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บทท่� 1  ท่�มาและความสำำาคัญ      

เมืืองกัับกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิือากัาศ

ทำำาไมืต้้องวิิเคราะห์์ควิามืเปราะบางต่้อกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิือากัาศในบริบทำเมืือง?

กัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิือากัาศสำาคัญอย่างไร?	 	 	

ควิามืเปราะบางต่้อกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิือากัาศในบริบทำเมืืองคืออะไร?

นิยามืควิามืเปราะบางต่้อกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิือากัาศในบริบทำเมืือง

บทท่� 2 ความเปราะบางต่่อการเปล่�ยนแปลงสำภาพภูมิอากาศ 
 ในบริบทเมือง 

ควิามืเปราะบางต่้อกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิือากัาศในบริบทำเมืืองวัิดอย่างไร?	  

ขัั้�นต้อนกัระบวินกัารวิิเคราะห์์ควิามืเปราะบาง	

ขัั้�นต้อนท่ำ�	1	 กัารคัดเลืี่อกัพื�นท่ำ�	 	 	 	

ขัั้�นต้อนท่ำ�	2	 กัารวิิเคราะห์์สถานกัารณ์์		 	 	

ขัั้�นต้อนท่ำ�	3	 กัารวิิเคราะห์์ผลี่กัระทำบจากักัารเปล่ี่�ยนแปลี่ง 

สภาพภูมิือากัาศ	

ขัั้�นต้อนท่ำ�	4	 กัารวิิเคราะห์์ควิามืเปราะบางต่้อกัารเปล่ี่�ยนแปลี่ง 

สภาพภูมิือากัาศในบริบทำเมืือง

   

บทท่� 3 ตั่วอย่างการวิเคราะห์์ความเปราะบางต่่อ 
 การเปล่�ยนแปลงสำภาพภูมิอากาศในบริบทเมือง
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บทท่� 1
ท่�มาและความสำำาคัญ

 เมืืองกัับกัารเปลี่่�ยนแปลี่งสภาพภูมืิอากัาศ

กัารพัฒนาเมืืองเป็นกัระบวินกัารขั้องกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งจากั	“ชนบทำ”	สู่	“เมืือง”	

โดยม่ืปัจจัยในกัารขั้ับเคลืี่�อนทำ่�ห์ลี่ากัห์ลี่าย	 ทัำ�งในระดับท้ำองถิ�น	 ประเทำศแลี่ะระดับโลี่กั	

ซ่ึ่�งกัารพัฒนาเมืืองทำำาให้์เกิัดผลี่กัระทำบทัำ�งทำางด้านบวิกัแลี่ะลี่บ	 ทัำ�งทำางด้านเศรษฐกิัจ	

สังคมืแลี่ะสิ�งแวิดล้ี่อมื	 โดยเฉพาะเมืืองท่ำ�โต้ข่ั้�นอย่างรวิดเร็วิแลี่ะไม่ืม่ืกัารวิางแผน 

กัารใช้ประโยชน์ท่ำ�ดินอย่างเห์มืาะสมื	 ทำำาให์้เกิัดกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งอย่างไร้ทิำศทำางแลี่ะ 

เกิัดปัญห์าต่้างๆ	 ต้ามืมืา	 เช่น	 กัารเปล่ี่�ยนแปลี่งระบบนิเวิศไม่ืเห์มืาะสมื	 กัารเปล่ี่�ยน 

เส้นทำางกัารไห์ลี่ขั้องนำ�า	กัารถมืพื�นท่ำ�ช่่มืนำ�าแลี่ะเส้นทำางระบายนำ�า	แลี่ะกัารท่ำ�ระบบแลี่ะ

โครงสร้างพื�นฐานต่้างๆ	 ขั้องเมืืองไม่ืเพ่ยงพอแลี่ะไม่ืม่ืประสิทำธิิภาพ	 รวิมืทัำ�งผลี่กัระทำบ

ทำางด้านสังคมืจากักัารพัฒนาอ่ต้สาห์กัรรมืแลี่ะโครงสร้างขั้นาดให์ญ่	เช่น	ควิามืขัั้ดแย้ง

เก่ั�ยวิกัับท่ำ�อยู่อาศัยแลี่ะท่ำ�ดินทำำากิัน	 เมืื�อผนวิกักัับผลี่กัระทำบจากักัารเปล่ี่�ยนแปลี่ง 

สภาพภูมิือากัาศท่ำ�คาดกัารณ์์ลี่ว่ิงห์น้าได้ยากัมืากัข่ั้�น	ประกัอบกัับแผนพัฒนาเมืืองท่ำ�ม่ือยู่

ม่ืกัารคำาน่งถ่งผลี่กัระทำบจากักัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิือากัาศด้านนำ�าน้อยเกิันไป	 

แลี่ะท่ำ�สำาคัญเมืื�อเมืืองยังคงโต้ข่ั้�นเรื�อย	 ๆ	 ต้ลี่อดเวิลี่า	 แลี่ะต้้องเผชิญกัับภัยพิบัติ้ 

ท่ำ�ม่ืรูปแบบเปล่ี่�ยนแปลี่งไป	จ่งส่งผลี่ให้์กัารบริห์ารจัดกัารเมืืองต้้องเผชญิกัับปัญห์าสำาคัญ

ท่ำ�สลัี่บซัึ่บซ้ึ่อนยากัยิ�งข่ั้�นไปอ่กั	แลี่ะส่งผลี่กัระทำบต่้อ	คน	ช่มืชน	กัล่่ี่มืคนต่้าง	ๆ	มืากัข่ั้�น

ต้ามืไปด้วิย	
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   ทำำาไมืต้้องวิิเคราะห์์ควิามืเปราะบางต้่อกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมืิอากัาศ 
ในบริบทำเมืือง ?
ท่ำ�ผ่านมืาเห็์นได้ชัดว่ิา	 กัารพัฒนาเมืืองอย่างไร้ทิำศทำางห์รือกัารพัฒนาเมืืองท่ำ�ไม่ืคำาน่งถ่งกัารเปล่ี่�ยนแปลี่ง 

กัารใช้ประโยชน์ท่ำ�ดินอย่างเห์มืาะสมื	 เป็นสาเห์ต่้ท่ำ�ทำำาให้์เมืืองแลี่ะคนม่ืควิามืเปราะบางต่้อกัารพัฒนาเมืืองแลี่ะ 

กัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิือากัาศมืากัข่ั้�น	 เนื�องมืาจากัระบบโครงสร้างพื�นฐานต้่าง	 ๆ	 ท่ำ�ม่ือยู่ไม่ืเพ่ยงพอ	 ไม่ืม่ื

ประสิทำธิิภาพ	 แลี่ะล้ี่มืเห์ลี่วิง่าย	 แลี่ะในขั้ณ์ะท่ำ�เมืืองยังคงม่ืกัารขั้ยายตั้วิอย่างต่้อเนื�องประกัอบกัับรูปแบบแลี่ะ 

ควิามืร่นแรงขั้องภัยพิบัติ้ท่ำ�ม่ืกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งต้ลี่อดเวิลี่า	ทำำาให้์ผลกระทบจากการพััฒนาเมืืองและการเปล่�ยนแปลง
สภาพัภูมืิอากาศท่� คน ชุุมืชุน และกลุ�มืคนต่�างๆ (กลุ�มืคนรายได้้น้อย กลุ�มืผู้หญิิง กลุ�มืคนสูงอายุ  
กลุ�มืผู้สูงอายุ กลุ�มืผู้พัิการ ฯลฯ) ได้้รับนั�น มื่ความืแต่กต่�างกัน ด้ังนั�นในการวางแผนเต่ร่ยมืความืพัร้อมื
ของเมือืงต่�อการเปล่�ยนแปลงสภาพัภูมือิากาศจึงจำาเปน็ต่อ้งคำานงึถึงึความืหลากหลายของ คน ชุุมืชุน และ
กลุ�มืคนต่�าง ๆ เนื�องจากมื่ความืต้่องการและสามืารถึเข้าถึึงระบบโครงสร้างพัื�นฐานต่�าง ๆ ของเมืือง 
ได้้แต่กต่�างกัน

กัารวิิเคราะห์์ควิามืเปราะบางต่้อกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิือากัาศในบริบทำเมืือง	 จ่งม่ืควิามืสำาคัญแลี่ะ 

จำาเป็นอย่างยิ�ง	 เพื�อใช้วิิเคราะห์์แลี่ะสร้างควิามืเข้ั้าใจถ่งผลี่กัระทำบจากักัารพัฒนาเมืืองแลี่ะกัารเปล่ี่�ยนแปลี่ง 

สภาพภูมิือากัาศอย่างเป็นระบบแลี่ะค้นหาปัจจัยขับเคลื�อนหลักท่�เป็นสาเหตุ่ท่�แท้จริงของความืเปราะบาง  
จากการพััฒนาเมืือง การบริหารจัด้การระบบและโครงสร้างพัื�นฐานต่�างๆ ของเมืือง มืิใชุ�เพั่ยงแต่�ระบุว�า
ใครคือกลุ�มืคนเปราะบางเท�านั�น แต่�ต่้องสามืารถึอธิิบายได้้ว�าทำาไมืกลุ�มืคนเหล�านั�นจึงเปราะบาง โดยผลี่ 

กัารวิิเคราะห์์ท่ำ�ได้ดังกัล่ี่าวิจะนำามืาใช้ในกัารแกั้ปัญห์าแลี่ะสร้างกัารเต้ร่ยมืควิามืพร้อมือย่างเป็นระบบ	 เท่ำาเท่ำยมื

แลี่ะเป็นธิรรมืยิ�งข่ั้�นรวิมืถ่งสอดคล้ี่องกัับกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งแลี่ะควิามืไม่ืแน่นอนในอนาคต้	
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   “กัารเปลี่่�ยนแปลี่งสภาพภูมืิอากัาศ” สำาคัญอย่างไร?

“กัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิือากัาศ”	 คือกัารท่ำ�ฤดูกัาลี่เกิัดกัารเปล่ี่�ยนแปลี่ง	 ทัำ�งฤดูร้อนยาวินานแลี่ะร้อน 

มืากัข่ั้�น	ฤดูห์นาวิสั�นลี่งแลี่ะอ่่นข่ั้�น	ฤดูฝนมืาถ่งช้าแลี่ะสั�นกัว่ิาเดิมื	ม่ืกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งทัำ�งควิามืถ่�แลี่ะควิามืร่นแรง

ขั้องสภาวิะอากัาศส่ดขัั้�วิ	 เช่น	 ร้อนจัด	 รวิมืถ่งกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งรูปแบบ	 ควิามืถ่�	 แลี่ะควิามืร่นแรงขั้องพาย่	 

กัารเปล่ี่�ยนแปลี่งรูปแบบขั้องฝน	 เช่น	 ต้กัแบบกัระจ่กั	 ไม่ืต้กัในพื�นท่ำ�รับนำ�า	 นอกัจากัน่�ยังม่ืกัารเพิ�มืสูงข่ั้�นขั้อง 

นำ�าทำะเลี่	แลี่ะกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งอ่ณ์ห์ภูมิืเฉล่ี่�ย	ซ่ึ่�งในปัจจ่บันท่ำกัคนกัำาลัี่งอยู่ท่ำามืกัลี่างกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิือากัาศ

ท่ำ�ไม่ืสามืารถคาดเดาได้	 แลี่ะเกิัดเห์ต่้กัารณ์์ร่นแรงท่ำ�ไม่ืคาดคิด	 สภาวิะอากัาศส่ดขัั้�วิจะเกัิดข่ั้�นบ่อยมืากัข่ั้�น	 

โดยกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิือากัาศจะส่งผลี่กัระทำบต่้อระบบต่้าง	ๆ	ท่ำกัระบบ	แลี่ะส่งผลี่ให้์กัารเต้ร่ยมืควิามืพร้อมื

แลี่ะกัารตั้ดสินใจทำำาได้ยากัมืากัข่ั้�น	 เช่น	 ควิรตั้ดสินใจกัักัเก็ับนำ�าเมืื�อใด	 ควิรเต้ร่ยมืป้องกัันนำ�าท่ำวิมืเมืื�อใดแลี่ะ 

นานเท่ำาใด	

   ควิามืเปราะบางต่้อกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมือิากัาศในบริบทำเมืือง คอือะไร?

ทำางโครงกัารประชาสังคมืร่วิมืแรงเพื�อเปล่ี่�ยนแปลี่งเมืือง	 (SUCCESS)	 จ่งให้์คำานิยามืขั้องควิามืเปราะบาง

ต่้อกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิือากัาศ	 เพื�อสร้างควิามืเข้ั้าใจให์้เป็นไปในทำิศทำางเด่ยวิกััน	 โดยเน้นควิามืเชื�อมืโยง

ควิามืสัมืพันธ์ิขั้องคน	ช่มืชน	กัล่่ี่มืคนต่้าง	ๆ	ท่ำ�อยูใ่นเมืือง	ควิามืสัมืพันธ์ิห์รือควิามืเชื�อมืโยงขั้องคนไปสู่กัารพ่�งพา

ทำรัพยากัร	ระบบเมืือง	ห์รือโครงสร้างพื�นฐานต่้าง	ๆ	คนจะอยูร่อดได้ต้้องม่ืทำรัพยากัร	ม่ืระบบโครงสร้างพื�นฐาน

ต่้าง	ๆ	เช่น	นำ�า	ไฟฟ้า	อาห์าร	ท่ำ�อยู่อาศัย	กัารท่ำ�เมืืองม่ืกัารขั้ยายตั้วิเรื�อยๆ	ทำำาให้์คน	ช่มืชนห์รือกัล่่ี่มืคนต่้าง	ๆ	เข้ั้าถ่ง

ทำรัพยากัร	 ระบบโครงสร้างพื�นฐานต่้าง	 ๆ	 ไม่ืเท่ำาเท่ำยมืกัันแลี่ะไม่ืเป็นธิรรมื	 ทำำาให้์ควิามืสามืารถในกัารปรับตั้วิ 

เพื�อให้์อยู่รอดต่้อภัยพิบัติ้ท่ำ�มืาอย่างกัะทัำนหั์นลี่ดน้อยลี่ง	 ถ้าระบบต่้าง	 ๆ	 ขั้องเมืือง	 ไม่ืม่ืประสิทำธิิภาพ	 ล้ี่มืเห์ลี่วิ	 

ทัำ�งในยามืปกัติ้ห์รือยามืคับขัั้น	 ห์รือไม่ืม่ืกัารปรับปร่งพัฒนาให้์สอดคล้ี่องกัับกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งแลี่ะควิามืต้้องกัารท่ำ� 

เท่ำาเท่ำยมืแลี่ะเป็นธิรรมื	สิ�งเห์ล่ี่าน่�เป็นองค์ประกัอบท่ำ�ส่งผลี่ให้์เกิัดควิามืเปราะบางต่้อกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิือากัาศ	

6



7

1



นิิยาม ความเปราะบางต่่อการเปล่ี่�ยนิแปลี่งสภาพภูมิอากาศในิบริบทเมือง (ดร.ผกามาศ ถิิ่�นิพังงา)

กัารท่ำ�คน	 ช่มืชน	กัล่่ี่มืคนต่้าง	ๆ	 เข้ั้าไม่ืถ่งทำรัพยากัร	 ระบบต่้าง	ๆ	 รวิมืทัำ�งโครงสร้างพื�นฐานอย่างเท่ำาเท่ำยมืแลี่ะเป็นธิรรมื	 

ทำำาให้์ควิามือยู่รอดแลี่ะกัารปรับตั้วิต่้อกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งต่้อควิามืไม่ืแน่นอนต่้อภัยท่ำ�มืาแบบกัะทัำนหั์นลี่ดน้อยลี่ง

กัารท่ำ�ระบบต่้าง	 ๆ	 แลี่ะโครงสร้างพื�นฐานขั้องเมืืองลี่้มืเห์ลี่วิ	 ไม่ืเพ่ยงพอ	 ไม่ืทัำ�วิถ่ง	 ทัำ�งในยามืปกัติ้ห์รือยามืคับขัั้น	 

แลี่ะไม่ืม่ืกัารปรับปร่งพัฒนาให้์สอดคล้ี่องกัับกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งแลี่ะควิามืต้้องกัารท่ำ�เท่ำาเท่ำยมืแลี่ะเป็นธิรรมื”

โครงกัาร	SUCCESS	เน้นแลี่ะให้์ควิามืสำาคัญกัับ	“ควิามืเปราะบางต่้อกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิือากัาศในบริบทำเมืือง”	เพื�อให้์

เกิัดกัารนำามืาปรับใช้ให้์เกิัดประโยชน์ในกัารวิางแผนแก้ัปัญห์าระดับช่มืชนแลี่ะท้ำองถิ�นให้์สอดคล้ี่องกัับบริบทำขั้องพื�นท่ำ�แลี่ะประเทำศไทำย	

แลี่ะใช้เป็นตั้วิอย่างห์รือกัรณ่์ศ่กัษาเพื�อนำาเสนอในระดับชาติ้	 ระดับจังห์วัิดแลี่ะเพื�อห์น่วิยงานท่ำ�เก่ั�ยวิข้ั้องระดับนโยบาย	 เอกัสารฉบับน่� 

จ่งม่่ืงเน้นให้์ควิามืรู้เก่ั�ยวิกัับวิิธ่ิกัาร	 เครื�องมืือ	 แลี่ะตั้วิช่�วัิดสำาห์รับกัารวิิเคราะห์์ควิามืเปราะบางต่้อกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิือากัาศ

สำาห์รับช่มืชนท้ำองถิ�นในบริบทำเมืือง	 โดยใช้กัระบวินกัารแบบม่ืส่วินร่วิมื	 แลี่ะช่วิยสนับสน่นในกัระบวินกัารวิิเคราะห์์ควิามืเปราะบาง 

ต่้อกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิือากัาศได้อย่างครอบคล่ี่มืมืากัยิ�งข่ั้�น

โครงกัารประชาสังคมืร่วิมืแรงเพื�อเปล่ี่�ยนแปลี่งเมืือง	ห์รือ	Strengthening	urban	climate	governance	for	inclusive,	

resilient	 and	 sustainable	 societies	 in	 Thailand	 (โครงกัาร	 SUCCESS)	 ได้รับท่ำนจากัสห์ภาพย่โรป	 ม่ืระยะเวิลี่าดำาเนิน

โครงกัาร	5	 ปี	 ตั้�งแต่้	1	พฤศจิกัายน	2562 - 31	 ต่้ลี่าคมื	2567	 ม่ืเป้าห์มืายเพื�อเสริมืสร้างข่ั้ดควิามืสามืารถในกัารปรับตั้วิขั้อง

ช่มืชนเมืือง	 สนับสน่นกัารพัฒนาเมืืองให้์สอดคล้ี่องกัับกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิือากัาศโดยปรับกัารดูแลี่กัำากัับเมืืองให้์ด่ข่ั้�น	 

แลี่ะเสริมืสร้างองค์ควิามืรู้ให้์กัับภาคประชาสังคมืเพื�อให้์นำาไปปรับใช้กัับสถานกัารณ์์ปัจจ่บันแลี่ะในอนาคต้	 รวิมืถ่งสนับสน่น 

กัารแลี่กัเปล่ี่�ยนเร่ยนรู้ร่วิมืกัันระห์ว่ิางผู้ม่ืส่วินได้ส่วินเส่ยท่ำกัภาคส่วินให้์มืากัข่ั้�น
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บทท่� 2 
ความเปราะบางต่่อการเปล่�ยนแปลงสำภาพภูมิอากาศ

ในบริบทเมือง

   ควิามืเปราะบางต้่อกัารเปลี่่�ยนแปลี่งสภาพภูมืิอากัาศในบริบทำเมืืองวิัดอย่างไร?

ควิามืเปราะบางต่้อกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิือากัาศในบริบทำเมืือง	 จำาเป็นต้้องคำาน่งถ่งคนในเมืือง	 ครอบครัวิ	 ครัวิเรือน	 ช่มืชน 

กัล่่ี่มืคนรายได้น้อย	 คนจนเมืือง	 คนชายขั้อบ	 คนพิกัาร	 กัล่่ี่มืผู้ห์ญิง	 เป็นตั้วิตั้�ง	 ซ่ึ่�งกัารวิิเคราะห์์ควิามืเปราะบางจะทำำาให้์ทำราบว่ิา 

กัล่่ี่มืคนท่ำ�แต้กัต่้างกััน	 ม่ืควิามืเส่�ยงแลี่ะได้รับผลี่กัระทำบจากักัารพัฒนาเมืืองแลี่ะกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิือากัาศท่ำ�ไม่ืเท่ำากััน	 แลี่ะ 

ไม่ืเท่ำากัันอย่างไร	โดยต้้องวิิเคราะห์์ปัจจัยขัั้บเคลืี่�อนกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งเมืือง	ทำางกัายภาพ	สังคมื	สิ�งแวิดล้ี่อมื	เศรษฐกิัจ	แลี่ะผลี่กัระทำบ

ท่ำ�เกิัดข่ั้�นจากักัารพัฒนาเมืืองยังส่งผลี่กัระทำบให้์เกิัดควิามืเห์ลืี่�อมืลี่ำ�า	ควิามืไม่ืเท่ำาเท่ำยมืต่้อคน	ช่มืชน	กัล่่ี่มืคนต่้าง	ๆ 	อ่กัด้วิย	แลี่ะในขั้ณ์ะ

ท่ำ�เมืืองกัำาลัี่งเจริญเติ้บโต้ข่ั้�น	 กัารบริห์ารจัดกัารเมืืองแลี่ะระบบต้่าง	 ๆ	 รวิมืทัำ�งโครงพื�นฐานท่ำ�เป็นองค์ประกัอบขั้องเมืืองแลี่ะ 

ม่ืควิามืเชื�อมืโยงกััน	 (เช่น	 ระบบนำ�า	 ไฟฟ้า	 ระบายนำ�า	 คมืนาคมื	 อาห์าร	 ท่ำ�อยู่อาศัย	 เป็นต้้น)	 ถ้ากัารบริห์ารจัดกัารเมืืองไม่ืด่ 

จะยิ�งสร้างปัญห์าแลี่ะเพิ�มืควิามืเปราะบางต่้อคน	 ช่มืชน	 กัล่่ี่มืคนบางกัล่่ี่มืเพิ�มืมืากัข่ั้�นได้อ่กั	 ดังนั�นกัารวิิเคราะห์์ควิามืเปราะบางต่้อ 

กัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิือากัาศในบริบทำเมืืองต้้องวิิเคราะห์์ให้์เป็นระบบรวิมืถ่งวิิเคราะห์์ควิามืสามืารถห์รือศักัยภาพในกัารปรับตั้วิ	

กัารเร่ยนรู้ขั้องคน	ช่มืชน	กัล่่ี่มืคนต่้าง	ๆ	รวิมืถ่งห์น่วิยงาน	องค์กัร	ภาครัฐด้วิย	

กัารวิิเคราะห์์ควิามืเปราะบางต้่อกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิือากัาศในบริบทำเมืืองให์้เป็นระบบ	 ห์มืายถ่งต่้องวิเคราะห ์
องค์ประกอบของเมืือง ซ่ึ่�งไม่ืใช่พื�นท่ำ�ทำางกัายภาพเพ่ยงอย่างเด่ยวิ	แต่้ยังม่ืบ่คคลี่	องค์กัร	ห์น่วิยงานต่้าง	ๆ	แลี่ะคนท่ำกัคนท่ำ�อยู่ในเมืือง	 

ม่ืโครงสร้างพื�นฐานแลี่ะระบบเทำคโนโลี่ย่	 ม่ืห์น่วิยงานมืาดูแลี่รับผิดชอบซ่ึ่�งแต่้ลี่ะห์น่วิยงานต้้องม่ืแผน	 นโยบาย	 ย่ทำธิศาสต้ร์	 กัฎ	 

ข้ั้อกัำาห์นด	แลี่ะเมืื�อคนอยู่รวิมืกัันก็ัต้้องม่ืกัติ้กัาขั้องกัารอยู่ร่วิมืกััน	รวิมืไปถ่งต้้องม่ืทำรัพยากัรธิรรมืชาติ้	ระบบนิเวิศ	แลี่ะม่ืควิามืห์ลี่ากัห์ลี่าย

ทำางช่วิภาพ	 ดังนั�นกัารวัิดห์รือวิิเคราะห์์ควิามืเปราะบางต้้องดูองค์ประกัอบทัำ�งห์มืดน่�	 แลี่ะรวิมืถ่งถ้าเกิัดวิิกัฤต้	 เห์ต่้กัารณ์์ไมื่คาดคิด	 

ภัยพิบัติ้	 ผลี่กัระทำบจากักัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิือากัาศเข้ั้ามืากัระทำบกัับองค์ประกัอบขั้องเมืืองเห์ล่ี่าน่�แล้ี่วิ	 จะเกิัดอะไรข่ั้�นกัับ 

กัล่่ี่มืคนท่ำ�ม่ืควิามืห์ลี่ากัห์ลี่าย	อาทิำ	กัล่่ี่มืคนรายได้น้อย	คนจนเมืือง	คนชายขั้อบ	คนพิกัาร	กัล่่ี่มืผู้ห์ญิง	ผลี่กัระทำบท่ำ�เกิัดจะไม่ืเห์มืือนกััน
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คู่วามืเปราะบาง 
ต่�อการเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภ่มิือากาศ 

วััดอย่่างไร ?วััดอย่่างไร ?

โครงสร้าง
พ้ื้�นฐานและ
เทคโนโลยีี

บุุคคล
องค์กร

หน่วยีงาน

แผน นโยีบุายี
ยุีทธศาสตร์

กฏ ข้้อกำาหนด

นิเวศวิทยีา
ทรัพื้ยีากรธรรมชาติ
ความหลากหลายี

ทางชีวภาพื้

 วิกฤต
 เหตุการณ์์ไม่คาดคิด
 ภัยีพิื้บัุติ
 ผลกระทบุจาก 
การเปลี�ยีนแปลง 
สภาพื้ภูมิอากาศ

 

   ขั้ั�นต้อน กัระบวินกัารวิิเคราะห์์ควิามืเปราะบาง

ภายใต้้โครงกัาร	 SUCCESS	 ให้์ควิามืสำาคัญแลี่ะเน้นค้นหาปัจจัยขับเคลื�อนหลักท่�เป็นสาเหตุ่ท่�แท้จริงของความืเปราะบาง 
จากการพััฒนาเมืือง การบริหารจัด้การระบบและโครงสร้างพัื�นฐานต่�างๆ ของเมืือง มืิใชุ�เพั่ยงแต่�ระบุว�าใครคือ กลุ�มืคน
เปราะบางเท�านั�น แต่�ต่้องสามืารถึอธิิบายได้้ว�าทำาไมืกลุ�มืคนเหล�านั�นจึงเปราะบาง โดยเน้นกัารทำำาควิามืเข้ั้าใจว่ิาทำำาไมื 

บางบ่คคลี่/ครอบครัวิ/ครัวิเรือน/กัล่่ี่มืช่มืชนต่้าง	ๆ	(เช่น	กัล่่ี่มืผู้ห์ญิง)	ถ่งเปราะบางแลี่ะวิิเคราะห์์ควิามืแต้กัต่้างขั้องผลี่กัระทำบท่ำ�ไม่ืเท่ำาเท่ำยมืกััน

ในกัารเข้ั้าถ่งระบบเมืืองแลี่ะโครงสรา้งพื�นฐานขั้องผู้คนท่ำ�แต้กัต่้างกััน	แลี่ะทำำาควิามืเข้ั้าใจถ่งบทำบาทำแลี่ะควิามืรบัผิดชอบขั้องห์นว่ิยงาน

ภาครัฐ	กัระทำรวิงต่้าง	ๆ	แลี่ะเทำศบาลี่	ในกัารบำาร่งรักัษาแลี่ะกัารดำาเนินงานเก่ั�ยวิกัับระบบเมืืองแลี่ะโครงสร้างพื�นฐาน	รวิมืถ่งระบบเมืือง

แลี่ะโครงสร้างพื�นฐานทำำางานอย่างไร	แลี่ะต้้องเข้ั้าใจว่ิาเห์ต่้ใดระบบเห์ล่ี่านั�นถ่งล้ี่มืเห์ลี่วิ
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ควัามเปราะบาง
ผู้้�คน / สัังคม ระบบเมืองและโครงสัร�างพืื้�นฐาน

• ต้องเข้้าใจว่าทำาไมบุางบุุคคล/ครอบุครัว/ครัวเร้อน/ 

กลุ่มชุมชน 

ต่าง ๆ (เช่น กลุ่มผู้หญิิง) ถึึงเปราะบุาง 

• ต้องเข้้าใจความแตกต่างข้องผลกระทบุที�ไม่เท่าเทียีมกัน 

ในการเข้้าถึึงระบุบุเม้องและโครงสร้างพ้ื้�นฐานข้องผู้คน 

ที�แตกต่างกัน

• ต้องเข้้าใจบุทบุาทและความรับุผิดชอบุข้องหน่วยีงานภาครัฐ 

กระทรวงต่าง ๆ และเทศบุาลในการบุำารุงรักษา 

และการดำาเนินงานเกี�ยีวกับุระบุบุเม้องและโครงสร้างพ้ื้�นฐาน

• ต้องเข้้าใจว่าระบุบุเม้องและโครงสร้างพ้ื้�นฐาน 

ทำางาน อย่ีางไร

• ต้องเข้้าใจว่าเหตุใดระบุบุเหล่านั�นถึึงล้มเหลว

ขัั้�นตอน กระบวันการวิัเคราะห์์ควัามเปราะบาง SUCCESS

คัู่ดเลืี่อกพื�นท่ี่�

ผลี่กระที่บจากการเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภ่มิือากาศ

คู่วามืเปราะบางของชุุมืชุนเมืือง
ต่�อคู่วามืเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภ่มิือากาศ

การวิเคู่ราะห์์สถานการณ์์

ผ่�คู่น / สังคู่มื

สถานการณ์์ด�านสังคู่มืในปัจจุบัน

เห์ตุ่การณ์์ท่ี่�ไมื�คู่าดคิู่ดแลี่ะวิกฤต่

ระบบเมืืองแลี่ะโคู่รงสร�างพื�นฐาน

สถานการณ์์ในปัจจุบัน

จุดอ�อนแลี่ะคู่วามืลี่�มืเห์ลี่ว
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กัระบวินกัารวิิเคราะห์์ควิามืเปราะบางอย่างม่ืส่วินร่วิมืม่ืขัั้�นต้อน	ดังน่�

ขั้ั�นต้อนท่ำ� 1 กัารคดัเลี่อืกัพ้�นทำ่�	โดยกัำาห์นดพื�นท่ำ�ท่ำ�จะดำาเนินกัารวิิเคราะห์์ควิามืเปราะบาง	อาทิำ	ขั้อบเขั้ต้ต้ำาบลี่	ขั้อบเขั้ต้เทำศบาลี่	

ห์รือระดับช่มืชน	โดยระบ่ว่ิาเป็นช่มืชนไห์น	แลี่ะจำานวินก่ั�ช่มืชน	ข่ั้�นอยู่กัับระดับขั้องกัารวิิเคราะห์์ควิามืเปราะบาง	

ขั้ั�นต้อนท่ำ� 2 กัารวิิเคราะห์์สถานกัารณ์์	 เป็นกัารวิิเคราะห์์สถานกัารณ์์ในภาพให์ญ่	 เพื�อทำำาควิามืเข้ั้าใจควิามืเชื�อมืโยงทำาง 

ด้านกัายภาพ	สังคมื	เศรษฐกิัจ	แลี่ะสิ�งแวิดล้ี่อมื	แลี่ะปัจจัยท่ำ�ทำำาให้์เกิัดกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งทัำ�งในระดับช่มืชน	เทำศบาลี่	ต้ำาบลี่	อำาเภอ

จังห์วัิด	ภูมิืภาค	แลี่ะประเทำศ	

โคู่รงการ Success
ขั�นต่อน กระบวนการ

วิเคู่ราะห์์คู่วามืเปราะบาง

การวิเคู่ราะห์์
สถานการณ์์

บุคู่คู่ลี่ / คู่รอบคู่รัว / คู่รัวเรือน / กลุี่�มืชุุมืชุนต่�าง ๆ ระบบเมืืองแลี่ะโคู่รงสร�างพื�นฐาน

สถานการณ์์ด�านสังคู่มืแลี่ะการดำารงชุ่วิต่อย�างยั�งยืน 
(ใชุ�กรอบการที่ำางานต่ามืแนวคิู่ดการดำารงชุ่วิต่ 

ท่ี่�ยั�งยืน)

วิเคู่ราะห์์บุคู่คู่ลี่ / องค์ู่กร / ห์น�วยงาน 
ระบบโคู่รงสร�างพื�นฐานแลี่ะระบบนิเวศวิที่ยา

วิธ่ีปฏิิบัติ่

ผลี่กระที่บจากการ
เปล่ี่�ยนแปลี่ง

สภาพภ่มิือากาศ

คู่วามืเปราะบาง

เห์ตุ่การณ์์ไมื�คู่าดคิู่ดแลี่ะวิกฤต่  
การเต่ร่ยมืคู่วามืพร�อมื การรับมืือแลี่ะการฟื้้� นตั่ว

จุดอ�อนแลี่ะคู่วามืลี่�มืเห์ลี่วในการเข�าถึง 
ที่รัพยากรแลี่ะบริการ
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การวิเคราะห์สถึานการณ์์เป็นการมืองในภาพัรวมืว�ามื่แนวโน้มืการเปล่�ยนแปลงของเมืืองจากอด้่ต่สู�ปัจจุบัน ว่ิาม่ืสิ�งใด
เปล่ี่�ยนแปลี่งไปบ้าง	 เปล่ี่�ยนแปลี่งไปอย่างไร	 แลี่ะสิ�งใดเป็นปัจจัยขัั้บเคลืี่�อนให้์เกิัดกัารเปล่ี่�ยนแปลี่ง	 ตั้วิอย่าง	 กัารเปล่ี่�ยนแปลี่ง 

กัารใช้ประโยชน์ท่ำ�ดิน	 แผนพัฒนาขั้องเทำศบาลี่	 เป็นต้้น	 รวิมืถ่งวิิเคราะห์์สถานกัารณ์์ในปัจจ่บันว่ิาม่ืปัญห์าห์รือม่ืสิ�งใดท่ำ�ส่งผลี่กัระทำบ

ทัำ�งระดับบ่คคลี่	ช่มืชน	เทำศบาลี่	จังห์วัิด	ภูมืภิาค	แลี่ะเป็นปัญห์าท่ำ�ต้้องแก้ัไขั้	แลี่ะปัจจัยขั้บัเคลืี่�อนใดท่ำ�ทำำาให้์เกิัดข่ั้�น	กัารวิิเคราะห์์ปัญห์า

ท่ำ�เกิัดข่ั้�นในปัจจ่บันน่�	ถ้าไม่ืได้รับกัารแก้ัไขั้จะทำำาให้์เห็์นภาพแนวิโน้มืขั้องปัญห์าในอนาคต้ท่ำ�อาจจะเกิัดข่ั้�นได้	

การเปล่ี่�ยนแปลี่งจากอด่ต่ส่�ปจัจุบัน

โดยทำำากัารวิิเคราะห์์	2	ส่วินไปพร้อมืกัันได้แก่ั	1)	ด้านผู้คน/สังคมื	โดยวิิเคราะห์์สถานกัารณ์์ปัญห์าจากัอด่ต้สู่ปัจจ่บันท่ำ�บ่คคลี่/

ครอบครัวิ/ครัวิเรือน/กัล่่ี่มืคนต่้างๆ	ต้้องเผชิญแต้กัต่้างกัันไป	แลี่ะวิิเคราะห์์สถานกัารณ์์ปัจจ่บันรวิมืถ่งปัญห์าสำาคัญ	รวิมืถ่งกัารเข้ั้าถ่ง

ระบบแลี่ะโครงสรา้งพื�นฐานขั้องเมืือง	เพื�อให้์เข้ั้าใจถ่งควิามืครอบคล่ี่มืแลี่ะควิามืไมืเ่ท่ำาเท่ำยมืกััน	แลี่ะ	2)	ด้านระบบเมืืองแลี่ะโครงสรา้ง

พื�นฐานท่ำ�สำาคัญ	 (เช่น	 ท่ำ�อยู่อาศัย	 ระบบนำ�า	 อาห์าร	 ไฟฟ้า	 ส่ขั้าภิบาลี่)	 แลี่ะห์น่วิยงานภาครัฐแลี่ะกัระทำรวิงต่้าง	 ๆ	 เป็นผู้จัดห์าแลี่ะ 

ให้์กัารบริกัาร	 แลี่ะกัารดำาเนินงานแลี่ะกัารบำาร่งรักัษา	 รวิมืทัำ�งนโยบาย/แผน/กัฎ/ข้ั้อกัำาห์นด	 ซ่ึ่�งเป็นปัจจัยท่ำ�ทำำาให้์ระบบเมืืองดำาเนิน 

อยู่ได้	
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การวิัเคราะห์์สัถานการณ์์
ผู้้�คน / สัังคม ระบบเมืองและโครงสัร�างพืื้�นฐาน

 บุุคคล/ครอบุครัว/ครัวเร้อน/กลุ่มชุมชนต่างๆต่าง ๆ (เช่น 

กลุ่มผู้หญิิง) ถึึงเปราะบุาง 

 ปัญิหาที�ต้องเผชิญิแตกต่างกันไปตามบุุคคล/ครอบุครัว/

ครัวเร้อน/กลุ่มคนต่าง ๆ

 การเข้้าถึึงระบุบุและโครงสร้างพ้ื้�นฐานข้องเม้อง – เข้้าใจถึึง

ความครอบุคลุมและความไม่เท่าเทียีมกัน

 ระบุบุเม้องและโครงสร้างพ้ื้�นฐานที�สำาคัญิ (เช่น ระบุบุนำ�า 

อาหาร ไฟฟา้ สุข้าภิบุาล)

 หน่วยีงานภาครัฐและกระทรวงต่าง ๆ เป็นผู้จัดหาและให้การ

บุริการ

 การดำาเนินงานและการบุำารุงรักษา

 นโยีบุายี/แผน/กฎ/ข้้อกำาหนด

จากักัารวิิเคราะห์์สถานกัารณ์์จะทำำาให้์เห็์นปัจจัย	 จ่ดอ่อน	 จ่ดแข็ั้งจากัภาพให์ญ่ลี่งมืาภาพเล็ี่กั	 ทัำ�งกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งทำางด้านผู้คน/

สังคมื	แลี่ะกัายภาพ	เช่นระบบเมืืองแลี่ะโครงสร้างพื�นฐาน	ขัั้�นต้อนต่้อไปคือกัารเก็ับข้ั้อมูืลี่ทัำ�ง	2	ส่วิน	ได้แก่ั	ข้ั้อมูืลี่บ่คคลี่/ครอบครัวิ/

ครัวิเรือน/กัล่่ี่มืช่มืชนต่้าง	ๆ 	แลี่ะดา้นระบบเมืืองแลี่ะโครงสรา้งพื�นฐาน	รวิมืไปถ่งห์น่วิยงาน	องค์กัรท่ำ�ม่ืห์น้าท่ำ�รับผิดชอบ	ในกัารบริห์าร	

ดูแลี่	พัฒนาโครงสร้างพื�นฐานแลี่ะระบบต่้าง	ๆ	ทัำ�งนำ�า	ไฟฟ้า	ท่ำ�อยู่อาศัย	ท่ำ�ม่ืควิามืเชื�อมืโยงกัันอยู่

กัรอบในกัารเกั็บขั้้อมืูลี่เพ้�อวิิเคราะห์์ควิามืเปราะบางต้่อกัารเปลี่่�ยนแปลี่งสภาพภูมืิอากัาศในบริบทำเมืือง

ในกัารเกั็บข้ั้อมูืลี่เพื�อวิิเคราะห์์ควิามืเปราะบางนั�น	 ม่ืกัรอบเพื�อช่วิยให้์เก็ับข้ั้อมูืลี่แลี่ะวิิเคราะห์์ข้ั้อมูืลี่ได้สะดวิกัแลี่ะ 

ง่ายต่้อกัารนำาไปประย่กัต์้ใช้	 แลี่ะสามืารถเก็ับข้ั้อมูืลี่ได้อย่างเป็นระบบแลี่ะครบถ้วินมืากัข่ั้�น	 ได้แก่ั	 กัรอบแนวิคิดกัารดำารงช่วิิต้ท่ำ�ยั�งยืน 

(The	Sustainable	Livelihoods	Framework:	SLF)	กัรอบแนวิคิดน่�จะช่วิยเก็ับแลี่ะวิิเคราะห์์ข้ั้อมูืลี่เก่ั�ยวิกัับผู้คน/สังคมื	กัรอบแนวิคิด

กัารเต้ร่ยมืควิามืพร้อมืขั้องเมืืองกัับกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิือากัาศ	 (Urban	 Climate	 Resilience	 Framework:	 UCRF)	 

ช่วิยเก็ับแลี่ะวิิเคราะห์์ข้ั้อมูืลี่เกั่�ยวิกัับระบบเมืืองแลี่ะโครงสร้างพื�นฐาน	 วิ่าทำำางานเชื�อมืโยงกัันอย่างไร	 ม่ืประสิทำธิิภาพ	 ม่ืปัญห์า	 

ห์รือม่ืจ่ดอ่อนจ่ดแข็ั้งต้รงไห์น	 แลี่ะแบบประเมิืนควิามืพร้อมืด้วิยต้นเองขั้ององค์กัรปกัครองส่วินท้ำองถิ�นเพื�อจัดกัารภัยพิบัติ้	 

(UN-DRR	 Self-Assessments:	 LG-SAT)	 โดยประเมิืนบ่คคลี่/องค์กัร/ห์น่วิยงานท่ำ�รับผิดชอบ	 ม่ืแผนย่ทำธิศาสต้ร์	 ม่ืวิิถ่ปฏิิบัติ้อะไรบ้าง	 

ม่ืประสิทำธิิภาพระดับใด
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การวิัเคราะห์์ควัามเปราะบาง
ผู้้�คน / สัังคม ระบบเมืองและโครงสัร�างพืื้�นฐาน

 แนวคิดการดำารงชีวิตอย่ีางยัี�งย้ีน  ระบุบุนำ�า

 บุุคคล/องค์กร/หน่วยีงาน 

 โครงสร้างพ้ื้�นฐานข้องเม้อง

 วิถีึปฏิบัุติ

1) กัรอบแนวิคิดกัารดำารงชี่วิิต้ทำ่�ยั�งยืน (The Sustainable Livelihoods Framework: SLF) 

กัรอบแนวิคิดน่�ช่วิยในกัารเกั็บข้ั้อมูืลี่แลี่ะวิิเคราะห์์ข้ั้อมูืลี่เก่ั�ยวิกัับผู้คน/บ่คคลี่	 เพื�อวิิเคราะห์์ท่ำน/สินทำรัพย์	 ห์รือปัจจัย 

ท่ำ�ส่งผลี่ต่้อกัารดำารงช่วิิต้ขั้องคน	 ช่มืชน	กัล่่ี่มืคนต่้าง	ๆ	อาทิำ	ครัวิเรือนท่ำ�ม่ืรายได้น้อย	คนจนในเมืือง	คนชายขั้อบ	กัล่่ี่มืผู้ห์ญิง	 

กัล่่ี่มืคนพิกัารแลี่ะผู้สูงอาย่	 ซ่ึ่�งแต่้ลี่ะคน	 ช่มืชน	 กัล่ี่่มืคนต่้าง	 ๆ	 จะม่ืท่ำน/สินทำรัพย์ไม่ืเท่ำากััน	 ข้ั้อมูืลี่ดังกัล่ี่าวิจะช่วิยให้์เข้ั้าใจว่ิา 

ห์ากัท่ำน/สินทำรัพย์ไม่ืเท่ำากัันจะส่งผลี่ทำำาให้์เกิัดปัญห์าอย่างไรบ้าง
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องค์กร 
และกระบวันการ

ท่ี่�ก�อให์�เกิดการเปล่ี่�ยนแปลี่ง

โครงสัร�าง
-ภาคู่รัฐ
-ภาคู่เอกชุน

กระบวันการ
-กฎห์มืาย -นโยบาย

-วัฒนธีรรมื -สถาบัน

ต�นทุุนในการดำารงชีีวิัต

ควัามเสีั�ย่งและ
ควัามเปราะบาง

 ผลี่กระที่บรุนแรง 
ท่ี่�เกิดทัี่นท่ี่ทัี่นใด
 แนวโน�มื
 ฤด่กาลี่

ผู้ลลัพื้ธ์์

 รายได�ท่ี่�เพิ�มืขึ�น
 คู่วามืเปน็อย่�ท่ี่�ด่ขึ�น
 คู่วามืเปราะบาง
ลี่ดลี่ง
 ม่ืคู่วามืยั�งยืนในการ
ใชุ�ที่รัพยากร 

H

NS

P F

วัธ์
กา

รด
ำาร

งชี
วัต

H = ทุี่นมืนุษย์ (human capital)
N = ทุี่นธีรรมืชุาติ่ (natural capital)
F = ทุี่นที่างการเงิน (financial capital)
P = ทุี่นกายภาพ (physical capital)
S = ทุี่นที่างสังคู่มื (social capital)

กรอบแนวคิู่ดการดำารงชุ่วิต่ท่ี่�ยั�งยืน (ท่ี่�มืา: แนวที่างการดำารงชุ่วิต่อย�างยั�งยืน, 2551) 

วัต่ถุิ่ประสงค์ของกรอบแนิวคิดการดำารงช่ีวิต่ท่�ยั�งยืนิ

-	 ช่วิยนำาทำางแลี่ะสนับสน่นกัระบวินกัารวิางแผนแลี่ะตั้ดสินใจสำาห์รับกัารวิางแผนพัฒนาให์ม่ื	ๆ	

-	 เน้นศูนยก์ัลี่างทำ่�	“คน”	แลี่ะชว่ิยให้์ผู้ม่ืส่วินไดส่้วินเส่ยท่ำ�ม่ืควิามืคิดเห็์นท่ำ�ห์ลี่ากัห์ลี่ายแลี่ะแต้กัต้า่งกัันไดม่้ืโอกัาสเข้ั้ามืาร่วิมืกััน

ห์ารือกัันอย่างเท่ำาเท่ำยมืกััน	เพื�อให้์ควิามืเห็์นเก่ั�ยวิกัับปัจจัยต่้าง	ๆ	ท่ำ�ม่ืผลี่กัระทำบต่้อกัารดำารงช่วิิต้ท่ำ�ยั�งยืน	

-	 เน้นศักัยภาพขั้องคนในดา้นทัำกัษะ	เครือข่ั้ายทำางสงัคมื	กัารเข้ั้าถ่งทำรัพยากัรทำางกัายภาพแลี่ะทำางกัารเงนิ	แลี่ะควิามืสามืารถ

ในกัารม่ืส่วินร่วิมืแลี่ะม่ือิทำธิิพลี่ต่้อกัารกัำาห์นดกัารดำารงช่วิิต้

จากักัรอบแนวิคิดกัารดำารงช่วิิต้ท่ำ�ยั�งยืน	 อธิิบายควิามืสัมืพันธ์ิขั้ององค์ประกัอบ	 5	 ประกัารท่ำ�จะนำาไปสู่เป้าห์มืาย 

ในกัารดำารงช่วิิต้ท่ำ�ยั�งยืนได้ดังน่�

18



19

2



1.1) องค์ประกัอบขั้องบริบทำขั้องควิามืเส่�ยงแลี่ะควิามืเปราะบาง เป็นภาวิะทำ่�เกิัดข้ั้�นแลี่ะส่งผลี่กัระทำบ

โดยต้รงต้่อทำุน/สินทำรัพย์ แลี่ะผลี่ลี่ัพธ์์จากัวิิถ่กัารดำาเนินชี่วิิต้ ได้แกั่ 

-	 ภาวิะผลี่กัระทำบท่ำ�เกิัดทัำนท่ำทัำนใดแลี่ะร่นแรง	 (Shocks)	 ส่งผลี่เส่ยห์ายต่้อกัารดำารงช่วิิต้แลี่ะทำรัพย์สิน	 

เช่น	ภัยธิรรมืชาติ้	กัารขั้าดเงินใช้จ่าย	ควิามืขัั้ดแย้งในสังคมื	ปัญห์าส่ขั้ภาพมืน่ษย์	

-	 ภาวิะแนวิโน้มืขั้องกัารเคลืี่�อนไห์วิขั้องปัจจัยต่้างๆ	 (Trends)	 ท่ำ�ม่ืผลี่กัระทำบต่้อวิิถ่กัารดำารงช่พ	 เช่น	 

แนวิโน้มืประชากัร	ทำรัพยากัร	เศรษฐกิัจ	รัฐบาลี่	นโยบายแลี่ะเทำคโนโลี่ย่	

-	 กัารเปล่ี่�ยนแปลี่งต้ามืฤดูกัาลี่	(Seasonality)	ได้แก่ั	วัิฏิจักัรต่้างๆ	เช่น	วัิฏิจักัรราคา	ผลี่ผลิี่ต้	ส่ขั้ภาพ	โอกัาส

กัารจ้างงาน	

1.2) ทำุน/สินทำรัพย์ ในกัารดำารงชี่วิิต้ (Livelihoods Assets)

ทุนิ/สินิทรัพย์ของการดำารงช่ีวิต่ท่�ยั�งยืนิ 

กัรอบกัารทำำางานน่�ช่วิยให้์จัดลี่ำาดับควิามืสำาคัญขั้องปัจจัยท่ำ�ม่ือยู่อย่างจำากััดห์รือเพิ�มืโอกัาสในกัารดำารงช่วิิต้แลี่ะแสดง 

ให้์เห็์นควิามืเชื�อมืโยงไปยังปัจจัยอื�นๆ	 ซ่ึ่�งแต่้ลี่ะครัวิเรือน	 ครอบครัวิแลี่ะกัล่่ี่มืชนชนต่้างๆ	 (เช่น	 ผู้ม่ืรายได้น้อย	 คนจนเมืือง	 

กัล่่ี่มืผู้ห์ญิง	 กัล่่ี่มืชายขั้อบ	 กัล่่ี่มืคนพิกัาร	 กัล่่ี่มืผู้สูงอาย่	 เป็นต้้น)	 จะม่ืสิทำธิิกัารเข้ั้าถ่ง	 ท่ำน/สินทำรัพย์ในกัารดำารงช่วิิต้ท่ำ� 

แต้กัต่้างกััน	ท่ำน/สินทำรัพย์ขั้องกัารดำารงช่วิิต้ท่ำ�ยั�งยืน	ได้แก่ั

1) ทุนิมนุิษย์

-	 กัารม่ืควิามืรู้	 ทัำกัษะ	ควิามืชำานาญ	ควิามืสามืารถ	แรงงานแลี่ะส่ขั้ภาวิะ	ท่ำ�ส่งเสริมืให้์คนม่ืวิิธ่ิกัารในกัารดำารงช่วิิต้ 

ท่ำ�แต้กัต่้างกัันไป	 ซ่ึ่�งในระดับครัวิเรือนต้้นท่ำนมืน่ษย์เป็นปัจจัยเชิงปริมืาณ์แลี่ะค่ณ์ภาพขั้องแรงงานท่ำ�ม่ือยู่ 

ซ่ึ่�งจะต่้างกัันไปต้ามืขั้นาดขั้องครัวิเรือน	

2) ทุนิทางสังคม

-	 กัารม่ืเครือญาติ้	 แลี่ะเครือข่ั้ายต่้างๆ	 ซ่ึ่�งเป็นเครือข่ั้ายท่ำ�สามืารถพ่�งพาในยามืยากัลี่ำาบากัห์รือขั้อควิามืร่วิมืมืือได้	 

ทัำ�งกัล่่ี่มืท่ำ�เป็นทำางกัารแลี่ะไมื่เป็นทำางกัาร	 แลี่ะม่ืกัารเชื�อมืโยงสัมืพันธ์ิกัันทัำ�งในแนวิดิ�ง	 (กัารอ่ปถัมืภ์)	 ห์รือ 

แนวิราบ	(ระห์ว่ิางกัล่่ี่มืคนท่ำ�สนใจเรื�องเด่ยวิกััน)	
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3) ทุนิทางทรัพยากรธรรมชีาติ่ 

-	 กัารม่ืห์รือเข้ั้าถ่งทำรัพยากัรธิรรมืชาต้ิท่ำ�เป็นประโยชน์ต่้อกัารดำารงช่พ	 เช่น	 ท่ำ�ดิน	 แม่ืนำ�า	 ทำะเลี่	 แห์ล่ี่งนำ�า	 

แห์ล่ี่งทำรัพยากัร	 ควิามืห์ลี่ากัห์ลี่ายทำางช่วิภาพ	 ป่าไม้ื	 ฯลี่ฯ	 เพราะส่วินให์ญ่คนต้้องพ่�งพาทำรัพยากัรธิรรมืชาต้ ิ

เกืัอบทัำ�งห์มืดในกัารดำารงช่วิิต้

4) ทุนิทางกายภาพ

-	 กัารท่ำ�ครัวิเรือน	 ช่มืชน	 แลี่ะประชาชนสามืารถเข้ั้าถ่งโครงสร้างพื�นฐานท่ำ�สนับสน่นกัารดำารงช่วิิต้ท่ำ�ยั�งยืน	 เช่น	 

นำ�าสะอาดเพื�อกัารบริโภคอ่ปโภคอย่างพอเพ่ยงแลี่ะถูกัส่ขั้ลัี่กัษณ์ะ	ม่ืไฟฟ้าใช้	ม่ืท่ำ�อยู่อาศัย	ม่ืยานพาห์นะ	ม่ืกัารเข้ั้าถ่ง

ข้ั้อมูืลี่ข่ั้าวิสาร	(อินเทำอร์เน็ต้	โทำรศัพท์ำ	โทำรทัำศน์)	

5) ทุนิการเงินิ 

-	 กัารม่ืทำรัพย์สินสะสมื	เช่น	เงินออมื	ทำรัพย์สินอื�นเช่น	เครื�องประดับ	ปศ่สัต้ว์ิ	กัารม่ืเครดิต้	แลี่ะกัารม่ืรายรับห์รือ

รายได้ท่ำ�เข้ั้ามืาแบบปกัติ้	เช่น	เงินเดือน	เงินบำานาญ	เงินช่วิยเห์ลืี่อจากัรัฐ	ห์รือเงินท่ำ�บ่ต้รห์ลี่านส่งมืาให้์	

1.3) กัารเปล่ี่�ยนผ่านโครงสร้างแลี่ะกัระบวินกัาร (Transforming Structures and Process)  

เป็นองค์ประกัอบท่ำ�ม่ืผลี่กัระทำบโดยต้รงทำำาให้์เกิัดควิามือ่อนแอในกัระบวินกัารแลี่ะส่งผลี่ต่้อ 

กัารเลี่ือกัวิิถ่กัารดำารงชี่วิิต้ มื่ 2 ส่วินได้แกั่

-	 โครงสร้าง	 (Structure)	 ม่ื	 2	 ระดับคือ	 ระดับสาธิารณ์ะ	 แลี่ะระดับเอกัชน	 เช่น	 รัฐบาลี่	 องค์กัร	 

ประชาสังคมื

-	 กัระบวินกัาร	(Processes)	ห์มืายถ่ง	กัารขัั้บเคลืี่�อนขั้องโครงสร้างต่้างๆ	เช่น	นโยบาย	กัฎห์มืาย	ข้ั้อกัำาห์นด

ขั้องสถาบันในระดับต่้างๆ	 แลี่ะวัิฒนธิรรมือย่างเห์มืาะสมื	 ควิามืสามืารถในกัารใช้ท่ำนต้่างๆ	 เพื�อเปล่ี่�ยน 

ไปใช้ประโยชน์ในวิิถ่กัารดำารงช่พภายใต้้โครงสร้างแลี่ะกัระบวินกัารท่ำ�เป็นอยู่เห์ล่ี่าน่�ให้์ไปสู่เป้าห์มืาย 

ได้ด่ยิ�งข่ั้�น

1.4) วิิธ่์กัารดำารงชี่วิิต้ (Livelihoods Strategies) เป็นทำางเลืี่อกัห์รือโอกัาสท่ำ�คนจะใช้ีเป็นกัลี่ยุทำธ์ ์

ในกัารดำาเนินช่ีวิิต้ ซึ่่�งม่ืลี่ักัษณ์ะขั้องควิามืห์ลี่ากัห์ลี่าย ต้ามืลี่ักัษณ์ะขั้องพ้�นทำ่�ถือครอง ภูมิืประเทำศ

แลี่ะชี่วิงเวิลี่าทำ่�เป็นพลี่วิัต้ กัระจายห์ลี่ายสถานทำ่�แลี่ะเชีื�อมืโยงกััน 
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1.5) ผลี่ลี่ัพธ์์ (Livelihood Outcome) เป็นผลี่ได้ทำ่�เกัิดจากักัารเลี่ือกัวิิถ่ห์รือยุทำธ์วิิธ่์ในกัารดำารงชี่วิิต้ 

ซึ่่�งแสดงออกัถ่งกัารดำารงชี่วิิต้อย่างยั�งยืน ได้แกั่ กัารม่ืรายได้เพ่�มืข้ั้�น กัารเพ่�มืกัารเป็นอยู่ท่ำ�ด่ขั้้�น  

กัารลี่ดควิามืเปราะบาง กัารเพ่�มืควิามืมัื�นคงด้านอาห์าร แลี่ะกัารเกิัดควิามืยั�งยืนในกัารใช้ี

ทำรัพยากัรธ์รรมืชีาต้ิ 

สรุปได้ว่า	 ควิามืสัมืพันธ์ิระห์ว่ิางองค์ประกัอบต่้าง	ๆ	 ในระบบกัารดำารงช่วิิต้ขั้องบ่คคลี่	 ม่ืท่ำน/สินทำรัพย์เป็นองค์ประกัอบห์ลัี่กั

อันดับแรกัท่ำ�จำาเป็นในกัารดำารงช่พ	 กัารเปล่ี่�ยนแปลี่งฐานะขั้องท่ำน/สินทำรัพย์น่�จะได้รับอิทำธิิพลี่จากักัารเปล่ี่�ยนแปลี่งโครงสร้างแลี่ะ

กัระบวินกัาร	 ซ่ึ่�งแสดงออกัมืาในลี่ักัษณ์ะขั้องควิามืเปราะบางทำ่�เกิัดข่ั้�น	 เช่น	 กัารเปล่ี่�ยนนโยบายทำางเศรษฐกัิจเป็นกัระบวินกัารห์น่�ง 

ท่ำ�ทำำาให้์เกิัดภาวิะแนวิโน้มืสินค้าต้้นท่ำนสินค้าราคาสูงข่ั้�น	ทำำาให้์คนต้้องใช้ขั้องราคาสงูข่ั้�นแลี่ะม่ืผลี่ต่้อเนื�องไปยังโอกัาสในกัารเลืี่อกักัลี่ยท่ำธ์ิ

ในกัารดำารงช่วิิต้ห์รือม่ืกัารปรับกัารใช้จ่ายให้์เห์มืาะสมืกัับสถานกัารณ์์ท่ำ�เกิัดข่ั้�น	 ระบบจะยังคงให้์ผลี่ลัี่พธ์ิในระดับท่ำ�สมืด่ลี่กัับ 

ควิามืต้้องกัาร	แลี่ะผลี่ลัี่พธ์ิท่ำ�ได้ส่งผลี่โดยต้รงต่้อระดับทำรัพย์สินท่ำ�จะนำามืาใช้เป็นต้้นท่ำนในกัารดำารงช่วิิต้ต่้อไป	

2) กัรอบแนวิคิดกัารเต้รียมืควิามืพร้อมืขั้องเมืืองกัับกัารเปลี่่�ยนแปลี่งสภาพภูมืิอากัาศ (Urban Climate 

Resilience Framework: UCRF)

จากักัรอบแนวิคิดกัารเต้ร่ยมืควิามืพร้อมืขั้องเมืืองกัับกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิือากัาศ	 (Urban	 Climate	 Resilience	

Framework:	UCRF)	ท่ำ�ถูกัพัฒนาข่ั้�นครั�งแรกัโดยสถาบนัเพื�อกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งทำางสงัคมืแลี่ะสิ�งแวิดล้ี่อมืสำานักังานภูมิืภาคเอเช่ย

	 (the	 Institute	 for	 Social	 and	 Environmental	 Transition:	 ISET)	 มืาใช้ในกัารดำาเนินโครงกัารเครือข่ั้ายเมืืองในเอเช่ย 

เพื�อรับมืือกัับกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิือากัาศ	(Asian	Cities	Climate	Change	Resilience	Network:	ACCCRN)	ภายใต้้

กัารสนับสน่นจากัมูืลี่นิธิิร๊อคก่ั�เฟลี่เลี่อร์	(Tyler	and	Moench	2012).	กัรอบแนวิคิดน่�แสดงควิามืเชื�อมืโยงระห์ว่ิาง	“บ่คคลี่/

ห์น่วิยงาน/องค์กัร:	 Agents”	 “ระบบโครงสร้างพื�นฐานแลี่ะระบบนิเวิศวิิทำยา:	 Urban	 systems,	 infrastructure	 and	

ecosystems”	แลี่ะ	“วิิถ่ปฏิิบัติ้:	Institutions”	ท่ำ�เป็นองค์ประกัอบห์ลัี่กัขั้องเมืือง	ควิามืเชื�อมืโยงสัมืพันธ์ิกัันขั้ององค์ประกัอบ

เห์ลี่่าน่�เป็นตั้วิกัำาห์นดบทำบาทำในกัารดำาเนินกัารขั้องเมืือง	 โดยเฉพาะในสถานกัารณ์์ท่ำ�ม่ืควิามืแต้กัต้่างกััน	 ดังนั�นลัี่กัษณ์ะ 

ขั้ององค์ประกัอบขั้องเมืืองทัำ�ง	 3	 น่�	 สามืารถแสดงให์้เห็์นระดับขั้องข่ั้ดควิามืสามืารถในกัารปรับตั้วิแลี่ะเต้ร่ยมืควิามืพร้อมื 

ขั้องเมืือง	โดยกัารกัำาห์นดลัี่กัษณ์ะทัำ�วิไปขั้อง	“บ่คคลี่/ห์น่วิยงาน/องค์กัร”	“ระบบโครงสรา้งพื�นฐานแลี่ะระบบนิเวิศวิิทำยา”	แลี่ะ	

“วิิถ่ปฏิิบัติ้”	จะช่วิยให้์กัำาห์นดแลี่ะพัฒนาตั้วิช่�วัิดท่ำ�สามืารถวัิดลัี่กัษณ์ะแลี่ะติ้ดต้ามืกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งต้ามืบริบทำขั้องพื�นท่ำ�ได้
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ทำางโครงกัารได้นำากัรอบแนวิคิดกัารเต้ร่ยมืควิามืพร้อมืขั้องเมืืองกัับกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิือากัาศ	 มืาปรับใช้ต้ามืบริบทำ 

ขั้องเมืือง	แสดงรายลี่ะเอ่ยดดังต้ารางท่ำ�	2.1

กรอบแนวคิู่ดการเต่ร่ยมืคู่วามืพร�อมืของเมืืองกับการเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภ่มิือากาศ (ท่ี่�มืา: ISET, 2012) 
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•	 บ่คคลี่/องค์กัร/ห์น่วิยงาน	 ห์มืายถ่ง	

บ่คคลี่/ครอบครัวิ/ครัวิเรือน/กัล่่ี่มืช่มืชนต่้าง	 ๆ	 

(เช่น	 ผู้ห์ญิง	 กัล่่ี่มืคนรายได้น้อย	กัล่่ี่มืคนยากัจน	

กัล่่ี่มืคนพิกัาร	กัล่่ี่มืคนชายขั้อบ	เป็นต้้น)	ทำำากัาร

วิิเคราะห์์สถานกัารณ์์ปัจจ่บันว่ิาเป็นอย่างไร	แลี่ะ

ปัญห์าท่ำ�สำาคัญคืออะไร	รวิมืถ่งปัญห์าท่ำ�ต้้องเผชิญ

แต้กัต้่างกัันไปต้ามืบ่คคลี่/ครอบครัวิ/ครัวิเรือน/

กัล่่ี่มืช่มืชนต่้าง	 ๆ	 อย่างไร	 แลี่ะทำำาควิามืเข้ั้าใจ 

กัารเข้ั้าถ่งระบบแลี่ะโครงสร้างพื�นฐานขั้องเมืือง

ครอบคล่ี่มืแลี่ะเท่ำาเท่ำยมืกัันห์รือไม่ือย่างไร	

•	 ระบบเมืือง	โครงสร้างพื�นฐาน	เทำคโนโลี่ย่	

แลี่ะระบบนเิวิศวิิทำยา	เช่น	ระบบนำ�า	อาห์าร	ไฟฟา้	

ส่ขั้าภิบาลี่	 ทำำากัารวิิเคราะห์์สถานกัารณ์์ปัจจ่บัน 

ว่ิาเป็นอยา่งไร	แลี่ะปญัห์าทำ่�สำาคัญคืออะไร	รวิมืถ่ง

ทำำาควิามืเข้ั้าใจถ่งบทำบาทำห์น้าท่ำ�ขั้องห์น่วิยงาน 

ภาครัฐแลี่ะกัระทำรวิงต่้าง	 ๆ	 ท่ำ�เป็นผู้จัดห์าแลี่ะ

ให้์กัารบริกัาร	รวิมืถ่งกัารดำาเนินงานแลี่ะกัารบำาร่ง

รักัษา

•	 วิิ ถ่ป ฏิิ บั ติ้ 	 อา ทิำ 	 แผน	 นโยบาย	

ย่ทำธิศาสต้ร์	 กัฎ	 ข้ั้อกัำาห์นด	 แลี่ะแนวิทำางปฏิิบัติ้

ทัำ�งท่ำ�เป็นทำางกัารแลี่ะไม่ืเป็นทำางกัาร	–	วิิเคราะห์์

จ่ดอ่อนท่ำ� ม่ือยู่ภายใต้้สถานกัารณ์์ปกัติ้แลี่ะ

สถานกัารณ์์ภัยพิบัติ้

โครงสร้าง
พ้ื้�นฐานและ
เทคโนโลยีี

บุุคคล
องค์กร

หน่วยีงาน

แผน นโยีบุายี
ยุีทธศาสตร์

กฏ ข้้อกำาหนด

นิเวศวิทยีา
ทรัพื้ยีากรธรรมชาติ
ความหลากหลายี

ทางชีวภาพื้
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ต่ารางท่� 2.1	วิิเคราะห์์	ประเมิืน	ระดับ	กัรอบแนวิคิดกัารเต้ร่ยมืควิามืพร้อมืขั้องเมืืองกัับกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิือากัาศ

 
องค์ู่ประกอบของเมืือง คุู่ณ์ลัี่กษณ์ะท่ี่�ด่ของการเต่ร่ยมืคู่วามืพร�อมืของเมืือง

‘ใคร’ – บุคคล/องค์กร/ 
ห์น่วัย่งาน

• บุคู่คู่ลี่/คู่รัวเรือน/ห์น�วยงาน/
องค์ู่กร

• การตอบสันอง
การท่ี่�บุคู่คู่ลี่/องค์ู่กร/ห์น�วยงาน ม่ืคู่วามืสามืารถในการจัดการ ปรับปรุง/แก�ไข วางแผน
แลี่ะเต่ร่ยมืรับมืือกับภัยท่ี่�จะเกิดขึ�นแลี่ะต่อบสนองอย�างรวดเร็ว ในระยะเวลี่าอันสั�น

• ทุรัพื้ย่ากรขั้องห์น่วัย่งาน
การท่ี่�บุคู่คู่ลี่/องค์ู่กร/ห์น�วยงาน ม่ืคู่วามืสามืารถในการระดมืทุี่นที่รัพย์แลี่ะจัดสรร
ที่รัพยากรเพื�อใชุ�ในยามืเกิดภัย โดยประสานงานแลี่ะที่ำางานร�วมืกัน

• ควัามสัามารถในการเรีย่นร้� 
การท่ี่�บุคู่คู่ลี่/องค์ู่กร/ห์น�วยงาน ม่ืนำาการเร่ยนร่�แลี่ะประสบการณ์์ในอด่ต่มืาใชุ�เพื�อไมื�ให์�
เกิดคู่วามืผิดพลี่าดซ้ำำ�า ๆ แลี่ะเร่ยนร่�ท่ี่�จะเต่ร่ยมืพร�อมืรับมืือภัยพิบัติ่ / วิกฤต่ในคู่รั�งต่�อไป

‘อะไร’ – ทุางกาย่ภาพื้

• ระบบเมืือง/โคู่รงสร�างพื�นฐาน/
เที่คู่โนโลี่ย่/ระบบนิเวศ

• ยื่ดห์ยุ่่นและห์ลากห์ลาย่
คู่วามืสามืารถของระบบในการที่ำางานภายใต่�สถานการณ์์ต่�าง ๆ โดยองค์ู่ประกอบห์ลัี่ก
สามืารถที่ำาห์น�าท่ี่�ได�แต่กต่�างกันไป แต่�ม่ืการเชืุ�อมืโยงบที่บาที่ห์น�าท่ี่�ซึ้ำ�งกันแลี่ะกัน

• มีแนวัทุางห์รือการสัำารองทุรัพื้ย่ากรทีุ�ห์ลากห์ลาย่เพืื้�อใชี�ในการเตรีย่มควัามพื้ร�อมต่อ 
ภัย่พิื้บัติ
คู่วามืสามืารถของระบบในการสำารองที่รัพยากรไว�ใชุ�ห์รือม่ืแนวที่างท่ี่�ห์ลี่ากห์ลี่ายในการ
สำารองที่รัพยากร ที่ำาให์�สามืารถเลืี่อกใชุ�ได�ในยามืท่ี่�เผชิุญกับภัยต่�าง ๆ

• ควัามผิู้ดพื้ลาดทีุ�ปลอดภัย่
เมืื�อส�วนห์นึ�งของระบบเกิดลี่�มืห์รือไมื�สามืารถที่ำางานได�ต่ามืปกติ่ จะไมื�ที่ำาให์�ระบบส�วนอื�น
ต่�องลี่�มืต่ามื แต่�ยังสามืารถที่ำาห์น�าท่ี่�แลี่ะรักษาสภาพปกติ่ของเมืืองไว�ได�
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‘อย่่างไร’ – วิัถีปฏิิบัติ 

•   นโยบาย กฎห์มืาย/กฎ/ 
ข�อบังคัู่บ/แผนยุที่ธีศาสต่ร์/
แนวที่างปฏิิบัติ่ทัี่�งท่ี่�เปน็
ที่างการแลี่ะไมื�เปน็ที่างการ

• สิัทุธิ์และควัามเป็นเจ้�าขั้อง
การเข�าถึงระบบแลี่ะบริการท่ี่�สำาคัู่ญของเมืืองโดยเที่�าเท่ี่ยมืกัน ที่ำาให์�กลุี่�มืท่ี่�ที่ำางานร�วมืกัน
สามืารถจัดระเบ่ยบแลี่ะดำาเนินงานได� 

• กระบวันการตัดสิันใจ้
กระบวนการตั่ดสินใจเก่�ยวข�องกับระบบแลี่ะโคู่รงสร�างพื�นฐานของเมืืองม่ืคู่วามืโปร�งใส
แลี่ะเกิดการม่ืส�วนร�วมือย�างแที่�จริง

• ขั้�อม้ล
ม่ืข�อม่ืลี่แลี่ะทุี่กคู่นสามืารถเข�าถึงข�อม่ืลี่ได�เพื�อให์�เกิดการวางแผนการจัดการอย�างม่ื
ประสิที่ธิีภาพแลี่ะเกิดที่างเลืี่อกในเต่ร่ยมืคู่วามืพร�อมื

• การประยุ่กต์ใชี�องค์ควัามร้�ให์ม่ 
การใชุ�ห์ลัี่กฐาน การใชุ�คู่วามืร่� แลี่ะส�งเสริมืให์�เกิดการแลี่กเปล่ี่�ยนข�อม่ืลี่
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โคู่รงการ Success
ขั�นต่อน กระบวนการ

วิเคู่ราะห์์คู่วามืเปราะบาง

การวิเคู่ราะห์์
สถานการณ์์

บุคู่คู่ลี่ / คู่รอบคู่รัว / คู่รัวเรือน / กลุี่�มืชุุมืชุนต่�าง ๆ ระบบเมืืองแลี่ะโคู่รงสร�างพื�นฐาน

สถานการณ์์ด�านสังคู่มืแลี่ะการดำารงชุ่วิต่อย�างยั�งยืน 
(ใชุ�กรอบการที่ำางานต่ามืแนวคิู่ดการดำารงชุ่วิต่ 

ท่ี่�ยั�งยืน)

วิเคู่ราะห์์บุคู่คู่ลี่ / องค์ู่กร / ห์น�วยงาน 
ระบบโคู่รงสร�างพื�นฐานแลี่ะระบบนิเวศวิที่ยา

วิธ่ีปฏิิบัติ่

ผลี่กระที่บจากการ
เปล่ี่�ยนแปลี่ง

สภาพภ่มิือากาศ

คู่วามืเปราะบาง

เห์ตุ่การณ์์ไมื�คู่าดคิู่ดแลี่ะวิกฤต่  
การเต่ร่ยมืคู่วามืพร�อมื การรับมืือแลี่ะการฟื้้� นตั่ว

จุดอ�อนแลี่ะคู่วามืลี่�มืเห์ลี่วในการเข�าถึง 
ที่รัพยากรแลี่ะบริการ

การวิเคู่ราะห์์คู่วามืเปราะบางอย�างม่ืส�วนร�วมืนั�น 
ต่�องวิเคู่ราะห์์จากประสบการณ์์ท่ี่�ผ�านมืา รวมืถึงภัยพิบัติ่/วิกฤต่ในอด่ต่
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การวิเคู่ราะห์์คู่วามืเปราะบางโดยใชุ�กรอบการวิเคู่ราะห์์ระบบเมืืองแลี่ะโคู่รงสร�างพื�นฐาน
ผ่�คู่น / สังคู่มื ระบบเมืืองแลี่ะโคู่รงสร�างพื�นฐาน

• เลืี่อกเห์ตุ่การณ์์ในอด่ต่  
(เชุ�น ภัยพิบัติ่ ป ี2553 ห์รือพายุไต่�ฝุุ่�นปลี่าบึก ปี 2562) 

• เกิดอะไรขึ�น?
• การเต่ร่ยมืคู่วามืพร�อมื/การเต่ร่ยมืตั่ว
• การรับมืือ/การจัดการ
• การฟื้้� นตั่ว

• ภายใต่�สถานการณ์์เด่ยวกัน  
(เชุ�น ภัยพิบัติ่ ป ี2553 ห์รือพายุไต่�ฝุุ่�นปลี่าบึก ปี 2562) 

• เกิดอะไรขึ�นกับระบบเมืืองแลี่ะโคู่รงสร�างพื�นฐาน?
• คู่วามืลี่�มืเห์ลี่ว?
• ห์น�าท่ี่�/คู่วามืรับผิดชุอบของห์น�วยงานภาคู่รัฐ /  

ห์น�วยงานต่�าง ๆ / เที่ศบาลี่

กัารวิิเคราะห์์จากัประสบกัารณ์์ท่ำ�ผ่านมืารวิมืถ่งภัยพิบัติ้/วิิกัฤต้ 

ในอด่ต้น่�	 เป็นกัารเก็ับสะสมืข้ั้อมูืลี่ท่ำ�สามืารถอธิิบายถ่งควิามืสำาเร็จ	 

ในกัารปรับตั้วิท่ำ�นำาไปขั้ยายผลี่ต่้อยอดได้แลี่ะช่องว่ิาง	 ควิามืลี่้มืเห์ลี่วิ 

อยู่ต้รงไห์น	 เพื�อนำาไปเร่ยนรู้เพิ�มืเติ้มื	 ปรับปร่ง	 พัฒนา	 เต้ร่ยมืพร้อมื 

ต่้อภัยพิบัติ้ห์รือวิิกัฤต้ครั�งต่้อไป		

การวิเคู่ราะห์์
คู่วามืเปราะบาง 

อย่่างมีส่ัวันร่วัมอย่่างมีส่ัวันร่วัม

โครงสร้าง
พ้ื้�นฐานและ
เทคโนโลยีี

บุุคคล
องค์กร

หน่วยีงาน

แผน นโยีบุายี
ยุีทธศาสตร์

กฏ ข้้อกำาหนด

นิเวศวิทยีา
ทรัพื้ยีากรธรรมชาติ
ความหลากหลายี

ทางชีวภาพื้

ประสบุการณ์์ที�ผ่านมา
ภัยีพิื้บัุติในอดีต
วิกฤติในอดีต
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3) แบบประเมืินควิามืพร้อมืด้วิยต้นเองขั้ององค์กัรปกัครองส่วินทำ้องถิ�นเพ้�อจัดกัารภัยพ่บัต้ิ  

(UN-DRR Self-Assessments: LG-SAT)

แบบประเมืินควิามืพร้อมืด้วิยต้นเองขั้ององค์กัรปกัครองส่วินทำ้องถิ�นน่�	 เป็นเครื�องมืือทำ่�ผ่านกัารวิิเคราะห์์แลี่ะพัฒนา 

โดยนักัวิิชากัารจากัสำานักังานวิ่าด้วิยกัลี่ย่ทำธ์ิระห์ว่ิางประเทำศเพื�อกัารลี่ดภัยพิบัติ้แห่์งสห์ประชาชาต้ิ	 (the	 United	 Nations	

Office	 for	 Disaster	 Risk	 Reduction:	 UNDRR)	 ซ่ึ่�งเป็นส่วินห์น่�งขั้องแคมืเปญระดับโลี่กั	 “Make	My	 City	 Resilient”	 

โดยม่ืโครงสร้าง	10	ข้ั้อ	ภายใต้้กัรอบดำาเนินงานเฮ่ียวิโงะ	(Hyogo	Framework	for	Action	–	HFA)	ซ่ึ่�งเป็นข้ั้อต้กัลี่งระห์ว่ิาง

ประเทำศเก่ั�ยวิกัับวิิธ่ิสร้างกัารเต้ร่ยมืควิามืพร้อมืในกัารเผชิญห์น้ากัับกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งภูมิือากัาศแลี่ะภัยพิบัติ้	

แบบประเมืนิ	LG-SAT	เป็นกัลี่ไกัทำ่�ม่ืประโยชนใ์นกัารประเมืนิผลี่กัารดำาเนนิกัารเท่ำยบกัับตั้วิช่�วัิดแลี่ะเกัณ์ฑ์์ประเมืนิ	สำาห์รบั

กัารส่งเสริมืให้์ผู้ม่ืส่วินได้ส่วินเส่ยท่ำกัภาคส่วินได้ม่ืกัารร่วิมืแลี่กัเปล่ี่�ยนควิามืคิดเห็์นแลี่ะเร่ยนรู้ร่วิมืกััน	 แลี่ะสำาห์รับผู้ม่ืส่วินได้ 

ส่วินเส่ยในกัารกัำาห์นดประเด็นห์ลัี่กัขั้องควิามืเปราะบางโดยใช้เกัณ์ฑ์์สากัลี่สำาห์รับกัารลี่ดควิามืเส่�ยงจากัภัยพิบัติ้	 กัารใช้ 

แบบประเมืิน	 LG-SAT	 น่�	 จะช่วิยกัำาห์นดขั้้อมูืลี่พื�นฐาน	 กัารค้นห์าช่องว่ิาง	 กัารวิางแผนปฏิิบัติ้	 แลี่ะม่ืข้ั้อมูืลี่เปร่ยบเท่ำยบกััน 

กัับพื�นท่ำ�ต่้างๆ	(เช่น	ระห์ว่ิางเทำศบาลี่ต่้าง	ๆ)	ทำางโครงกัารนำามืาปรับใช้เนื�องจากัม่ืประโยชน์แลี่ะสอดคล้ี่องกัับกัารเต้ร่ยมืพร้อมื

กัารจัดกัารภัยพิบัติ้ขั้องช่มืชน	

•	 แบบประเมืิน	 LG-SAT	 เป็นเครื�องมืือในกัารประเมืินเมืืองเพื�อให้์เข้ั้าใจจ่ดด้อยแลี่ะควิามืทำ้าทำายในเรื�องขั้องกัารลี่ด 

ควิามืเส่�ยงจากัภัยพิบัติ้	แลี่ะใช้กัารประช่มืกัล่่ี่มืย่อยเพื�อทำำาแบบประเมิืนแบบม่ืส่วินร่วิมืใน	10	ประเด็นคำาถามืสำาคัญ

ในกัารเก็ับข้ั้อมูืลี่โดยแบบประเมิืนม่ืคำาถามืรวิมื	41	ข้ั้อ	ประกัอบด้วิยคำาถามืสั�นๆ	เก่ั�ยวิกัับสถานกัารณ์์ในปัจจ่บัน	แลี่ะ

เป้าห์มืายในอนาคต้สำาห์รับแต่้ลี่ะหั์วิข้ั้อคำาถามื	 โดยจะสอบถามืถ่งระดับขั้องควิามืก้ัาวิห์น้าแลี่ะให้์คะแนนต้ามื 

ระดับควิามืสำาเร็จ	 ระดับ	 1-5	 (ต้ารางท่ำ�	 2.2)	 โดยเอกัสารแบบประเมิืนควิามืพร้อมืด้วิยต้นเองขั้ององค์กัรปกัครอง 

ส่วินท้ำองถิ�นเพื�อจัดกัารภัยพิบัติ้	 (UN-DRR	 Self-Assessments:	 LG-SAT)	 ฉบับเต็้มืสามืารถดูเพิ�มืเติ้มืได้ท่ำ�	 

https://drive.google.com/drive/folders/158WAE0SDK-C_8fcoy3HpvgpGZLqx54AB?usp=sharing	
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ต่ารางท่� 2.2	 ค่าคะแนนต้ามืระดับควิามืสำาเร็จต้ามืแบบประเมิืนควิามืพร้อมืด้วิยต้นเองขั้ององค์กัรปกัครองส่วินท้ำองถิ�น 

เพื�อจัดกัารภัยพิบัติ้
คะแนน ราย่ละเอีย่ด

1 คู่ะแนน คู่วามืสำาเร็จม่ืน�อยแลี่ะไมื�ม่ืการวางแผนห์รือการดำาเนินการเพื�อแก�ไขสถานการณ์์

2 คู่ะแนน ม่ืคู่วามืสำาเร็จแต่�ไมื�คู่รบถ�วน แมื�ม่ืการวางแผนแก�ไขสถานการณ์์ แต่�ก็ขาดคู่วามืมุื�งมัื�นแลี่ะ
ยังม่ืศักยภาพจำากัด

3 คู่ะแนน ม่ืคู่วามืมุื�งมัื�นอย่�บ�าง ในระดับองคู่์กรแลี่ะม่ืศักยภาพในการลี่ดคู่วามืเส่�ยงจากภัยพิบัติ่
พอคู่วร แต่�ไมื�มืากห์รือไมื�คู่รบถ�วน

4 คู่ะแนน สำาเร็จอย�างมืาก แต่�ยังขาดคู่วามืมุื�งมัื�น ขาดแห์ลี่�งเงินทุี่น ห์รือขาดศักยภาพในการดำาเนินงาน

5 คู่ะแนน สำาเร็จคู่รบถ�วน พร�อมืด�วยคู่วามืมุื�งมัื�นแลี่ะม่ืศักยภาพในการปฏิิบัติ่อย�างเสมือต่�นเสมือปลี่าย
ในทุี่กระดับ
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ต่ารางท่� 2.3	 กัารประเมิืนควิามืพร้อมืต้ามืบทำบาทำแลี่ะภารกิัจขั้ององค์กัรปกัครองส่วินท้ำองถิ�นท่ำ�สอดคล้ี่องกัับประเด็นคำาถามืสำาคัญ

ทัำ�ง	10	ประเด็น	
ประเด็นคำาถามสัำาคัญ คำาอธิ์บาย่โดย่ย่่อ

1. จัดตั่�งโคู่รงสร�างแลี่ะการประสานงาน
ท่ี่�ชัุดเจน เพื�อให์�ทุี่กฝุ่�ายเข�าใจบที่บาที่
แลี่ะคู่วามืรับผิดชุอบ 

การสร�างเคู่รือข�าย การพัฒนาศักยภาพการสร�างการม่ืส�วนร�วมืเพื�อให์�ทุี่กฝุ่�ายเข�าใจ
บที่บาที่แลี่ะคู่วามืรับผิดชุอบเพื�อลี่ดคู่วามืเส่�ยงท่ี่�จะเกิดขึ�นในพื�นท่ี่� โดยการประเมิืน 
คู่วามืพร�อมืฯ จะแสดงให์�เห็์นถึงจุดแข็งแลี่ะจุดอ�อนของเมืือง เพื�อให์�เมืืองสามืารถ 
นำาที่รัพยากรท่ี่�ม่ือย่�มืาใชุ�สร�างการรับมืือของเมืืองต่�อการเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภ่มิือากาศ
ให์�ด่ยิ�งขึ�น พร�อมืทัี่�งจะชุ�วยให์�ทุี่กภาคู่ส�วนท่ี่�เก่�ยวข�องม่ืคู่วามืเข�าใจในบริบที่ของเมืือง
เพื�อเติ่มืเต็่มืในการสร�างการรับมืือของเมืือง

2. การจัดสรรทุี่นแลี่ะสิ�งจ่งใจให์�เจ�าของ
บ�าน คู่รอบคู่รัวรายได�ต่ำ�าแลี่ะภาคู่
เอกชุนในการลี่งทุี่นเพื�อการลี่ดคู่วามื
เส่�ยง

ผลี่กระที่บจากภัยพิบัติ่ท่ี่�เกิดขึ�นแต่�ลี่ะเมืืองจะที่ำาให์�การซื้ำ�อ การลี่งทุี่นของภาคู่ธุีรกิจแลี่ะ
คู่รัวเรือนชุะงัก ทัี่�งน่�เมืื�อเกิดภัยพิบัติ่ เมืืองม่ืการจัดสรรงบประมืาณ์บางส�วน เพื�อให์�
คู่วามืชุ�วยเห์ลืี่อชุุมืชุน คู่รัวเรือน แลี่ะภาคู่ธุีรกิจ ให์�สามืารถกลัี่บมืาดำารงชุ่วิต่ได�ต่ามืปกติ่ 
เชุ�น การนำามืาต่รการการลี่ดห์ย�อนชุำาระภาษ่ที่�องถิ�น แลี่ะการลี่ดห์ย�อนเบ่�ยประกันภัย 
เข�ามืาใชุ�

3. ปรับปรุงข�อม่ืลี่เรื�องภัยแลี่ะคู่วามื
เส่�ยง รวมืถึงคู่วามืเปราะบางของ
ชุุมืชุนให์�ทัี่นต่�อเห์ตุ่การณ์์เสมือแลี่ะ
แบ�งปนัผลี่การประเมิืนคู่วามืเส่�ยง

เมืืองม่ืการประเมิืนคู่วามืเส่�ยงท่ี่�เกิดขึ�นจากภัยพิบัติ่ในพื�นท่ี่� คู่วบคู่่�ไปกับการรับฟื้งั 
คู่วามืคิู่ดเห็์นของประชุาชุนท่ี่�ได�รับคู่วามืเดือดร�อน แลี่กเปล่ี่�ยนข�อม่ืลี่ระห์ว�างกันในระดับ
ที่�องถิ�นถึงระดับจังห์วัดอ่กทัี่�งยังม่ืการประชุาสัมืพันธ์ี เฝุ้่าระวังการเกิดภัยพิบัติ่ 
อย่�อย�างต่�อเนื�อง ม่ืการเปิดศ่นย์อำานวยการป้องกันแลี่ะบรรเที่าอุที่กภัยเพื�อเต่ร่ยมื 
คู่วามืพร�อมืชุ�วงฤด่ฝุ่นทุี่กปี การประเมิืนคู่วามืเส่�ยงจากภัยพิบัติ่ถ่กบรรจุอย่�ใน 
แผนพัฒนาประจำาป ีเปน็ต่�น

4. ลี่งทีุ่ นสร� างแลี่ ะ ด่ แลี่ปรั บป รุง
โคู่รงสร�างพื� นฐานท่ี่�ชุ�วยลี่ดคู่วามื
เส่�ยง เชุ�น ระบบที่�อระบายนำ�า

ม่ืการก�อสร�างระบบโคู่รงสร�างพื�นฐานอย�างรวดเรว็ เพื�อรองรบัการเพิ�มืขึ�นของจำานวน
ประชุากรแลี่ะสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของเมืือง ระบบโคู่รงสร�างต่�าง ๆ  ท่ี่�เกิดขึ�น
ได�คู่ำานึงถึงผลี่กระที่บจากภัยพิบัติ่ห์รือไมื� ทัี่�งน่� เมืืองคู่วรนำาปัจจัยเส่�ยงด�าน 
สภาพภ่มิือากาศมืาพิจารณ์าร�วมืกับการใชุ�ประโยชุน์ท่ี่�ดิน แลี่ะกฎห์มืายคู่วบคูุ่มือาคู่าร 
เปน็ต่�น

5. ประเมิืนคู่วามืปลี่อดภัยของโรงเร่ยน
แลี่ะสถานบริการสาธีารณ์สุขแลี่ะ
ปรับปรุงเมืื�อจำาเปน็

เมืื�อพื�นท่ี่�ประสบภัยพิบัติ่ โรงเร่ยน โรงพยาบาลี่ สถานบริการที่างสาธีารณ์สุข จะเป็น
สถานท่ี่�สำาคัู่ญในการรองรับแลี่ะให์�คู่วามืชุ�วยเห์ลืี่อผ่�ประสบภัย เมืืองม่ืการประเมิืนคู่วามื
เส่�ยงของพื�นท่ี่�คู่วบคู่่�กับการจัดที่ำาแผนระดับนโยบายทัี่�งในระดับห์น�วยงานแลี่ะชุุมืชุน
ห์รือไมื� ม่ืการซั้ำกซ้ำ�อมืแผนการเต่ร่ยมืคู่วามืพร�อมือย�างไร
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ประเด็นคำาถามสัำาคัญ คำาอธิ์บาย่โดย่ย่่อ
6. ใชุ�ระเบ่ยบด�านการใชุ�ประโยชุน์ท่ี่�ดิน

แลี่ะระเบ่ยบปฏิิบัติ่ด�านการด่แลี่
อาคู่าร เพื�อป้องกันคู่วามืเส่�ยงรวมื
ถึงม่ืการกำาห์นดพื�นท่ี่�ท่ี่�ปลี่อดภัยให์�
กับประชุาชุนท่ี่�ม่ืรายได�ต่ำ�า อ่กทัี่�ง 
ม่ืก าร พัฒนาแลี่ ะยกร ะดั บการ 
ตั่�งถิ�นฐานท่ี่� ไมื� เป็นที่างการของ
ชุุมืชุนต่ามืท่ี่�สมืคู่วร

การลี่ดคู่วามืเส่�ยงจากภยัพิบัติ่ สามืารถที่ำาได�โดยใชุ�มืาต่รการการบงัคัู่บใชุ�ประโยชุนท่์ี่�ดิน
การด่แลี่บำารุงรักษาโคู่รงสร�างอาคู่าร แลี่ะการซั้ำกซ้ำ�อมืแผนปฏิิบัติ่การเพื�อคู่วามืปลี่อดภัย
ในชุ่วิต่ ทัี่�งน่�เมืื�อม่ืการลี่ะเมิืดข�อกฎห์มืายผังเมืืองเที่ศบาลี่จะม่ืมืาต่รการจัดการอย�างไร 
ม่ืชุ�องที่างไห์นสำาห์รับการร�องเร่ยนเมืื�อม่ืการลี่ะเมิืดข�อกฎห์มืาย

7. บรรจุโคู่รงการด�านการศึกษาแลี่ะ 
ฝึุ่กอบรมืเรื�องการลี่ดคู่วามืเส่�ยงจาก
ภัยพิบัติ่ในโรงเร่ยนแลี่ะชุุมืชุน

การฝึุ่กอบรมื ซั้ำกซ้ำ�อมื การบรรจุห์ลัี่กส่ต่รการลี่ดคู่วามืเส่�ยงจากภัยพิบัติ่ใน 
ภาคู่การศกึษา เพื�อสร�างคู่วามืต่ระห์นกัของประชุาชุนในเมืือง เชุ�น ม่ืการบรรจหุ์ลัี่กส่ต่ร
การลี่ดคู่วามืเส่�ยงจากการเกิดภัยพิบัติ่ในระดับการศึกษา ม่ืการเต่ร่ยมืพร�อมื
ประชุาสัมืพันธ์ีผ�านชุ�องที่างท่ี่�ห์ลี่ากห์ลี่ายเพื�อให์�ประชุาชุนได�เข�าถึงข�อม่ืลี่การแจ�งเตื่อน
ได�มืากท่ี่�สุด

8. ปกป้องระบบนิเวศ แลี่ะปราการ
ธีรรมืชุาติ่เพื�อบรรเที่าภัยแลี่ะรับมืือ
การเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภ่มิือากาศ

การรักษาระบบนิเวศ การอนุรักษ์พื�นท่ี่�ส่เข่ยว แลี่ะการจัดการที่รัพยากรธีรรมืชุาติ่ 
ท่ี่�ม่ือย่�ในเมืือง เป็นห์นึ�งมืาต่รกรท่ี่�สามืารถลี่ดคู่วามืเส่�ยงจากภัยพิบัติ่ได�

9. วางระบบการเต่ือนภัยลี่�วงห์น�าแลี่ะ
เพิ�มืข่ดคู่วามืสามืารถในการบริห์าร
จัดการภาวะฉุุกเฉิุน

การเพิ�มืข่ดคู่วามืสามืารถในการบริห์ารจัดการเห์ตุ่ภัยพิบัติ่ เชุ�น ประชุาชุนให์�คู่วามืสำาคัู่ญ
กับการเตื่อนภัย ไมื�รอแต่�คู่วามืชุ�วยเห์ลืี่อจากภาคู่รัฐอย�างเด่ยว การสำารองเงิน 
งบประมืาณ์เพื�อดำาเนินการจ�ายเมืื�อยามืเกิดภัยห์ลี่ากห์ลี่ายชุ�องที่าง คู่วามืพร�อมืของ
ศ่นย์เตื่อนภัยทัี่�งการประสานงานในห์น�วยงานท่ี่�เก่�ยวข�อง ชุ�องที่างสำาห์รับการแจ�งเตื่อน 
ม่ืห์ลี่ากห์ลี่าย แลี่ะอุปกรณ์์ให์�คู่วามืชุ�วยเห์ลืี่อ แผนการให์�คู่วามืชุ�วยเห์ลืี่อห์ลัี่งประสบภัย

10. การสร�างชุุมืชุนให์มื�ต่�องตั่�งอย่�บน
การม่ืส�วนร�วมืแลี่ะคู่วามืต่�องการ
ของชุุมืชุนท่ี่�ได�รับผลี่กระที่บ

การนำาข�อกำาห์นดห์รือแผนการรับมืือมืาใชุ�ห์ลัี่งจากประสบภัยพิบัติ่เพื�อการฟื้้� นฟ่ื้ แลี่ะ
เย่ยวยาผ่�ประสบภัย ม่ืแผนการรับมืือเมืื�อเกิดภัยพิบัติ่ท่ี่�มืาจากคู่วามืคิู่ดเห็์นของชุุมืชุน
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ขั้ั�นต้อนทำ่� 3 กัารวิิเคราะห์์ผลี่กัระทำบจากักัารเปลี่่�ยนแปลี่งสภาพภูมืิอากัาศ

“กัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิือากัาศ”	 คือ	 กัารท่ำ�สภาพภูมิือากัาศม่ืกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งในระยะยาวิ	 ม่ืควิามืสำาคัญท่ำ�ทำำาให้์เกิัด 

กัารเปล่ี่�ยนแปลี่งขั้องฤดูกัาลี่	 ทัำ�งฤดูร้อนยาวินานแลี่ะร้อนมืากัข่ั้�น	 ฤดูห์นาวิสั�นลี่งแลี่ะอ่่นข่ั้�น	 ฤดูฝนมืาถ่งช้าแลี่ะสั�นกัว่ิาเดิมื	 

ม่ืกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งทัำ�งควิามืถ่�แลี่ะควิามืร่นแรงขั้องสภาวิะอากัาศส่ดขัั้�วิ	 เช่น	 ร้อนจัด	 รวิมืถ่งกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งรูปแบบ	 ควิามืถ่�	 แลี่ะ 

ควิามืร่นแรงขั้องพาย่	 กัารเปล่ี่�ยนแปลี่งรูปแบบขั้องฝน	 เช่น	 ต้กัแบบกัระจ่กั	 ไม่ืต้กัในพื�นท่ำ�รับนำ�า	 นอกัจากัน่�ยังม่ืกัารเพิ�มืสูงข่ั้�นขั้อง 

นำ�าทำะเลี่	แลี่ะกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งอ่ณ์ห์ภูมิืเฉล่ี่�ย	 ซ่ึ่�งท่ำ�ผ่านมืาสามืารถเห็์นรูปแบบขั้องกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิือากัาศ	แลี่ะท่ำ�สำาคัญคือ

ในปัจจ่บันท่ำกัคนกัำาลัี่งอยูท่่ำามืกัลี่างกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิือากัาศท่ำ�ไม่ืสามืารถคาดเดาได้	แลี่ะเกิัดเห์ต่้กัารณ์์ร่นแรงไม่ืคาดคิด	สภาวิะ

อากัาศส่ดขัั้�วิจะเกิัดข่ั้�นบ่อยมืากัข่ั้�น	โดยกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภมิูือากัาศจะสง่ผลี่กัระทำบต้อ่ระบบต้า่งๆ	ท่ำกัระบบ	สง่ผลี่ให์ก้ัารเต้ร่ยมื

ควิามืพร้อมื	 วิางแผนแลี่ะกัารตั้ดสินใจทำำาได้ยากัมืากัข่ั้�น	 เช่น	 ควิรตั้ดสินใจกัักัเก็ับนำ�าเมืื�อใด	 ควิรเต้ร่ยมืป้องกัันนำ�าท่ำวิมืเมืื�อใดแลี่ะ 

นานเท่ำาใด	

กัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิือากัาศ	 จะทำำาให้์ปัญห์าท่ำ�เกิัดจากักัารพัฒนาเมืืองท่ำ�ไม่ืได้รับกัารแก้ัไขั้	 ม่ืควิามืสลัี่บซัึ่บซ้ึ่อน	 เลี่วิร้าย 

มืากัข่ั้�น	 ดังนั�นในกัารวิิเคราะห์์ผลี่กัระทำบจากักัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิือากัาศโดยกัารตั้�งคำาถามืเพื�อให้์เกิัดควิามืเข้ั้าใจวิ่าเรา 

จะเต้ร่ยมืพร้อมืได้อย่างไร	ห์ากัในอนาคต้ต้้องเผชิญกัับนำ�าท่ำวิมืให์ญ่	ถ่�ข่ั้�น	บ่อยข่ั้�น	ร่นแรงมืากัข่ั้�น	แลี่ะเชื�อมืโยงกัับกัารดำาเนินช่วิิต้ขั้อง

ผู้คนแลี่ะสังคมื	รวิมืถ่งระบบเมืืองแลี่ะโครงสร้างพื�นฐาน	โดยสามืารถใช้ตั้วิอยา่งขั้องคำาถามืในกัารเก็ับรวิบรวิมืข้ั้อมูืลี่เพื�อนำาไปวิิเคราะห์์

ควิามืเปราะบางต่้อกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิือากัาศ	แสดงดังต้ารางท่ำ�	2.4 

ต่ารางท่� 2.4 ตั้วิอย่างคำาถามืในกัารเก็ับข้ั้อมูืลี่เพื�อนำาไปวิิเคราะห์์ควิามืเปราะบางต่้อกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิือากัาศในบริบทำเมืือง
การวิเคู่ราะห์์ผลี่กระที่บจากการเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภ่มิือากาศ

ผ่�คู่น / สังคู่มื ระบบเมืืองแลี่ะโคู่รงสร�างพื�นฐาน
• จะเกิดอะไรขึ�นถ�านำ�าที่�วมืให์ญ�ปี 2543 ห์รือพายุไต่�ฝุุ่�นปลี่าบึก 

เกิดขึ�นซ้ำำ�าแลี่�วซ้ำำ�าอ่ก?
• จะเกิดอะไรขึ�นถ�าไมื�สามืารถที่ำางานได�ใน 1 อาทิี่ต่ย์
• จะเกิดอะไรขึ�นถ�าไมื�ม่ืนำ�าใชุ�ใน 1 อาทิี่ต่ย์
• จะเกิดอะไรขึ�นถ�านำ�าที่�วมื 1 อาทิี่ต่ย์

• ฝุ่นต่กปริมืาณ์มืากเที่�าไร ถึงจะเข�าขั�นวิกฤต่?
• แลี่�งฝุ่นยาวนานเที่�าใด ถึงจะเข�าขั�นวิกฤต่?
• ห์ากระบบเมืืองแลี่ะโคู่รงสร�างพื�นฐานลี่�มืเห์ลี่วห์รือไมื�ที่ำางาน

ได�เปน็จำานวนก่�วัน ถึงจะเข�าขั�นวิกฤต่?
• นำ�าที่�วมืท่ี่�สามืารถยอมืรับได� (คู่วามืลึี่ก/ชุ�วงเวลี่า)  

ถึงจะเข�าขั�นวิกฤต่?
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ขั้ั�นต้อนทำ่� 4 กัารวิิเคราะห์์ควิามืเปราะบางต้่อกัารเปลี่่�ยนแปลี่งสภาพภูมืิอากัาศในบริบทำเมืือง

กัารวิิเคราะห์์ควิามืเปราะบางต้อ่กัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภมิูือากัาศในบรบิทำเมืือง	เน้นคน้หาปัจจยัขบัเคลื�อนหลักท่�เปน็สาเหตุ่
ท่�แทจ้รงิของความืเปราะบาง จากการพัฒันาเมือืง การบริหารจดั้การระบบและโครงสร้างพัื�นฐานต่�างๆ ของเมือืง มืิใชุ�เพัย่ง
แต่�ระบุว�าใครคือ กลุ�มืคนเปราะบางเท�านั�น แต่�ต่้องสามืารถึอธิิบายได้้ว�าทำาไมืกลุ�มืคนเหล�านั�นจึงเปราะบาง แลี่ะวิิเคราะห์์ 

ทำำาควิามืเข้ั้าใจควิามืเปราะบางต่้อกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิือากัาศในบริบทำเมืืองขั้องคน	ช่มืชน	กัล่่ี่มืคนต่้าง	ๆ	ต่้อกัารเปล่ี่�ยนแปลี่ง

สภาพภูมิือากัาศในบริบทำขั้องเมืือง	แลี่ะ	ควิามืเปราะบางขั้องเมืืองต่้อกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิือากัาศ	ในประเด็นห์ลัี่กั	ๆ	 ว่ิาทำำาไมื

บางบ่คคลี่/ครอบครัวิ/ครัวิเรือน/กัล่่ี่มืช่มืชนต่้าง	 ๆ	 ท่ำ�ม่ืควิามืห์ลี่ากัห์ลี่ายแลี่ะแต้กัต่้างกััน	 ถ่งม่ืควิามืเปราะบางท่ำ�แต้กัต่้างกััน	 รวิมืถ่ง

วิิเคราะห์์แลี่ะทำำาควิามืเข้ั้าใจในบทำบาทำแลี่ะควิามืรับผิดชอบขั้องห์น่วิยงานภาครัฐ	 กัระทำรวิงต่้าง	 ๆ	 แลี่ะเทำศบาลี่ในกัารดำาเนินงาน 

เก่ั�ยวิกัับกัารบำาร่งรักัษาระบบเมืืองแลี่ะโครงสร้างพื�นฐาน	 แลี่ะทำำาควิามืเข้ั้าใจกัารเชื�อมืโยงกัารทำำางานขั้องระบบเมืืองแลี่ะโครงสร้าง 

พื�นฐาน	 ม่ืจ่ดอ่อนแลี่ะจ่ดแข็ั้งอย่างไร	 แลี่ะเห์ต่้ใดระบบเห์ลี่่านั�นถ่งล้ี่มืเห์ลี่วิ	 ซ่ึ่�งสามืารถใช้ตั้วิอย่างคำาถามืในกัารนำาไปประย่กัต้์ใช้	 

ดังแสดงในต้ารางท่ำ�	2.5 

ต่ารางท่� 2.5	ตั้วิอย่างคำาถามืกัารวัิดควิามืเปราะบางต่้อกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิือากัาศในบริบทำเมืือง
คู่วามืเปราะบางต่�อการเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภ่มิือากาศในบริบที่เมืืองวัดอย�างไร?

• คู่น ชุุมืชุน กลุี่�มืคู่นต่�างๆ ท่ี่�อย่�ในพื�นท่ี่� ได�รับผลี่กระที่บเที่�ากันห์รือไมื�
• จะเกิดอะไร ถ�าไมื�ได�ไปที่ำางานใน 1 วัน
• จะเกิดอะไร ถ�าไมื�ได�ไปที่ำางานใน 1 สัปดาห์์ ห์รือ 1 เดือน
• จะเกิดอะไร ถ�านำ�าไมื�ไห์ลี่ 1 วัน
• จะเกิดอะไร ถ�านำ�าไมื�ไห์ลี่ 1 สัปดาห์์
• จะเกิดอะไร ถ�านำ�าที่�วมื 1 วัน 
• จะเกิดอะไร ถ�านำ�าที่�วมื 1 สัปดาห์์
• จะเกิดอะไร ถ�าไฟื้ดับ 1 วัน ห์รือ 1 สัปดาห์์
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บทท่� 3
ต่ัวอย่างการวิเคราะห์์ความเปราะบาง 

ต่่อการเปล่�ยนแปลงสำภาพภูมิอากาศในบริบทเมือง

ขัั้�นต้อนกัระบวินกัารวิิเคราะห์์ควิามืเปราะบางต่้อกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิือากัาศในบริบทำเมืือง	ม่ื	4	ขัั้�นต้อน	ดังแสดงต่้อไปน่�

ขั้ั�นต้อนทำ่� 1 กัารคัดเลี่ือกั/กัารกัำาห์นดขั้อบเขั้ต้พ้�นทำ่�ศ่กัษา

กัารคัดเลืี่อกัห์รือกัารกัำาห์นดขั้อบเขั้ต้พื�นท่ำ�ศ่กัษานั�น	สามืารถกัำาห์นดขั้อบเขั้ต้พื�นท่ำ�ได้ห์ลี่ายระดับ	โดยอ้างอิงขั้อบเขั้ต้กัารปกัครอง	

อาทิำ	 ระดับเทำศบาลี่ต้ำาบลี่	 เทำศบาลี่นคร	 เทำศบาลี่เมืือง	 ระดับต้ำาบลี่	 ระดับอำาเภอ	 ห์รือระดับจังห์วัิด	 ห์รืออาจจะอ้างอิงขั้อบเขั้ต้ 

ทำางภูมิืประเทำศ	อาทิำ	พื�นท่ำ�ล่่ี่มืนำ�าก็ัสามืารถดำาเนินกัารได้	ทัำ�งน่�กัารกัำาห์นดขั้อบเขั้ต้พื�นท่ำ�ศ่กัษานั�นจะต้้องต้อบโจทำย์กัารศ่กัษาโดยเน้น	

“คน”	 เป็นศูนย์กัลี่าง	 แลี่ะข่ั้�นอยู่กัับผลี่กัระทำบขั้องกัารพัฒนาเมืืองแลี่ะกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิือากัาศท่ำ�ต้้องกัารจะศ่กัษา	 

โดยขั้อบเขั้ต้พื�นท่ำ�ศ่กัษานั�นไม่ืได้ม่ืกัารจำากััดขั้อบเขั้ต้ท่ำ�แน่นอนต้ายตั้วิ	

โดยตั้วิอย่างกัารวิิเคราะห์์ควิามืเปราะบางต่้อกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิือากัาศในบริบทำเมืืองน่�	 จะยกัตั้วิอย่างเป็นพื�นท่ำ�เมือง ก.  

ตั้�งอยูใ่นเขั้ต้เทำศบาลี่นครแห่์งควิามืส่ขั้	ประกัอบไปด้วิย	2	ช่มืชนคือ	ช่มืชนนำ�าล้ี่น	แลี่ะช่มืชนนำ�าห์าย	ม่ืประมืาณ์	20	ครัวิเรือนต่้อช่มืชน

ขั้ั�นต้อนทำ่� 2 วิิเคราะห์์สถานกัารณ์์

2.1 วิเคราะห์์แนิวโน้ิมการพัฒนิาเมือง โครงสร้างพื�นิฐานิของเมืองแลี่ะการเปล่ี่�ยนิแปลี่งสภาพภูมิอากาศ (ทำำ�ก�รวิิเคร�ะห์์

กระบวินก�รและรูปแบบของก�รกล�ยเป็นเมืือง ปัจจัยขับเคลื�อนให้์เกิดก�รกล�ยเป็นเมืืองจ�กอดีตสูู่�ปัจจุบัน ก�รค�ดก�รณ์์

แนวิโน้มืของก�รพััฒน�เมืืองในอน�คต ทัำ�งทำ�งด้�นก�ยภ�พั สัู่งคมื และเศรษฐกิจ ผลกระทำบทีำ�อ�จจะเกิดข้�นจ�กก�รพััฒน�

เมืืองทัำ�งด้�นบวิกและด้�นลบ และผลกระทำบจ�กก�รเปลี�ยนแปลงของสู่ภ�พัอ�ก�ศและภัยพัิบัติทีำ�เกี�ยวิข้องด้�นนำ�� และ  

ควิ�มืเชืื่�อมืโยงของผลกระทำบจ�กก�รเปลี�ยนแปลงสู่ภ�พัภูมิือ�ก�ศทีำ�มีืต�อก�รพััฒน�เมืือง สู่ำ�ห์รับวิิเคร�ะห์์สู่ถ�นก�รณ์์ 

ก�รเปลี�ยนแปลงทีำ�เกิดข้�นในพืั�นทีำ�และเรียนรู้แนวิทำ�งในก�รวิ�งแผนเตรียมืควิ�มืพัร้อมืในอน�คต)

37

3



ตั้วิอย่างกัารวิิเคราะห์์แนวิโน้มืขั้องกัารพัฒนาเมืือง	 โครงสร้างพื�นฐานขั้องเมืืองแลี่ะกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิือากัาศขั้อง 

เมือง ก.	แสดงดังต้ารางท่ำ�	3.1	แลี่ะแนวิโน้มืในอนาคต้	ดังต้ารางท่ำ�	3.2

ต่ารางท่� 3.1	 กัารวิิเคราะห์์แนวิโน้มืขั้องกัารพัฒนาเมืือง	 โครงสร้างพื�นฐานขั้องเมืืองแลี่ะกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิือากัาศขั้องเมืือง	 กั.	

อด่ต้สู่ปัจจ่บัน
ประเด็นวิเคู่ราะห์์ พ.ศ. 2530-2550 พ.ศ.2551-ปจัจุบัน

1. การเปล่ี่�ยนแปลี่งของเมืืองต้ั้�งแต่ั้อด่ีตั้ 20-30 ปท่ีี่�ผ่่านมืา-ปจัจุบ้ัน
1.1 การเปล่ี่�ยนแปลี่งด�านกายภาพ - ประกอบอาชุ่พที่ำาการเกษต่รกรรมื  

แลี่ะที่ำานา 
- ในพื�นท่ี่�ม่ืแห์ลี่�งอาห์ารท่ี่�สำาคัู่ญแลี่ะ 

เพ่ยงพอในการบริโภคู่ของคู่นในชุุมืชุน 
- ไมื�ม่ืระบบไฟื้ฟื้า้เข�าถึง

- พื�นท่ี่�เกษต่ร พื�นท่ี่�ชุุ�มืนำ�า แลี่ะพื�นท่ี่�รกร�าง 
เริ�มืเปล่ี่�ยนเปน็พื�นท่ี่�ก�อสร�างถนน  
บ�านจัดสรร ห์�างสรรพสินคู่�า โรงงาน

- พื�นท่ี่�ถ่กถมืเพื�อปรับพื�นท่ี่�ให์มื�  
ที่ำาให์�แห์ลี่�งอาห์าร 
ท่ี่�เคู่ยเปน็แห์ลี่�งอุดมืสมืบ่รณ์์ห์ายไปห์มืด 

- กำาลัี่งสร�างถนนวงแห์วนรอบท่ี่� 2
1.2  การเปล่ี่�ยนแปลี่งด�านสังคู่มื - ผ่�คู่นอย่�กันแบบเกื�อก่ลี่พึ�งพา 

ซึ้ำ�งกันแลี่ะกัน ม่ืการแบ�งปนักัน
- คู่รัวเรือนส�วนให์ญ�อย่�กันเปน็ 

คู่รอบคู่รัวให์ญ�

- ประชุากรเพิ�มืขึ�นต่ามืคู่วามืเจรญิของเมืือง
 แลี่ะม่ืคู่วามืห์นาแน�นมืากขึ�น

- เกิดปญัห์าแรงงานต่�างด�าวมืากขึ�น

1.3 การเปล่ี่�ยนแปลี่ง 
ด�านสิ�งแวดลี่�อมื, ระบบนิเวศ 
(แห์ลี่�งนำ�า, อากาศ, พื�นท่ี่�ส่เข่ยว)

- คู่ลี่องธีรรมืชุาติ่เริ�มืห์ายไป  
ม่ืการขุดลี่อกแลี่ะการใชุ�ผนังคู่อนกร่ต่
กั�นแนวคู่ลี่อง 

- พื�นท่ี่�ส่เข่ยวน�อยลี่ง
- ม่ืการตั่ดถนนผ�านพื�นท่ี่�ป�ามืากขึ�น
- ม่ืฝุุ่�นลี่ะออง เส่ยงแลี่ะมืลี่ภาวะที่างอากาศ

เพิ�มืมืากขึ�น 
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ประเด็นวิเคู่ราะห์์ พ.ศ. 2530-2550 พ.ศ.2551-ปจัจุบัน
2. ปจัจ้ยข้บัเคลืี่�อนท่ี่�ที่ำาให้้เกิดีการเปล่ี่�ยนแปลี่งเมืือง
2.1 ปจัจัยด�านกายภาพ - เริ�มืม่ืธุีรกิจบ�านจัดสรร การพัฒนา

โคู่รงสร�างพื�นฐานสำาคัู่ญในเขต่เมืือง
สำาคัู่ญ 

- การเปดิเมืืองเปน็ศ่นย์การคู่�า
- เริ�มืม่ืการลี่งทุี่นในภาคู่อุต่สาห์กรรมืมืาก

ขึ�น

- การขยายจำานวนของประชุากร  
ที่ำาให์�ม่ืการเพิ�มืพื�นท่ี่�เพื�ออย่�อาศัย   
การก�อสร�างโคู่รงสร�างพื�นฐานต่�าง ๆ  
แลี่ะสิ�งอำานวยคู่วามืสะดวกเพื�อรองรับ 
การขยายจำานวนของประชุากร

- นโยบายกระตุ่�นที่างเศรษฐกิจ  
ที่ำาให์�การขยายการเจริญเติ่บโต่ของเมืือง
เพิ�มืมืากขึ�น

2.2 ปจัจัยด�านสังคู่มื
2.3 ปจัจัยด�านเศรษฐกิจ 

3. ล้ี่กษณะสภาพอากาศ (โดียอาศ้ยประสบัการณ์แลี่ะความืร้้สึก)
3.1  ฤด่กาลี่ - ม่ืการผันผวนของฤด่กาลี่ต่�าง ๆ  

ไมื�มืากนัก บางชุ�วงฤด่กาลี่อาจม่ืฝุ่นต่ก 
พายุเข�ามืาแต่�ไมื�ม่ืผลี่กระที่บมืากนัก 
แลี่ะการตั่�งรับยังม่ืไมื�มืากนัก

- สภาพภ่มิือากาศเปล่ี่�ยนแปลี่ง  
ฝุ่นฟื้า้อากาศต่กไมื�ต่ามืฤด่กาลี่  
บางชุ�วงม่ืพายุมืรสุมืโห์มืกระห์นำ�าเข�ามืา
มืากขึ�น ประชุาชุนเริ�มืตั่�งรับกันไมื�ทัี่นกับ
สภาพการเปล่ี่�ยนแปลี่งของฤด่กาลี่ต่�าง ๆ 
ท่ี่�ถาโถมืเข�ามืา

3.2 อุณ์ห์ภ่มิื - ร�อนชืุ�น ม่ืสลัี่บห์นาว เปล่ี่�ยนต่ามื
ฤด่กาลี่ แต่�นำ�าไมื�ที่�วมื

- อุณ์ห์ภ่มิืส่งขึ�นเรื�อย ๆ อากาศร�อนขึ�น

3.3 ลัี่กษณ์ะการต่กของฝุ่น - ฝุ่นต่กห์นักทัี่�งวันทัี่�งคืู่น นำ�าไมื�ที่�วมื - ม่ืปญัห์านำ�าที่�วมื 
- ฝุ่นไมื�ต่กต่�องต่ามืฤด่กาลี่  

ม่ืปญัห์าฝุ่นทิี่�งชุ�วงเกิดภาวะขาดแคู่ลี่นนำ�า
3.4 พายุ/วาต่ภัย - นาน ๆ จะม่ืแต่�เปน็พายุให์ญ�/แรง - เกิดพายุบ�อยขึ�น  

จากการเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพอากาศ 
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ประเด็นวิเคู่ราะห์์ พ.ศ. 2530-2550 พ.ศ.2551-ปจัจุบัน
4. ประสบัการณ์แลี่ะเห้ตุั้การณ์ภ้ยพิบ้ัติั้/วิกฤตั้ในพื�นท่ี่�
4.1 นำ�าที่�วมื - ปญัห์านำ�าที่�วมืไมื�ม่ื  

ม่ืชุ�วงฤด่ท่ี่�เห์มืาะสมื
- ฝุ่นต่ก 1-2 ชัุ�วโมืง ที่ำาให์�นำ�าที่�วมื  

ที่�วมืนานกว�าเดิมื
4.2 ภัยแลี่�ง/ขาดแคู่ลี่นนำ�า - ฤด่ร�อนแลี่�งไมื�รุนแรง - ฤด่ร�อนแลี่�งจัด
4.3 พายุ/วาต่ภัย - จำานวนพายุไมื�มืากแลี่ะไมื�รุนแรง - พายุรุนแรงมืากขึ�น ถ่�ขึ�น รุนแรงมืากขึ�น
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ต่ารางท่� 3.2	 กัารวิิเคราะห์์แนวิโน้มืขั้องกัารพัฒนาเมืือง	 โครงสร้างพื�นฐานขั้องเมืืองแลี่ะกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิือากัาศขั้องเมืือง	 กั.	 

ในอนาคต้
ประเด็นวิเคู่ราะห์์ แนวโน�มืท่ี่�คู่าดว�าจะเกิดในอนาคู่ต่

5.1  กายภาพ - พื�นท่ี่�ชุุ�มืนำ�าแลี่ะพื�นท่ี่�ส่เข่ยวถ่กรุกลี่ำ�ามืากยิ�งขึ�น
5.2 สังคู่มื - กลี่ายเป็นชุุมืชุนเมืืองมืากขึ�น การพึ�งต่นเอง  

การชุ�วยเห์ลืี่อแบ�งปนัน�อยลี่ง
- กลุี่�มืผ่�ส่งอายุในเขต่เมืืองม่ืมืากขึ�น
- ปญัห์าอาชุกรรมืต่�าง ๆ ม่ืมืากขึ�น

5. สิ�งแวดลี่�อมื - เกิดปญัห์าการระบายนำ�าเพิ�มืมืากขึ�นจากพื�นท่ี่�ส�วนให์ญ� 
ท่ี่�เปล่ี่�ยนแปลี่งไปเป็นคู่อนกร่ต่

- คู่นเยอะขึ�นการบริโภคู่มืากยิ�งขึ�น  
เกิดปญัห์าคู่วามืมัื�นคู่งที่างอาห์าร แลี่ะขยะ 

- มืลี่พิษที่างเส่ยง กลิี่�นจากโรงงานอุต่สาห์กรรมื
5.4 สภาพอากาศ - ฝุ่นต่กห์นักมืากขึ�น พายุรุนแรงมืากขึ�น  

ชุ�วงแลี่�งยาวนานมืากขึ�น
5.5 ภัยพิบัติ่ - ภัยพิบัติ่ม่ืคู่วามืรุนแรงมืากขึ�น เกิดบ�อยมืากขึ�น  

แลี่ะเกิดในพื�นท่ี่�ท่ี่�ไมื�เคู่ยเกิด

สรุป: พ่ื่�นท่�เมืือง ก. ตั�งอย้ใ่นเขตเทศบาลี่นครแหง่ความสุัข ซ่ึ่�งเป็นท่�ตั�งของชุมชนนำ�าลี่�น แลี่ะชุมชนนำ�าหาย เป็นพ่ื่�นท่�ท่�ม่การพัื่ฒนา

อย่างรวดเร็ว ไม่ได�ม่การวางแผนพัื่ฒนา เต่บโตอย่างไร�ท่ศทาง ขยายตัวไปทางท่ศตะวันตกซ่ึ่�งเป็นพ่ื่�นท่�ตำ�ากว่า ทำาให�เก่ดนำ�าท่วม

บ่อย ผังเม่องหมดอายุ ทำาให�เก่ดปัญหาของการใช�ประโยชน์ท่�ด่นตามมา อาท่ เร่งการก่อสัร�างส่ั�งปล้ี่กสัร�างเพ่ื่�มมากข่�นแลี่ะรุกลี่ำ�า

พ่ื่�นท่�ชุ่มนำ�าแลี่ะถิ่มคลี่องระบายนำ�า ม่การก่อสัร�างโรงงาน คอนโดม่เน่ยม โดยปัจิจัิยสัำาคัญของการพัื่ฒนาเม่องค่อ นโยบาย 

การสัร�างโครงสัร�างพ่ื่�นฐานแลี่ะระบบสัาธารณ้ปโภคของภาครัฐเพ่ื่�มมากข่�น โดยเป็นการพัื่ฒนาขับเคล่ี่�อนแบบบนลี่งล่ี่าง ส่ังผลี่

เก่ดการเปล่ี่�ยนแปลี่งด�านส่ั�งแวดลี่�อมตามมาทั�งปัญหาการระบายนำ�า รวมถ่ิ่งการเปล่ี่�ยนแปลี่งสัภาพื่ภ้ม่อากาศท่�ไม่สัามารถิ่ 

คาดการณ์ล่ี่วงหน�าได� ทั�งปร่มาณฝนท่�ตกมากข่�น ทำาให�เก่ดนำ�าท่วมบ่อยครั�ง แลี่ะเก่ดในพ่ื่�นท่�ใหม่ รวมถ่ิ่งฝนเก่ดการแลี่�ง 

ช่วงยาวนาน ทำาให�เก่ดปร่มาณนำ�าใช�ขาดแคลี่น อ่กทั�งพื่ายุท่�ม่ความรุนแรงเพ่ื่�มมากข่�น ส่ังผลี่ให�เก่ดความเส่ัยหายมากข่�น 

ตามไปด�วย แลี่ะผลี่กระทบจิากการพัื่ฒนาเม่องแลี่ะการเปล่ี่�ยนแปลี่งสัภาพื่ภ้ม่อากาศม่แนวโน�มจิะรุนแรงมากข่�นในอนาคต  

หากไม่ม่การวางแผนเพ่ื่�อเตร่ยมความพื่ร�อม
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2.2  การวิเคราะห์์องค์ประกอบเมือง ปัญห์าแลี่ะความท้าทาย จุุดแข็ง/จุุดอ่อนิ ท่�เกิดข้�นิในิปัจุจุุบันิ (เพืั�อทำำ�ควิ�มืเข้�ใจเกี�ยวิกับ

เมืือง องค์ประกอบของเมืือง และควิ�มืเปร�ะบ�งต�อก�รเปลี�ยนแปลงสู่ภ�พัภมิูือ�ก�ศของชื่มุืชื่นทำอ้งถิ�นในเมืือง และเสู่รมิืสู่ร้�ง

ควิ�มืเข้�วิ�� ก�รพััฒน�เมืืองนั�นมีืก�รขย�ยตัวิโดยไมื�มืขีอบเขตพืั�นทีำ�แน�ชัื่ดต�มืขอบเขตของก�รปกครอง แต�มือีงค์ประกอบของ

เมืืองทีำ�มีืควิ�มืเชืื่�อมืโยงสัู่มืพัันธ์์กัน วิิธี์ก�รวิิเคร�ะห์์องค์ประกอบของเมืืองนี�เป็นวิิธี์ก�รทีำ�สู่ำ�คัญ เนื�องจ�กแต�ละเมืืองมีืบริบทำ 

ทีำ�แตกต��งกัน และมีืควิ�มืสู่ลับซัับซ้ัอน เมืื�อเข้�ใจควิ�มืเชืื่�อมืโยงองค์ประกอบของเมืืองในทุำกมิืติอย��งชัื่ดเจน จะทำำ�ให้์ทำร�บถ้ง

ปัญห์�และควิ�มืท้ำ�ทำ�ยของเมืืองได้อย��งครบถ้วิน นำ�ไปสูู่�ก�รวิ�งแผนเพืั�อแก้ปัญห์�ได้อย��งถูกต้อง เห์มื�ะสู่มื และครอบคลุมื

คนทุำกระดับ)

จากักัารวิิเคราะห์์ข้ั้อมูืลี่ในหั์วิข้ั้อ	 2.1	 พบว่ิา	 ปัญห์าท่ำ�เชื�อมืโยงระห์ว่ิางกัารพัฒนาเมืืองแลี่ะกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิือากัาศ	

ขั้องพื�นท่ำ�เมืือง	กั.	นั�น	เก่ั�ยวิข้ั้องกัับ	ระบบนำ�า	ซ่ึ่�งจะใช้เป็นระบบตั้วิอย่างในกัารวิิเคราะห์์ดังต้ารางท่ำ�	3.3

ต่ารางท่� 3.3	วิิเคราะห์์องค์ประกัอบเมืือง	ปัญห์าแลี่ะควิามืท้ำาทำาย	จ่ดแข็ั้ง/จ่ดอ่อนท่ำ�เกิัดข่ั้�นในปัจจ่บันขั้องเมืือง	กั.
องค์ู่ประกอบของเมืือง – ระบบนำ�า จุดแข็ง จุดอ�อน

1) บุคคลี่/ห์น่วิยงาน/องค์กร
ผ่�ใชุ�นำ�า
-	 บ้้านเรืือน,	ครัืวเรืือน	องค์กรืชุุมชุน
ห์น�วยงานเก่�ยวข�อง
-	 ปรืะปาส่่วนภููมิภูาค	ส่ำานักงานชุลปรืะทาน	 
ส่ำานักงานบ้ำาบั้ดนำ�าเสี่ย	ส่ำานักงานรืะบ้บ้ปรัืบ้ปรุืง
คุณภูาพนำ�า	อุตส่าหกรืรืมจัังหวัด	ส่ำานักงานบ้ำาบั้ด
นำ�าเสี่ย	องค์กรืปกครืองส่่วนท้องถิิ่�น	 
ส่ำานักงานป้องกันและบ้รืรืเทาส่าธารืณภัูยจัังหวัด

- ม่ืเคู่รือข�ายเฝุ้่าระวัง - ห์น�วยงานภาคู่รัฐกับที่�องถิ�น 
ขาดการประสานงานกัน  
แลี่ะม่ืการที่ำางานแบบแยกส�วน

- ชุาวบ�านไมื�ม่ืการเต่ร่ยมื 
คู่วามืพร�อมื ห์วังพึ�งภาคู่รัฐ

- การชุ�วยเห์ลืี่อไมื�คู่รอบคู่ลุี่มืคู่น 
ทุี่กคู่น

2) ระบบโครงสร้างพื�นฐาน/ระบบนิเวิศน์วิิทยา
-	 คลองส่่งนำ�า,	อ่างเก็บ้นำ�า,	บ่้อนำ�าตื�น,	นำ�าฝนธรืรืมชุาติ,	
นำ�าซืื้�อ/นำ�าขวด,	นำ�าปรืะปา

-	 อ่างเก็บ้นำ�า	ปรืะตูรืะบ้ายนำ�า	คลองรืะบ้ายนำ�า	 

ทางรืะบ้ายนำ�าชุุมชุนรืะบ้บ้ท่อรืะบ้าย	

- ม่ืเคู่รื�องมืือท่ี่�ทัี่นสมัืย 
แลี่ะเชืุ�อมืโยงกันทุี่กพื�นท่ี่�

- ชุ�วงเกิดภัย ระบบระบายนำ�า 
ไมื�ที่ำางาน

- ไฟื้ฟื้า้แลี่ะประปาใชุ�งานไมื�ได�
- เส�นที่างการจราจรถ่กตั่ดขาด
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องค์ู่ประกอบของเมืือง – ระบบนำ�า จุดแข็ง จุดอ�อน
-	 รืะบ้บ้ปรืะปา	ท่อ	ป๊� มนำ�า	
-	 รืะบ้บ้บ้ำาบั้ดนำ�าเสี่ย	ท่อรืะบ้ายนำ�าเสี่ย

- นำ�าสะอาดสำาห์รับดื�มืแลี่ะใชุ�
ขาดแคู่ลี่น

3) วิิถ่ีปฏิิบัติ่/ แผน นโยบาย แผน ยุทธศาสต่ร์ 
กฎห์มาย ข้้อกำาห์นด การปฏิิบัติ่ต่่าง ๆ  
ทั�งท่�เปน็ทางการแลี่ะไม่เปน็ทางการ

-	 คำาสั่�งเปิดปิดปรืะตูรืะบ้ายนำ�าจัากอ่างเก็บ้นำ�า
-	 แผนในการืบ้ำาบั้ดนำ�าเสี่ย

- ม่ืการแจ�งเตื่อนท่ี่�รวดเร็ว
- ม่ืแผนท่ี่�แสดงจุดระวังนำ�า

- ขาดการประชุาสัมืพันธ์ี 
ในการซ้ำ�อมืแผนอพยพ

- ไมื�ม่ืแผนการจัดการนำ�าท่ี่�เห์มืาะ
สมื

  

สรุป: เมือง ก.	ม่ืห์น่วิยงานท่ำ�เก่ั�ยวิข้ั้องด้านนำ�าห์ลี่ายห์น่วิยงาน	ได้แก่ั	กัารประปาส่วินภูมืภิาค	สำานักังานชลี่ประทำาน	สำานักังาน

ระบบปรับปร่งค่ณ์ภาพนำ�า	สำานักังานบำาบัดนำ�าเส่ย	อ่ต้สาห์กัรรมืจังห์วัิด	องค์กัรปกัครองส่วินท้ำองถิ�น	สำานักังานป้องกัันแลี่ะบรรเทำา

สาธิารณ์ภัยจังห์วัิด	 เป็นต้้น	 ซ่ึ่�งห์น่วิยงานเห์ล่ี่าน่�จะม่ืห์น้าท่ำ�รับผิดชอบแต้กัต่้างกัันไปแต่้ก็ัยังม่ืควิามืเชื�อมืโยงกัันอยู่ในกัารแก้ัไขั้

ปัญห์าระบบนำ�าขั้องเมืือง	แต่้เนื�องจากัแต่้ลี่ะห์น่วิยงานยงัแยกัส่วินกัันทำำางาน	ไม่ืม่ืกัารประสานงาน	แลี่ะไม่ืม่ืกัารบูรณ์กัากัารทำำางาน

ร่วิมืกััน	ทำำาให์ช่้องว่ิางระห์วิา่งแต่้ลี่ะห์นว่ิยงานทำำาให์แ้ก้ัปัญห์ายงัไม่ืครอบคล่ี่มืแลี่ะไมืม่่ืประสิทำธิิภาพ	นอกัจากัปญัห์าก็ัอาจเกิัดจากั

ตั้วิระบบโครงสร้างพื�นฐานแลี่ะระบบนิเวิศวิิทำยาขั้องเมืืองเอง	เช่น	เมืื�อเกิัดนำ�าท่ำวิมืระบบระบายนำ�าไม่ืทำำางาน	ห์รือพื�นท่ำ�ซ่ึ่�งเคยเป็น

พื�นท่ำ�รับนำ�าเมืื�อเมืืองโต้แลี่ะขั้ยายม่ืกัารพัฒนามืากัข่ั้�นพื�นท่ำ�รับนำ�าเห์ล่ี่านั�นโดนถมืส่งผลี่ให์้เมืื�อเกิัดฝนต้กัห์นักั	 นำ�าท่ำวิมืจะม่ื 

ควิามืร่นแรงมืากัข่ั้�นเนื�องจากัพื�นทำ่�รับนำ�าห์ายไป	 โดยสิ�งท่ำ�สำาคัญอ่กัอย่างห์น่�งก็ัคือเมืืองเองต้้องม่ืย่ทำธิศาสต้ร์/กัารวิางแผนในกัาร 

เต้ร่ยมืควิามืพร้อมืต่้อภัยพิบัติ้/วิิกัฤต้ต้่าง	 ๆ	 เช่น	 แผนกัารซึ่้อมือพยพเมืื�อเกิัดนำ�าท่ำวิมื	 นอกัจากัม่ืแผนแลี่้วิก็ัควิรม่ืกัารซึ่้อมืแผน 

อย่างสมืำ�าเสมือเมืื�อต้้องเผชิญเห์ต่้จริงจะช่วิยลี่ดควิามืเส่ยห์ายทัำ�งช่วิิต้แลี่ะทำรัพย์สินได้	 จะเห์็นได้ว่ิาเมืืองม่ืองค์ประกัอบทำ่� 

สลัี่บซัึ่บซ้ึ่อนแลี่ะม่ืควิามืเชื�อมืโยงสัมืพันธ์ิกััน	 ดังนั�นเมืื�อเข้ั้าใจควิามืเชื�อมืโยงองค์ประกัอบขั้องเมืืองในท่ำกัมิืติ้	 จะทำำาให้์ทำราบถ่ง

ปัญห์าแลี่ะควิามืท้ำาทำาย	จ่ดแข็ั้งจ่ดอ่อนขั้องเมืืองได้	เพื�อนำาไปสู่กัารวิางแผนเพื�อแก้ัปัญห์าได้อย่างม่ืประสิทำธิิภาพ
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2.3  การเก็บข้อมูลี่ในิพื�นิท่�เพื�อนิำามาวิเคราะห์์ความเปราะบาง

เมืื�อวิิเคราะห์์สถานกัารณ์์แล้ี่วิ	กัารวิางแผนในกัารเก็ับข้ั้อมูืลี่เพื�อนำามืาวิิเคราะห์์ควิามืเปราะบาง	โดยสามืารถพิจารณ์าเลืี่อกั

กัารเก็ับข้ั้อมูืลี่	ระดับ	บ่คคลี่	ครัวิเรือน	กัล่่ี่มืคนต่้าง	ๆ	ต้ามืเงื�อนไขั้ในกัารวิิเคราะห์์ควิามืเปราะบาง	โดยแบ่งเป็น	3	เงื�อนไขั้	

แสดงดังต้ารางท่ำ�	3.4	ได้แก่ั

1) เงื�อนิไขท่� 1 คัดเลืี่อกั	1	 ช่มืชน	

ซ่ึ่�งอยู่ในขั้อบเขั้ต้เทำศบาลี่	 โดยจำาแนกั 

กัารเก็ับข้ั้อมูืลี่ออกัเป็น	 บ่คคลี่/สมืาชิกั 

ในครัวิเรือนห์รือเป็นญาติ้	 กัล่่ี่มืคนต่้าง	 ๆ	 

(กัล่่ี่มืคนจน	 กัล่่ี่มืผู้ห์ญิง	 กัล่่ี่มืคนพิกัาร	 

กัล่่ี่มืคนนอกัระบบ	กัล่่ี่มืผู้สูงอาย่	กัล่่ี่มืเด็กั	

แลี่ะกัล่่ี่มืคนชายขั้อบ)	 เพื�อเข้ั้าใจควิามื 

แต้กัต้่างขั้องผลี่กัระทำบจากักัารพัฒนา

เมืืองแลี่ะกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภมิูือากัาศ

ท่ำ�แต่้ลี่ะคน	ครอบครัวิ	แลี่ะ	กัล่่ี่มืคนแต่้ลี่ะ

กัล่่ี่มืได้รับ	แลี่ะเปร่ยบเท่ำยบกัันในเทำศบาลี่

เด่ยวิ	 ซ่ึ่�งม่ืกัารบริห์ารจัดกัารเห์มืือนกััน	 

แต่้กัารเข้ั้าถ่งทำรัพยากัร	กัารบริกัารสาธิารณ์ะ	

ระบบต่้างๆขั้องเมืืองต่้างกััน	 แลี่ะเผชิญ

สถานกัารณ์์ขั้องกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งเมืือง	 

กัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิือากัาศแลี่ะ 

ภัยพิบัติ้เห์มืือนกััน	

2) เงื�อนิไขท่� 2 คัดเลืี่อกัช่มืชน

มืากักัว่ิา	 1	 ช่มืชน	 แต่้ยังอยู่ในขั้อบเขั้ต้

เทำศบาลี่เด่ยวิกััน	โดยจำาแนกักัารเกับ็ข้ั้อมูืลี่

ออกัเป็นบ่คคลี่/สมืาชิกัในครัวิเรือน	

ครอบครัวิ	 กัล่่ี่มืคนต่้าง	 ๆ	 (กัล่่ี่มืคนจน	 

กัล่่ี่มื ผู้ห์ญิง 	 กั ล่่ี่มืคนพิกัาร	 กั ล่่ี่มืคน 

นอกัระบบ	 กัลี่่่มืผู้สูงอาย่	 กัล่่ี่มืเด็กั	 แลี่ะ

กัล่่ี่มืคนชายขั้อบ)	 เพื�อทำำาควิามืเข้ั้าใจ 

ในควิามืแต้กัต้่างขั้องผลี่กัระทำบจากักัาร

พัฒนาเมืืองแลี่ะกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิื

อากัาศท่ำ�แต่้ลี่ะคน	ครอบครัวิ	กัล่่ี่มืต่้าง	ๆ 

ได้รับ	 ห์รือ	 แต่้ลี่ะช่มืชนท่ำ�อยู่ในขั้อบเขั้ต้

พื�นท่ำ�เทำศบาลี่เด่ยวิกััน	 ซ่ึ่�งม่ืกัารบริห์าร

จัดกัารเห์มืือนกััน	แต่้กัารเข้ั้าถ่งทำรัพยากัร	

กัารบริกัารสาธิารณ์ะ	 แลี่ะระบบต่้าง	 ๆ	

ขั้องเมืืองต่้างกััน	 แต่้ในขั้ณ์ะท่ำ� เผชิญ

สถานกัารณ์์ขั้องกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งเมืือง	 

ภัยพิบัติ้	แลี่ะผลี่กัระทำบจากักัารเปล่ี่�ยนแปลี่ง

สภาพภูมิือากัาศเห์มืือนกััน

3) เงื�อนิไขท่� 3 คัดเลืี่อกัช่มืชน

มืากักัว่ิา	 1	 ช่มืชน	 แต่้ต่้างพื�นท่ำ�	 (เช่น	

มืากักัว่ิา	1	เทำศบาลี่/ต้ำาบลี่/อำาเภอ/จังห์วัิด	

ห์รือคัดเลืี่อกัช่มืชนท่ำ�อยู่ภายในล่่ี่มืนำ�า

เด่ยวิกััน	 เป็นต้้น)	 โดยจำาแนกักัารเก็ับ

ข้ั้อมูืลี่ออกัเป็น	บ่คคลี่/สมืาชิกัในครัวิเรือน	

ครอบครัวิ	 กัล่่ี่มืคนต่้าง	 ๆ	 (กัล่่ี่มืคนจน	 

กัล่่ี่มืผู้ห์ญิง	 กัล่่ี่มืคนพิกัาร	 กัล่่ี่มืคนนอกั

ระบบ	กัล่่ี่มืผู้สูงอาย่	กัล่่ี่มืเด็กั	แลี่ะกัล่่ี่มืคน

ชายขั้อบ)	 เงื�อนไขั้น่� วิิ เคราะห์์ได้สอง 

รูปแบบ	 คือ	 1)	 ปัญห์าในแต่้ลี่ะพื�นท่ำ�	 

ควิามืแต้กัต่้างขั้องกัล่่ี่มืคนต่้าง	ๆ	 ในพื�นท่ำ�

เด่ยวิกััน	2)	กัารเปร่ยบเท่ำยบระห์ว่ิางพื�นท่ำ�	

(เช่น	 ควิามืแต้กัต่้างในกัารจัดกัารปัญห์า 

ภัยพิบัติ้	 ระดับควิามืเปราะบางทำ่�ต่้างกััน 

ขั้องกัล่่ี่มืผู้ห์ญิงระห์ว่ิางพื�นท่ำ�)	

44



เงื�อนไขั้น่�จำาเป็นอย่างยิ�งท่ำ�ต้้องใช้เครื�องมืือแลี่ะวิิธ่ิกัารเก็ับข้ั้อมูืลี่รูปแบบเด่ยวิกััน	 เพื�อสามืารถทำำากัารเปร่ยบเท่ำยบระดับช่มืชน

แลี่ะกัล่่ี่มืคน	 ระห์ว่ิางพื�นท่ำ�ท่ำ�แต้กัต่้างกััน	 ทัำ�งด้านกัารบริห์ารจัดกัารแลี่ะระดับกัารเต้ร่ยมืควิามืพร้อมื	 กัารเผชิญสถานกัารณ์์ 

กัารเปล่ี่�ยนแปลี่งเมืือง	รูปแบบภัยพิบัติ้	แลี่ะผลี่กัระทำบจากักัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิือากัาศท่ำ�ต่้างกััน	

ต่ารางท่� 3.4	กัารเก็ับข้ั้อมูืลี่ต้ามืเงื�อนไขั้ท่ำ�ต้้องกัารประเมิืนควิามืเปราะบาง
เงื�อนไข พื�นท่ี่� ขอบเขต่พื�นท่ี่� คู่รัวเรือน กลุี่�มืที่างสังคู่มื

เงื�อนไขท่ี่� 1 เพ้ื้�อเข้้าใจ 
ความแตกต่างข้องคน  
ครัวเร้อน และกลุ่มคนต่าง ๆ  
ในข้อบุเข้ตการปกครอง
เดียีวกัน

จำานวน 1 ชุุมืชุน 1 เที่ศบาลี่ คัู่ดเลืี่อก – สุ�มื คู่รัวเรือน 
- บุคู่คู่ลี่/สมืาชิุก 
ในคู่รัวเรือน – ญาติ่

-กลุี่�มืคู่นยากจน
-กลุี่�มืผ่�ห์ญิง
-กลุี่�มืคู่นพิการ
-กลุี่�มืคู่นนอกระบบ
-กลุี่�มืผ่�ส่งอายุ
-กลุี่�มืเด็ก
-กลุี่�มืคู่นชุายขอบ 

เงื�อนไขท่ี่� 2 เพ้ื้�อเข้้าใจ 
ความแตกต่างข้องคน  
กลุ่มคนต่าง ๆ ในชุมชน 
ที�แตกต่างกัน ในข้อบุเข้ต 
การปกครองเดียีวกัน

จำานวน >1 ชุุมืชุน 1 เที่ศบาลี่ คัู่ดเลืี่อก – สุ�มื คู่รัวเรือน 
- บุคู่คู่ลี่/สมืาชิุก 
ในคู่รัวเรือน

เงือนไขท่ี่� 3 เพ้ื้�อเข้้าใจ 
ความแตกต่างข้องคน  
กลุ่มคนต่าง ๆ ในชุมชน 
ที�แตกต่างกัน ในข้อบุเข้ต 
การปกครอง/เทศบุาล 
ที�แตกต่างกัน 

จำานวน >1 ชุุมืชุน >1 เที่ศบาลี่/ต่ำาบลี่/
อำาเภอ/จังห์วัด/
ระดับลุี่�มืนำ�า 

คัู่ดเลืี่อกตั่วแที่นเพื�อเปน็
ตั่วแที่นระดับคู่รัวเรือน 
กลุี่�มืคู่นต่�าง ๆ

 

โดยกัารเก็ับข้ั้อมูืลี่น่�	 สามืารถเกั็บข้ั้อมูืลี่โดยใช้กัารสัมืภาษณ์์ห์รือประช่มืกัลี่่่มืย่อย	 (Focus	 Group)	 เก็ับข้ั้อมูืลี่โดยใช้ว่ิด่โอ 

ห์รือภาพท่ำ�สามืารถบอกัเรื�องราวิได้	 โดยจะต้้องเลืี่อกัเก็ับตั้วิอย่างกัล่่ี่มืทำางสังคมืให้์ได้ท่ำกักัล่่ี่มื	 ดังนั�นในกัารเก็ับข้ั้อมูืลี่จากัพื�นท่ำ�จริง	 

เพื�อวิิเคราะห์์ควิามืเปราะบางนั�น	 ม่ืกัรอบเพื�อช่วิยให้์เก็ับข้ั้อมูืลี่แลี่ะวิิเคราะห์์ข้ั้อมูืลี่ได้สะดวิกัแลี่ะง่ายต่้อกัารนำาไปประย่กัต์้ใช้	 

แลี่ะสามืารถเก็ับข้ั้อมูืลี่ได้อย่างเป็นระบบแลี่ะครบถ้วินมืากัข่ั้�น	

จากัตั้วิอย่างพื�นท่ำ�เมืือง	 กั.	 ตั้�งอยู่ในเขั้ต้เทำศบาลี่นครแห่์งควิามืส่ขั้	 ม่ื	 2	 ช่มืชน	 ได้แก่ั	 ช่มืชนนำ�าล้ี่น	 แลี่ะช่มืชนนำ�าห์าย	 ได้ทำำา 

กัารส่่มืเก็ับข้ั้อมูืลี่จากัช่มืชน	ช่มืชนลี่ะ	20	ครัวิเรือน	
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ดังตั้วิอย่างกัารเก็ับตั้วิอย่างโดยใช้เครื�องมืือต่้อไปน่�

1) ตั่วอย่างการใช้ีกรอบแนิวคิดการดำารงช่ีวิต่ท่�ยั�งยืนิ (The Sustainable Livelihoods Framework: SLF)  

โดยเน้นวิิเคราะห์์ข้ั้อมูืลี่	 3	 ระดับ	 ได้แก่ั	 i)	 ระดับบ่คคลี่/ครอบครัวิ/ครัวิเรือน	 ii)	 ระดับช่มืชน	 iii)	 ระดับเทำศบาลี่	 

โดยวิิเคราะห์์ต้้นท่ำน/สินทำรัพย์ท่ำ�ม่ือยู่	 แลี่ะวิิเคราะห์์วิิธ่ิกัารทำ่�จะทำำาให์้ม่ืกัารดำารงช่วิิต้อย่างยั�งยืน	 โดยแสดงต้ัวิอย่างกัาร

เปร่ยบเท่ำยบกัล่่ี่มืผู้ห์ญิงจากั	2	ช่มืชน	แลี่ะกัล่่ี่มืคนยากัจน	2	ช่มืชน	ในขั้อบเขั้ต้เทำศบาลี่เด่ยวิกััน

ต่ารางท่� 3.5 ตั้วิอย่างกัารเปร่ยบเท่ำยบกัล่่ี่มืผู้ห์ญิงจากั	2	ช่มืชนในขั้อบเขั้ต้เทำศบาลี่เด่ยวิกััน
ทุี่นท่ี่�ม่ือย่� กลุี่�มืผ่�ห์ญิงชุุมืชุนนำ�าลี่�น กลุี่�มืผ่�ห์ญิงชุุมืชุนนำ�าห์าย

ทุี่นมืนุษย์ 
(สุขภาพ, การศึกษา, องค์ู่คู่วามืร่�, ทัี่กษะ)

 ม่ืคู่วามืร่�น�อย
 ม่ืบัต่รคู่นจน รักษาฟื้ร่

 ม่ืการรวมืตั่วกันเปน็กลุี่�มืสต่ร่  
สอนอาชุ่พแลี่ะให์�คู่วามืร่�เก่�ยวกับ 
การประกอบอาชุ่พ

 ม่ืบัต่รคู่นจน รักษาฟื้ร่
ทุี่นที่างสังคู่มื 
(เคู่รือข�าย, คู่วามืสัมืพันธ์ี)

 ส�วนให์ญ�เปน็แมื�บ�าน
 ไมื�ม่ืแกนนำาในการตั่�งกลุี่�มื 

เพื�อชุ�วยผ่�ห์ญิงในการประกอบอาชุ่พ
 เวลี่าเกิดภัย ต่�องพึ�งต่นเองเที่�านั�น

 รวมืตั่วกันเป็นกลุี่�มืสต่ร่ เพื�อห์าทุี่น 
ในการประกอบอาชุ่พ

 ตั่�งกลุี่�มืออมืที่รัพย์

ทุี่นธีรรมืชุาติ่ 
(ท่ี่�ดิน, นำ�า)

 ม่ืคู่ลี่องท่ี่�สามืารถไปใชุ�นำ�าอุปโภคู่ได�  ม่ืท่ี่�ดินเปน็ของต่นเอง
 ม่ืบ�อบาดาลี่เปน็ของต่นเอง

ทุี่นที่างกายภาพ 
(โคู่รงสร�างพื�นฐาน, บ�านท่ี่�อย่�อาศัย,  
นำ�าประปา, สุขาภิบาลี่)

 เชุ�าบ�านอย่� แลี่ะจ�ายคู่�านำ�าคู่�าไฟื้ส่งกว�า
ปกติ่

 ม่ืบ�านเปน็ของต่นเอง ส�วนให์ญ�เปน็
บ�านชัุ�นเด่ยว

ทุี่นการเงิน 
(เงินออมื, ห์น่�สิน, คู่�าจ�าง)

 ที่ำางานไมื�พอรายจ�าย
 ก่�ห์น่�นอกระบบ

 สามืารถก่�ยืมืผ�านกลุี่�มืสต่ร่ได� เพื�อนำา
เงินมืาใชุ�ในการดำารงชุ่วิต่ แลี่ะเวลี่า
เกิดภัย
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สรุปขั้้อมืูลี่ทำ่� ได้จากักัารเปรียบเทำ่ยบ

1)	 จากัต้ารางต้ัวิอย่าง	 แสดงให้์เห็์นว่ิากัล่่ี่มืผู้ห์ญิงในช่มืชนนำ�าห์าย	 ม่ืท่ำน/สินทำรัพย์มืากักัว่ิาช่มืชนนำ�าล้ี่น	 ทัำ�งม่ืโอกัาส 

เข้ั้าถ่งบริกัารขั้องภาครัฐมืากักัว่ิา	 ม่ืท่ำนธิรรมืชาติ้ท่ำ�สามืารถนำามืาใช้ในกัารดำารงช่วิิต้ได้	นอกัจากัน่�ยังม่ืท่ำนทำางสังคมื

ท่ำ�สามืารถให้์ควิามืช่วิยเห์ลืี่อทัำ�งในด้านกัารประกัอบอาช่พแลี่ะเป็นแห์ล่ี่งเงินกู้ัในช่วิงเกิัดวิิกัฤต้ได้	

2)	 ดังนั�นจะเห็์นได้ว่ิาวิิธ่ิกัารท่ำ�จะทำำาให์ม่้ืกัารดำารงช่วิิต้ท่ำ�ด่ข่ั้�นขั้องช่มืมืชนนำ�าล้ี่นต้้องม่ืกัารวิางแผนเพื�อเพิ�มืต้้นท่ำน/สินทำรัพย ์

ให้์เพิ�มืมืากัข่ั้�น	อาทิำ	พัฒนาให้์เกิัดแกันนำาท่ำ�สามืารถเชื�อมืโยงกัับห์น่วิยงานอื�น	ๆ	ได้	ส่งเสริมืกัารสร้างกัล่่ี่มืเครือข่ั้าย 

ในกัารชว่ิยเห์ลืี่อภายในกัลี่่ม่ื	ห์รือกัารสง่เสริมืกัารเข้ั้าถ่งสิทำธิิในกัารเร่ยนรู้	กัารรกััษาพยาบาลี่	ห์รอืม่ืฝึกัอบรมืวิิชาช่พ 

ให้์กัับกัล่่ี่มืผู้ห์ญิง	เป็นต้้น

ต่ารางท่� 3.6	ตั้วิอย่างกัารเปร่ยบเท่ำยบกัล่่ี่มืคนยากัจน	2	ช่มืชนในขั้อบเขั้ต้เทำศบาลี่เด่ยวิกััน
ทุี่นท่ี่�ม่ือย่� กลุี่�มืผ่�ห์ญิงชุุมืชุนนำ�าลี่�น กลุี่�มืผ่�ห์ญิงชุุมืชุนนำ�าห์าย

ทุี่นมืนุษย์ 
(สุขภาพ, การศึกษา, องค์ู่คู่วามืร่�, ทัี่กษะ)

 ขาดโอกาสที่างการศึกษา
 เข�าไมื�ถึงสิที่ธิีบัต่รที่องในการรักษา

พยาบาลี่

 ม่ืคู่วามืร่�แต่�น�อย
 ม่ืบัต่รคู่นจนในการใชุ�สิที่ธิีรักษา

พยาบาลี่
 เข�าถึงกลุี่�มืให์�คู่วามืร่�ในด�านประกอบ

อาชุ่พ
ทุี่นที่างสังคู่มื 
(เคู่รือข�าย, คู่วามืสัมืพันธ์ี)

 ไมื�ม่ืการรวมืกลุี่�มืกัน
 เข�าไมื�ถึงการชุ�วยเห์ลืี่อของอาสา

สมัืคู่รสาธีารณ์สุขประจำาห์ม่ื�บ�าน
 เข�าถึงการชุ�วยเห์ลืี่อของอาสาสมัืคู่ร

สาธีารณ์สุขประจำาห์ม่ื�บ�าน

 เข�าถึงการชุ�วยเห์ลืี่อของอาสาสมัืคู่ร
สาธีารณ์สุขประจำาห์ม่ื�บ�าน

 ม่ืการเข�าถึงข�อม่ืลี่ข�าวสาร

ทุี่นธีรรมืชุาติ่ 
(ท่ี่�ดิน, นำ�า)

 ไมื�ม่ืท่ี่�ดินที่ำากินเปน็ของต่นเอง
 ใชุ�บ�อบาดาลี่ท่ี่�เปน็ของส�วนรวมื

 ม่ืท่ี่�ดินเปน็ของต่นเอง
 ม่ืบ�อบาดาลี่เปน็ของต่นเอง
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ทุี่นท่ี่�ม่ือย่� กลุี่�มืผ่�ห์ญิงชุุมืชุนนำ�าลี่�น กลุี่�มืผ่�ห์ญิงชุุมืชุนนำ�าห์าย
ทุี่นการเงิน 
(เงินออมื, ห์น่�สิน, คู่�าจ�าง)

 ไมื�ม่ืเงินออมื
 ห์าเชุ�ากินคู่ำ�า ที่ำางานรับจ�างรายวัน 

คู่�าแรง 100 บาที่/วัน
 ก่�เงินรายวัน แบบดอกเบ่�ยส่ง

 ม่ืเงินออมื แต่�ม่ืจำานวนน�อย
 ม่ือาชุ่พประจำา แต่�รายได�ต่�อเดือน 

ไมื�ส่ง
 เข�าถึงกองทุี่นห์ม่ื�บ�านแลี่ะชุุมืชุน 

สำาห์รับนำาเงินมืาพัฒนาอาชุ่พห์รือ 
ใชุ�เมืื�อเกิดภัย

  

สรุปข้อมูลี่ท่�ได้จุากการเปร่ยบเท่ยบ

จากัต้ารางตั้วิอยา่งกัารเปร่ยบเท่ำยบด้านบน	จะเห็์นได้ว่ิากัล่่ี่มืคนยากัจนจากัช่มืชนนำ�าห์าย	ม่ืท่ำน/สินทำรัพยม์ืากักัว่ิากัล่่ี่มืคน

ยากัจนจากัช่มืชนนำ�าล้ี่น	 ในท่ำกั	 ๆ	 ด้านทัำ�งท่ำนมืน่ษย์	 ท่ำนทำางสังคมื	 ท่ำนธิรรมืชาติ้	 ท่ำนทำางกัายภาพ	 แลี่ะท่ำนทำางกัารเงิน	 

จากัท่ำนในแต่้ลี่ะด้านท่ำ�กัล่ี่าวิมืาทำำาให้์กัล่่ี่มืคนยากัจนจากัช่มืชนนำ�าห์าย	ม่ืกัารเข้ั้าถ่งสิทำธิิต่้าง	ๆ	มืากักัว่ิา	เช่น	สิทำธิิในกัารเข้ั้าถ่งปัจจัย

ขัั้�นพื�นฐานในกัารดำารงช่วิิต้	สิทำธิิรักัษาพยาบาลี่	สทิำธิิในกัารกู้ัยมืืเงนิ	สิทำธิิในกัารไดรั้บควิามืชว่ิยเห์ลืี่อต่้าง	ๆ 	เป็นต้้น		ทำำาให์ส้ามืารถ

ดำารงช่วิิต้ได้ด่กัว่ิา	ดังนั�นเมืื�อเวิลี่าต้้องเผชิญกัับภัยห์รือวิิกัฤต้ต่้าง	ๆ	ก็ัจะเปราะบางน้อยกัว่ิากัล่่ี่มืคนยากัจนจากัช่มืชนนำ�าล้ี่น
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2) ตั่วอย่างการใช้ีกรอบแนิวคิดการเต่ร่ยมความพร้อมของเมืองกับการเปล่ี่�ยนิแปลี่งสภาพภูมิอากาศ (Urban 

Climate Resilience Framework: UCRF)

เมือง – ระบบนำ�า (ตัวัอย่่าง)
• บุคู่คู่ลี่/องค์ู่กร/ห์น�วยงาน – ผ่�ใชุ�นำ�า
• ระบบเมืืองแลี่ะโคู่รงสร�างพื�นฐาน 
• ระบบนิเวศวิที่ยา
• วิถ่ปฏิิบัติ่ -  นโยบาย/แผน/

ยุที่ธีศาสต่ร์/กฎห์มืาย/ข�อบังคัู่บ/
แนวปฏิิบัติ่อย�างเปน็ที่างการ 
แลี่ะไมื�เปน็ที่างการ

เน้นวิิเคราะห์์ไปท่ำ�	 บ่คคลี่	องค์กัร	ห์น่วิยงาน,	ระบบเมืืองโครงสร้างพื�นฐาน,	ระบบนิเวิศวิิทำยา	แลี่ะวิิถ่ปฏิิบัติ้	 โดยใช้	“ระบบนำ�า”	 

ขั้องเมืือง	กั.	โดยตั้วิอย่างกัารวิิเคราะห์์วิิธ่ิกัารเพิ�มืข่ั้ดควิามืสามืารถในกัารปรับตั้วิขั้องช่มืชนท้ำองถิ�นขั้องเมืือง	กั.	แสดงดังต้ารางท่ำ�	3.7 

แลี่ะตั้วิอย่างกัารวิิเคราะห์์แลี่ะทำำาตั้วิช่�วัิดเพื�อใช้วัิดกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งแลี่ะควิามืสามืารถในกัารเต้ร่ยมืพร้อมืแสดงดังต้ารางท่ำ�	3.8 
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ต่ารางท่� 3.7		ตั้วิอย่างกัารวิิเคราะห์์วิิธ่ิกัารเพิ�มืข่ั้ดควิามืสามืารถในกัารปรับตั้วิขั้องช่มืชนท้ำองถิ�น
องค์ู่ประกอบของเมืือง ที่ำาอย�างไร จะเพิ�มืข่ดคู่วามืสามืารถในการปรับตั่วของชุุมืชุน

บุคู่คู่ลี่/ห์น�วยงาน/องค์ู่กร • ม่ืการให์�คู่วามืร่�เรื�องผลี่กระที่บของการเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภ่มิือากาศแลี่ะ 
การพัฒนาเมืือง แลี่ะคู่วามืที่�าที่ายด�านการกำากับด่แลี่สภาพภ่มิือากาศ 
ในเมืือง

• ม่ืการสร�างเคู่รือข�ายอาสาสมัืคู่รชุุมืชุนในการเฝุ้่าระวังเตื่อนภัยนำ�าที่�วมื 
แลี่ะนำ�าแลี่�ง

• การอบรมืเต่ร่ยมืคู่วามืพร�อมืเรื�องการบริห์ารจัดการนำ�าระดับคู่รัวเรือน  
เพื�อให์�ชุุมืชุนสามืารถพึ�งพาต่นเองได�

ระบบเมืืองแลี่ะโคู่รงสร�างพื�นฐาน • การสร�างระบบศ่นย์ข�อม่ืลี่ข�อม่ืลี่เพื�อรายงานสถานการณ์์นำ�า  
เพื�อชุุมืชุนได�นำาข�อม่ืลี่ไปปรับใชุ�ในชุ่วิต่ประจำาวันแลี่ะการที่ำาเกษต่ร เปน็ต่�น

วิถ่ปฏิิบัติ่ – แผน/นโยบาย/กฎห์มืาย/ข�อ
กำาห์นด/แนวปฏิิบัติ่ต่�าง ๆ ทัี่�งท่ี่�เปน็
ที่างการแลี่ะไมื�เปน็ที่างการ

• ม่ืการที่บที่วนแลี่ะปรับแผนการเต่ร่ยมืพร�อมืของชุุมืชุนให์�สอดคู่ลี่�องกับ 
สถาการณ์์ท่ี่�เกิดขึ�น รวมืถึงนำาบที่เร่ยนในอด่ต่มืาร�วมืวิเคู่ราะห์์ในแผนด�วย
โดยชุุมืชุนม่ืส�วนร�วมื

• กำาห์นดให์�ม่ืการซั้ำกซ้ำ�อมืต่ามืแผนเมืื�อเวลี่าเผชิุญเห์ตุ่จะได�ไมื�เกิด 
คู่วามืตื่�นต่ระห์นก

• ม่ืการปรับใชุ�เคู่รื�องมืือท่ี่�ฝึุ่กอบรมืไปใชุ�วิเคู่ราะห์์ให์�สอดคู่ลี่�องกับพื�นท่ี่� 
แลี่ะคู่ณ์ะที่ำางานต่�องพ่ดคุู่ยเพื�อที่ำาคู่วามืเข�าใจตั่วชุ่�วัดเปน็เคู่รื�องมืือ 
ในการสร�างท่ี่มืในการที่ำางานร�วมืกัน

 

ต่ารางท่� 3.8	วิิเคราะห์์แลี่ะทำำาตั้วิช่�วัิดเพื�อใช้วัิดกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งแลี่ะควิามืสามืารถในกัารเต้ร่ยมืพร้อมื	
องค์ู่ประกอบของเมืือง ที่ำาอย�างไร จะเพิ�มืข่ดคู่วามืสามืารถในการปรับตั่วของชุุมืชุน

บุคู่คู่ลี่/ห์น�วยงาน/องค์ู่กร • ชุุมืชุนม่ืการเต่ร่ยมืคู่วามืพร�อมืกับสถานการณ์์เพื�อรับผลี่กระที่บท่ี่�เกิดขึ�น
• ม่ืการบริห์ารจัดการนำ�าในชุุมืชุน ชุุมืชุนสามืารถพึ�งต่นเองได�

ระบบเมืืองแลี่ะโคู่รงสร�างพื�นฐาน • ม่ืระบบศ่นย์ข�อม่ืลี่ข�อม่ืลี่เพื�อรายงานสถานการณ์์นำ�า ชุุมืชุนนำาข�อม่ืลี่ไปปรับใชุ�
ในชุ่วิต่ประจำาวันแลี่ะการที่ำาเกษต่ร ส�งผลี่ให์�ม่ืรายได�เพิ�มืขึ�น

วิถ่ปฏิิบัติ่ – แผน/นโยบาย/กฎห์มืาย/ข�อ
กำาห์นด/แนวปฏิิบัติ่ต่�าง ๆ ทัี่�งท่ี่�เปน็
ที่างการแลี่ะไมื�เปน็ที่างการ

• จำานวนชุุมืชุนท่ี่�เข�าไปม่ืส�วนร�วมืในแผนการเต่ร่ยมืพร�อมืของชุุมืชุน
• จำานวนคู่รั�งในการซั้ำกซ้ำ�อมืแผน แลี่ะม่ืลี่คู่�าคู่วามืเส่ยห์ายท่ี่�ลี่ดน�อยลี่ง
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3) ตั่วอย่างการใช้ีแบบประเมินิความพร้อมด้วยต่นิเองขององค์กรปกครองส่วนิท้องถิิ่�นิเพื�อจัุดการภัยพิบัติ่ (UN-DRR 

Self-Assessments: LG-SAT)

•	 อ่านประเด็นคำาถามืสำาคัญทัำ�ง	 10	 ข้ั้อ	 เพื�อประเมิืนในภาพรวิมื	 โดยสามืารถ	Download	 เอกัสารแบบประเมิืน 

ควิามืพร้อมืด้วิยต้นเองขั้ององค์กัรปกัครองส่วินท้ำองถิ�นเพื�อจัดกัารภัยพิบัติ้	(UN-DRR	Self-Assessments:	LG-SAT)	

ได้ท่ำ�	https://drive.google.com/drive/folders/158WAE0SDK-C_8fcoy3HpvgpGZLqx54AB?usp=sharing	

•	 เลืี่อกัทำำาในหั์วิข้ั้อท่ำ�เก่ั�ยวิข้ั้องกัับประเด็นขั้องพื�นท่ำ�	โดยร่วิมืห์ารือภายในกัล่่ี่มืเพื�อต้อบคำาถามืภายใต้้ประเด็นสำาคัญ

ในข้ั้อท่ำ�เลืี่อกั	 รวิมืถ่งระดมืสมืองแลี่ะต้กัลี่งเกั่�ยวิกัับกัารให้์คะแนนในแต้่ลี่ะหั์วิข้ั้อ	 ให้์คำาอธิิบายรายลี่ะเอ่ยดแลี่ะ

เห์ต่้ผลี่ขั้องกัารให้์คะแนนในแต่้ลี่ะข้ั้อ	

•	 ต้้องม่ืหลักฐานเชุิงประจักษ์์ในกัารให้์คะแนนในแต่้ลี่ะข้ั้อ

ตั้วิอย่างกัารใช้แบบประเมิืนควิามืพร้อมืด้วิยต้นเองขั้ององค์กัรปกัครองส่วินท้ำองถิ�นเพื�อกัารจัดกัารภัยพิบัติ้โดยใช้	 

ประเด็นคำาถามืสำาคัญข้ั้อ	4	ลี่งท่ำนสร้างแลี่ะดูแลี่ปรับปร่งโครงสร้างพื�นฐานท่ำ�ช่วิยลี่ดควิามืเส่�ยง	เช่น	ระบบท่ำอระบายนำ�า	

แสดงดังต้ารางท่ำ�	3.9 
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ต่ารางท่� 3.9	ตั้วิอย่างกัารใช้แบบประเมิืนควิามืพร้อมืด้วิยต้นเองขั้ององค์กัรปกัครองส่วินท้ำองถิ�นเพื�อกัารจัดกัารภัยพิบัติ้
รายลี่ะเอ่ยด ให์�คู่ะแนน เห์ตุ่ผลี่ในการให์�คู่ะแนนอธิีบายรายลี่ะเอ่ยด

4. ลี่งทุี่นสร�างแลี่ะด่แลี่ปรับปรุงโคู่รงสร�างพื�นฐานท่ี่�ชุ�วยลี่ดคู่วามืเส่�ยง เชุ�น ระบบที่�อระบายนำ�า
4.1 นโยบายการใชุ�ประโยชุน์

ท่ี่�ดินแลี่ะกฎระเบ่ยบคู่วบคุู่มื
การก�อสร�างท่ี่�อย่�อาศัยแลี่ะ
การพัฒนาโคู่รงสร�างพื� น
ฐานได�นำาเอาปัจจัยเรื�อง
คู่วามืเส่�ยงท่ี่�ม่ืในปัจจุบัน
แลี่ะท่ี่�คู่าดเอาไว�ในอนาคู่ต่  
(รวมืถึงคู่วามืเส่�ยงด�าน
สภาพภ่มิือากาศ) เข�ามืา
ร�วมืพิจารณ์าด�วยมืากน�อย
เพ่ยงใด?

1  ผังเมืืองห์มืดอายุ แต่�ที่�องถิ�นสามืารถออกเที่ศบัญญัติ่ได� แต่�ยัง
ไมื�ได�นำาเอาปัจจัยเรื�องคู่วามืเส่�ยง การรับมืือห์รือลี่ดผลี่กระที่บจาก
ภัยพิบัติ่เข�ามืาร�วมืพิจารณ์าด�วย

 ม่ื พ.ร.บ. การถมืท่ี่� (ติ่ดต่ามืพื�นท่ี่� 2,000 ต่ร.มื. ขึ�นไป) แต่�ไมื�ได�ม่ื
การกำาห์นดคู่วามืส่ง แลี่ะไมื�ม่ืเจ�าห์น�าท่ี่�ไปต่รวจด่การถมืท่ี่� ไมื�ม่ืการ
กำาห์นดบที่ลี่งโที่ษ 

 พ.ร.บ. ไมื�สามืารถใชุ�ได�จริง (เนื�องจากยงัม่ืการลี่ะเมืดิจากประชุาชุน)
 ยังไมื�ม่ืการคู่ำานึงถึงการเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภ่มือิากาศแลี่ะไมื�ม่ืการ

วางแผนเก่�ยวกับคู่วามืเส่�ยงจากภัยพิบัติ่การแก�ไขปญัห์าส�วนให์ญ�
จะเปน็การแก�ปัญห์าเฉุพาะห์น�าท่ี่�เกิดขึ�น

 ม่ืที่�อแลี่ะระบบระบายนำ�าเส่ย แต่�ยังไมื�ม่ืการนำาข�อม่ืลี่ท่ี่�เปน็ประโยชุน์
(ทัี่�งในปัจจุบันรวมืถึงข�อม่ืลี่คู่าดการณ์์ในอนาคู่ต่) ไปใชุ�ร�วมืในการ
วางแผน

 ม่ืแนวที่างการวางแผนแก�ไขต่ามืสถานการณ์์ แต่�ยังไมื�ม่ืแผนใน
ระยะยาว

 ขาดการร�วมืมืืออย�างจริงจังจากผ่�ม่ืส�วนเก่�ยวข�อง
4.2 โคู่รงสร� างพื� นฐานแลี่ะ

สาธีารณ่์ปโภคู่ท่ี่�สำาคัู่ญท่ี่�ตั่�ง
อย่�ในพื�นท่ี่�ม่ืคู่วามืเส่�ยงส่ง
ได�รับการประเมิืนด�านคู่วามื
เส่�ยงอันต่รายแลี่ะคู่วามื
ปลี่อดภัยอย�างเพ่ยงพอ
ห์รือไมื�?

2  ใชุ�โรงเร่ยนเปน็ท่ี่�รองรับแห์�งเด่ยวเวลี่าเกิดภัยพิบัติ่
 การใชุ�นำ�าคู่รึ�งห์นึ�งของทัี่�งจังห์วัดนำาไปใชุ�ในอุต่สาห์กรรมืขณ์ะท่ี่�

เกษต่รกรปลี่ายนำ�าไมื�ได�รับนำ�า ไมื�ได�ม่ืการคู่ำานึงถึงพื�นท่ี่�เกษต่รกรรมื
 ไมื�ม่ืการบริห์ารคู่วามืเส่�ยงในการใชุ�นำ�า
 เมืืองม่ืแห์ลี่�งนำ�าสำารองเพ่ยงแห์ลี่�งเด่ยว
 นโยบายในการพัฒนาต่�างๆ ที่ำาให์�ม่ืการสร�างถนนเพิ�มืมืากขึ�นแลี่ะ

ม่ืการถมืพื�นท่ี่�รับนำ�า ที่ำาให์�นำ�าที่�วมืห์นักขึ�น
 ไมื�ปฏิิบัติ่ได�ต่ามืแผนท่ี่�วางไว�ในสถานการณ์์ฉุุกเฉิุน
 ยังไมื�ม่ืการเก็บข�อม่ืลี่คู่วามืเส่ยห์ายระดับเที่ศบาลี่
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รายลี่ะเอ่ยด ให์�คู่ะแนน เห์ตุ่ผลี่ในการให์�คู่ะแนนอธิีบายรายลี่ะเอ่ยด
 ขาดฐานข�อม่ืลี่ท่ี่�น�าเชืุ�อถือจากห์น�วยงานท่ี่�เก่�ยวข�อง
 ไมื�ม่ืการประเมืินคู่วามืเส่�ยงในระยะยาว ตั่วอย�าง เสาสัญญาณ์

โที่รศัพท์ี่ม่ืการประเมืินเพื�อป้องกันตั่วอุปกรณ์์เที่�านั�น ไมื�ได�เผื�อ
อนาคู่ต่ท่ี่�ระดับนำ�าอาจเพิ�มืขึ�น (กรณ่์นำ�าที่�วมื)

4.3 มืาต่รการต่� างๆท่ี่�กำา ลัี่ง
ดำาเนินการเพื�อการป้องกัน
ส า ธี า ร ณ่์ ป โ ภ คู่ แ ลี่ ะ
โคู่รงสร� างพื� นฐานจาก
คู่วามืเส่ยห์ายระห์ว�างเกิด
เห์ตุ่ ภัยพิบั ติ่ ม่ือย่�อย� าง
เพ่ยงพอห์รือไมื�เพ่ยงใด?

2  ม่ืโรงพยาบาลี่, โรงเร่ยน, ระบบประปา, ระบบไฟื้ฟื้า้แลี่ะที่�อระบายนำ�า
 ม่ืมืาต่รการปอ้งกันนำ�าเส่ย ม่ืบ�อบำาบัดนำ�าเส่ย 45 ลี่�าน ลี่บ.มื./วัน  

(ของเที่ศบาลี่)
 ม่ืการที่�อระบายนำ�าแก�ไขปญัห์านำ�าที่�วมื แต่�ยังขาดการบ่รณ์าการแลี่ะ

การม่ืส�วนร�วมืของแต่�แต่�ภาคู่ส�วน
 ยังไมื�ม่ืการคู่ำานึงถึงการเกิดภัยพิบัติ่ท่ี่�รุนแรง แลี่ะยังไมื�ม่ืการศึกษา

ผลี่กระที่บต่�างๆ ห์ากเกิดภัยพิบัติ่ขึ�นในเมืือง

จากัผลี่กัารให้์คะแนน	คำาถามืข้ั้อท่ำ�	4	คะแนนเฉล่ี่�ย	=	1.6	ซ่ึ่�งเป็นคะแนนอยู่ท่ำ�ระดับต้ำ�า	แลี่ะพบว่ิา	จากั	พ.ร.บ.	ผังเมืืองรวิมื	

ได้ให้์เทำศบาลี่ท้ำองถิ�นออกัเทำศบัญญัติ้แลี่ะให้์อำานาจท้ำองถิ�นบังคับใช้เป็นกัฎห์มืาย	 แต่้ไม่ืครอบคล่ี่มื	 เช่น	 พ.ร.บ.	 “กัารถมืท่ำ�”	 

ไม่ืได้กัำาห์นดระดับควิามืสูง	จ่งไม่ืสามืารถใช้ได้จริง	เนื�องจากัเกิัดกัารลี่ะเมิืดจากัประชาชน	แลี่ะไม่ืม่ืกัารคำาน่งถ่งกัารเปล่ี่�ยนแปลี่ง

สภาพภูมิือากัาศในกัารวิางแผนเก่ั�ยวิกัับควิามืเส่�ยงจากัภัยพิบัติ้	 	 แลี่ะในภาวิะปัจจ่บันเกัษต้รกัรปลี่ายนำ�าไม่ืได้รับนำ�าเพราะ 

กัารสร้างถนนตั้ดต้านำ�า	 ซ่ึ่�งนโยบายกัารสร้างถนนทำำาให้์นำ�าท่ำวิมืห์นักัข่ั้�น	 ม่ืกัารวิางแผนแลี่ะก่ัอสร้างพื�นท่ำ�ไม่ืคำาน่งถ่งเกัษต้รกัร	 

ขั้าดกัารบูรณ์ากัารกัารม่ืส่วินร่วิมืแลี่ะกัารคำาน่งถ่งกัารเกิัดภัยพิบัติ้ท่ำ�ร่นแรง
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ขั้ั�นต้อนทำ่� 3 วิิเคราะห์์ผลี่กัระทำบขั้องกัารเปลี่่�ยนแปลี่งสภาพภูมืิอากัาศแลี่ะกัารเกัิดภัยพ่บัต้ิในพ้�นทำ่� 

กัารวิิเคราะห์์ผลี่กัระทำบขั้องกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภมิูือากัาศแลี่ะกัารเกัดิภัยพิบัติ้ในพื�นท่ำ�	โดยใช้ตั้วิอยา่งขั้องคำาถามืในกัารเกับ็

รวิบรวิมืข้ั้อมูืลี่เพื�อนำาไปวิิเคราะห์์ควิามืเปราะบางต่้อกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิือากัาศในบริบทำเมืือง	แสดงดังต้ารางท่ำ�	3.10 

ต่ารางท่� 3.10	ตั้วิอย่างกัารเก็ับรวิบรวิมืข้ั้อมูืลี่ต้ามืคำาถามืเก่ั�ยวิกัับผลี่กัระทำบท่ำ�เกิัดกัับผู้คน/สังคมืแลี่ะระบบเมืือง,โครงสร้างพื�นฐาน
ผลี่กระที่บจากการเปล่ี่�ยนแปลี่ง

สภาพภ่มิือากาศ
ผลี่กระที่บต่�อผ่�คู่น/สังคู่มื แลี่ะระบบเมืือง โคู่รงสร�างพื�นฐาน

นำ�าไมื�พอใชุ�แลี่ะนำ�าที่�วมื 1. จะเกิดอะไรขึ�นถ�านำ�าที่�วมืให์ญ�เกิดขึ�นซ้ำำ�าแลี่�วซ้ำำ�าอ่ก?
 คู่น ชุุมืชุน กลุี่�มืคู่นต่�าง ๆ โดยเฉุพาะ กลุี่�มืผ่�ห์ญิง กลุี่�มืคู่นรายได�น�อย กลุี่�มืคู่น

ยากจน กลุี่�มืคู่นพิการ กลุี่�มืคู่นชุายขอบ จะได�รับผลี่กระที่บห์ากไมื�ม่ืการ 
เต่ร่ยมืคู่วามืพร�อมืลี่�วงห์น�า อาทิี่ แผนผังเส�นที่างอพยพ เนื�องจากการวางแผน 
ส�วนให์ญ�จะใชุ�เห์ตุ่การณ์์ในอด่ต่มืาใชุ�ในการวางแผน

2. จะเกิดอะไรขึ�นถ�าไมื�สามืารถที่ำางานได�ใน 1 อาทิี่ต่ย์
 คู่น ชุุมืชุน กลุี่�มืคู่นต่�าง ๆ โดยเฉุพาะ กลุี่�มืผ่�ห์ญิง กลุี่�มืคู่นรายได�น�อย กลุี่�มืคู่น

ยากจน กลุี่�มืคู่นชุายขอบ ท่ี่�ม่ืรายได�เป็นรายวัน ห์รือรายอาทิี่ต่ย์จะขาดรายได� 
ในการซื้ำ�อห์าอาห์าร แลี่ะสิ�งท่ี่�จำาเปน็ต่�อการยังชุ่พในชุ�วงเกิดนำ�าที่�วมื 

3. จะเกิดอะไรขึ�นถ�าไมื�ม่ืนำ�าใชุ�ใน 1 อาทิี่ต่ย์
 กลุี่�มืคู่นทุี่กกลุี่�มืจะได�รับผลี่กระที่บ เนื�องจากไมื�ม่ืนำ�าอุปโภคู่บริโภคู่ ยกเว�นกลุี่�มืคู่น 

ท่ี่�ม่ืศักยภาพในการจัดเต่ร่ยมืห์านำ�าสำารอง ห์รือม่ืแห์ลี่�งนำ�าอื�นใชุ�ที่ดแที่น เชุ�น นำ�า
บ�อ นำ�าบาดาลี่

4. จะเกิดอะไรขึ�นถ�านำ�าที่�วมื 1 อาทิี่ต่ย์
 คู่นยากจนบ�านชัุ�นเด่ยวจะได�รับคู่วามืเส่ยห์ายแลี่ะขาดท่ี่�อย่�อาศัย ที่รัพย์สิน 

เส่ยห์าย ไมื�สามืารถออกไปที่ำางานต่ามืปกติ่ได� ขาดรายได� แลี่ะไมื�สามืารถออกไป
รับอาห์ารได�

 ท่ี่�อย่�อาศัยท่ี่�ไมื�อย่�ในระบบ จะไมื�ได�รับคู่วามืชุ�วยเห์ลืี่อ อาทิี่ถุงยังชุ่พ 
5. ฝุ่นต่กปริมืาณ์มืากเที่�าไร ถึงจะเข�าขั�นวิกฤต่?

 ปกติ่เมืือง ก. เมืื�อก�อนฝุ่นต่กมืากกว�า 100 มิืลี่ลิี่เมืต่รจะเริ�มืเกิดนำ�าที่�วมื แต่�ปัจจุบัน
ฝุ่นต่กเพ่ยง 80 มิืลี่ลิี่เมืต่รนำ�าก็เริ�มืที่�วมืแลี่�ว (เป็นข�อม่ืลี่เพื� อนำาเสนอให์�กับ 
ที่างเที่ศบาลี่ในการวางแผนเต่ร่ยมืคู่วามืพร�อมื)
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ผลี่กระที่บจากการเปล่ี่�ยนแปลี่ง
สภาพภ่มิือากาศ

ผลี่กระที่บต่�อผ่�คู่น/สังคู่มื แลี่ะระบบเมืือง โคู่รงสร�างพื�นฐาน

6. แลี่�งฝุ่นยาวนานเที่�าใด ถึงจะเข�าขั�นวิกฤต่?
 ฝุ่นแลี่�ง 3 เดือน นำ�าในเขื�อนจะไมื�พอใชุ�เพื�อส�งมืายังเมืือง ก. เพื�อใชุ�ในการอุปโภคู่

บริโภคู่
7. ห์ากระบบเมืืองแลี่ะโคู่รงสร�างพื�นฐานลี่�มืเห์ลี่วห์รือไมื�ที่ำางานได�เปน็จำานวนก่�วัน ถึงจะ

เข�าขั�นวิกฤต่?
 ระบบนำ�าประปา ไมื�ที่ำางาน 1 อาทิี่ต่ย์ จะเข�าขั�นวิกฤต่
 ระบบไฟื้ฟื้า้ สำาห์รับผ่�ป�วยแลี่ะพิการท่ี่�อย่�โรงพยาบาลี่ห์รือผ่�ป�วยติ่ดเต่่ยงท่ี่�ใชุ�

อุปกรณ์์ไฟื้ฟื้า้ ไมื�ที่ำางาน 1 ชัุ�วโมืง จะเข�าขั�นวิกฤต่ สำาห์รับคู่นทัี่�วไป 1 วัน เข�าขั�น
วิกฤต่ เนื�องจากต่�องใชุ�อุปกรณ์์ไฟื้ฟื้า้ในชุ่วิต่ประจำาวัน

8. นำ�าที่�วมืท่ี่�สามืารถยอมืรับได� (คู่วามืลึี่ก/ชุ�วงเวลี่า) ถึงจะเข�าขั�นวิกฤต่?
 คู่นท่ี่�อย่�บ�านชัุ�นเด่ยว นำ�าที่�วมื 50 เซ้ำนติ่เมืต่รจะเข�าขั�นวิกฤต่ ส�วนคู่นท่ี่�ม่ืฐานะแลี่ะ

ม่ืบ�าน 2 ชัุ�น ห์รืออย่�ท่ี่�ส่งจะสามืารถขนของแลี่ะย�ายขึ�นไปอย่�ชัุ�น 2 ได�

ขั้ั�นต้อนทำ่� 4 กัารวิิเคราะห์์ควิามืเปราะบางต้่อกัารเปลี่่�ยนแปลี่งสภาพภูมืิอากัาศในบริบทำเมืือง

จากักัารรวิบรวิมืข้ั้อมูืลี่ข้ั้างต้้นพบว่ิา	ประเด็นควิามืเปราะบางขั้องเมืือง	กั.	คือเรื�องนำ�าท่ำวิมื	แลี่ะขั้าดแคลี่นนำ�า	ดังนั�นเมืื�อวิิเคราะห์์

สาเห์ต่้ขั้องควิามืเปราะบาง	รวิมืถ่งคนเปราะบาง	โดยนำามืาวิิเคราะห์์แลี่ะประมืวิลี่ผลี่	สร่ปได้ดังต้ารางท่ำ�	3.11 

ต่ารางท่� 3.11	ตั้วิอย่างกัารวิิเคราะห์์ควิามืเปราะบางต่้อกัารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภูมิือากัาศในบริบทำเมืือง
นำ�าที่�วมื/ขาดแคู่ลี่นนำ�า รายลี่ะเอ่ยด

การคัู่ดเลืี่อกพื�นท่ี่� พื�นท่ี่�ศึกษา: เมือง ก. 
เห์ตุผู้ล: ขยายตั่วขึ�นเรื�อย ๆ พื�นท่ี่�นาเปล่ี่�ยนเป็นเมืือง เป็นท่ี่�ราบลุี่�มืต่ำ�า เป็นพื�นท่ี่�แอ�งกระที่ะ  

ม่ืแมื�นำ�าไห์ลี่ผ�าน ม่ืชุายฝัุ่� งติ่ดที่ะเลี่ ห์น�าฝุ่นเกิดนำ�าที่�วมื ม่ืพายุ คู่ลืี่�นซั้ำดเกิดการกัดเซ้ำาะ ห์น�าแลี่�ง 
นำ�าไมื�พอใชุ� ม่ืพื�นท่ี่�ส�วนให์ญ�เปน็ตึ่ก อาคู่ารส่ง แลี่ะชุุมืชุนแออัด ม่ืประวัติ่ของการเกิดนำ�าที่�วมืซ้ำำ�าซ้ำาก
แลี่ะส�งผลี่ต่�อคู่วามืเส่ยห์ายต่�อที่รัพย์สิน แลี่ะม่ืแนวโน�มืรุนแรงมืากขึ�นในอนาคู่ต่ แลี่ะเป็นชุุมืชุน 
ท่ี่�ประสบกับการขาดแคู่ลี่นนำ�าสะอาดเพื�ออุปโภคู่บริโภคู่
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นำ�าที่�วมื/ขาดแคู่ลี่นนำ�า รายลี่ะเอ่ยด
สาเห์ตุ่ของนำ�าที่�วมื เดิมืเป็นพื� นท่ี่�ลุี่�มืต่ำ�า เมืื�อเมืืองพัฒนาอย�างรวดเร็ว เกิดฝุ่นต่กห์นักจึงเกิดนำ�าที่�วมืในพื� นท่ี่�  

ม่ืการถมืพื�นท่ี่�ชุุ�มืนำ�า ก่ดขวางการไห์ลี่ของนำ�าท่ี่�จะระบายออกส่�ที่ะเลี่ ส�วนให์ญ�เป็นบ�านชัุ�นเด่ยว 

อย่�กันอย�างแออัด ส�งผลี่ให์�เกิดคู่วามืเส่ยห์ายของที่รัพย์สิน
กลุี่�มืเปราะบางแลี่ะสาเห์ตุ่ของ
คู่วามืเปราะบาง

นำ�าไมื�พอใชุ�แลี่ะนำ�าที่�วมื
1. คู่น ชุุมืชุน กลุี่�มืคู่นต่�าง ๆ ท่ี่�อย่�ในพื�นท่ี่�เมืืองได�รับผลี่กระที่บเที่�าเท่ี่ยมืกันห์รือไมื� จากนำ�าไมื�พอใชุ�

 กลุี่�มืคู่นยากจน/ผ่�ม่ืรายได�น�อยเข�าไมื�ถึงนำ�าสะอาด แลี่ะม่ืรายได�ไมื�เพ่ยงพอในการซื้ำ�อนำ�าดื�มื
สำาห์รับคู่รอบคู่รัว เนื�องจากชุ�วงนำ�าแลี่�งนำ�าดื�มืม่ืราคู่าแพงขึ�น แลี่ะกลุี่�มืคู่นยากจนท่ี่�ม่ืบ�าน 

ชัุ�นเด่ยว ไมื�สามืารถอพยพย�ายข�าวของไปท่ี่�อื�นได� เมืื�อเกิดนำ�าที่�วมืข�าวของจะเส่ยห์ายทัี่�งห์มืด
 กลุี่�มืผ่�ห์ญิงท่ี่�ไมื�ได�เข�าเป็นสมืาชิุกของออมืที่รัพย์จะไมื�สามืารถเข�าถึงคู่วามืชุ�วยเห์ลืี่อในชุ�วง

เกิดนำ�าที่�วมืได� รวมืถึงขาดแห์ลี่�งทุี่นในการฟื้้� นฟ่ื้บ�านท่ี่�เส่ยห์าย
 กลุี่�มืคู่นพิการ ท่ี่�ม่ืบ�านชัุ�นเด่ยว จะได�รับผลี่กระที่บมืากกว�าเนื�องจากในการอพยพจะได�รับ

ผลี่กระที่บมืากกว�า แลี่ะการขนส�งยารักษาโรคู่ รวมืทัี่�ง กลุี่�มืท่ี่�เปน็ผ่�ป�วยติ่ดเต่่ยงท่ี่�ต่�องอาศัย
ไฟื้ฟื้า้ในการใชุ�เคู่รื�องชุ�วยห์ายใจ จะได�รับผลี่กระที่บไมื�เที่�ากับกลุี่�มืคู่นพิการท่ี่�สามืารถ 
เคู่ลืี่�อนย�ายด�วยต่นเองได� ไมื�สามืารถไปห์านำ�าสำารองระห์ว�างท่ี่�ขาดแคู่ลี่นได� เนื�องจาก 
สภาพร�างกายไมื�เอื�ออำานวยห์รือแห์ลี่�งนำ�าสำารองอย่�ไกลี่เดินที่างไปไมื�ได�

 กลุี่�มืคู่นนอกระบบไมื�สามืารถเข�าถึงการชุ�วยเห์ลี่ือในชุ�วงเกิดนำ�าที่�วมื แลี่ะชุ�วงนำ�าไมื�พอใชุ�  
ต่�องใชุ�เงินในการซื้ำ�อนำ�าดื�มืแลี่ะนำ�าใชุ�

 กลุี่�มืผ่�ส่งอายุจะได�รับผลี่กระที่บไมื�เที่�ากัน เนื�องจากกลุี่�มืผ่�ส่งอายุท่ี่�ม่ืสุขภาพท่ี่�ด่แลี่ะได�รับ
ข�าวสารเก่�ยวกับการเกิดนำ�าที่�วมืได�รวดเร็วกว�าจะสามืารถอพยพไปยังท่ี่�ปลี่อดภัยได� 
ในขณ์ะท่ี่�ผ่�ส่งอายุท่ี่�ต่�องม่ืผ่�ด่แลี่แลี่ะสุขภาพไมื�แข็งแรงจะอพยพห์รือใชุ�ชุ่วิต่ในชุ�วงท่ี่� 
เกิดนำ�าที่�วมืได�ยากกว�า โดยเฉุพาะผ่�ท่ี่�ม่ืโรคู่ประจำาตั่วขาดนำ�าสะอาดเพ่ยงแคู่�ชุ�วงเวลี่าห์นึ�ง  

อาจที่ำาให์�โรคู่กำาเริบห์รือเส่ยชุ่วิต่
 กลุี่�มืเด็ก จะได�รับผลี่กระที่บไมื�มืาก เนื�องจากจะได�รับการชุ�วยเห์ลืี่อเบื�องต่�นจากคู่รอบคู่รัว
 กลุี่�มืคู่นชุายขอบ ในชุ�วงเกิดวิกฤต่จะไมื�สามืารถเข�าถึงอาห์ารแลี่ะนำ�าสะอาดได�อย�างทัี่�วถึง

2. ได�รับประโยชุน์จากการแก�ปญัห์าเที่�ากันห์รือไมื�

 กลุี่�มืคู่นยากจนแลี่ะกลุี่�มืคู่นชุายขอบ ท่ี่�ไมื�ม่ืห์ลัี่กฐานยืนยันตั่วต่น ไมื�ได�รับประโยชุน์จาก 
การแก�ไขปญัห์า เนื�องจากเข�าไมื�ถึงการเย่ยวยาของภาคู่รัฐ 
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นำ�าที่�วมื/ขาดแคู่ลี่นนำ�า รายลี่ะเอ่ยด
 กลุี่�มืผ่�ห์ญิงท่ี่�อย่�ในกลุี่�มืสต่ร่ เมืื�อม่ืการให์�คู่วามืชุ�วยเห์ลี่ือจากรัฐ เชุ�น การแจกถุงยังชุ่พ 

ยังไมื�ม่ืการนำาข�อม่ืลี่ห์รือคู่ำานึงถึงเรื�องเพศ จึงไมื�ม่ืของจำาเป็นเฉุพาะผ่�ห์ญิงในถุงยังชุ่พ เชุ�น  
ผ�าอนามัืย เสื�อชัุ�นใน เป็นต่�น

 กลุี่�มืคู่นพิการ ในการแก�ปัญห์าทัี่�งจากการแจกถุงยังชุ่พ ห์รือ การชุ�วยเห์ลืี่อแบบอื�นนั�น 
อาจจะไมื�เพ่ยงพอสำาห์รับกลุี่�มืคู่นพิการ เข�าไมื�ถึงการเย่ยวยาของรฐั ได�รับสิที่ธิีท่ี่�ไมื�เที่�าเท่ี่ยมื
กับคู่นทัี่�วไป

 กลุี่�มืคู่นนอกระบบ การชุ�วยเห์ลืี่อจากห์น�วยงานภาคู่รัฐยังไมื�คู่รอบคู่ลุี่มื

 กลุี่�มืผ่�ส่งอายุ เข�าไมื�ถึงข�อม่ืลี่ข�าวสาร เข�าไมื�ถึงการเย่ยวยาของรัฐห์รือคู่วามืชุ�วยเห์ลี่ือ 
ต่�าง ๆ เชุ�น ไปรับของแจกท่ี่�คู่นต่�องแก�งแย�งกัน

 กลุี่�มืเด็ก ประโยชุน์ท่ี่�ได�รับจะขึ�นอย่�กับคู่รอบคู่รัว

 กลุี่�มืคู่นชุายขอบ อาจจะไมื�ได�รับคู่วามืชุ�วยเห์ลืี่อท่ี่�เพ่ยงพอแลี่ะทัี่�วถึง เนื�องจากจะเป็น 
กลุี่�มืสุดที่�ายท่ี่�จะได�รับการชุ�วยเห์ลืี่อ

3. การแก�ปัญห์าของเมืืองส�งผลี่กระที่บแลี่ะสร�างปญัห์าให์�เมืืองอื�นท่ี่�อย่�ติ่ดกันห์รือไมื�  

 เมืือง ก. ผันนำ�าไปยังเมืือง ข. ซึ้ำ�งอย่�ข�างเคู่่ยงเพื�อลี่ดคู่วามืเส่ยห์ายจากนำ�าที่�วมืของเมืือง 
แลี่ะเพื�อไมื�ให์�เมืืองเกิดนำ�าที่�วมืห์รือนำ�าที่�วมืน�อยลี่ง

 นำ�าประปายังเข�าไมื�ถึง เมืือง ก. ที่ำาให์�เมืือง ก. ไมื�ม่ืนำ�าประปาใชุ� จึงแก�ปัญห์าด�วยการ 
ส่บนำ�าบาดาลี่มืาใชุ� ผลี่จากการท่ี่�เมืือง ก. ส่บนำ�าบาดาลี่ส�งผลี่ให์�เมืือง ข. ซึ้ำ�งอย่�ในพื�นท่ี่�ติ่ดกัน 

ประสบปญัห์าดินที่รุดตั่ว
4. การแก�ปัญห์าของเมืืองสามืารถลี่ดผลี่กระที่บอย�างยั�งยืนห์รือในระยะยาวห์รือไมื�? ในขณ์ะท่ี่� 

เมืืองโต่ขึ�นเรื�อย ๆ
 การแก�ปัญห์าของเมืือง ก. ไมื�สามืารถลี่ดผลี่กระที่บอย�างยั�งยืนแลี่ะในระยะยาวได� เนื�องจาก

ปญัห์าท่ี่�เกิดในเมืืองไมื�สามืารถแก�ปญัห์าได�อย�างคู่รอบคู่ลุี่มืคู่นทุี่กระดับแลี่ะเที่�าเท่ี่ยมืกัน
5. ลี่ดผลี่กระที่บจากการเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภ่มิือากาศ ได�ห์รือไมื�?

 ไมื�สามืารถลี่ดผลี่กระที่บจากการเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภ่มิือากาศในระยะยาวได� แต่�เป็น 
การแก�ปัญห์าได�เฉุพาะห์น�าเที่�านั�น
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นำ�าที่�วมื/ขาดแคู่ลี่นนำ�า รายลี่ะเอ่ยด
6. พื�นท่ี่�เมืืองเปน็พื�นท่ี่�เปราะบางต่�อการเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภ่มิือากาศ ห์รือไมื�? อย�างไร? 

 พื�นท่ี่�เมืือง ก. เป็นพื�นท่ี่�ท่ี่�เปราะบางต่�อการเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภ่มิือากาศ เนื�องจากตั่�งอย่� 
ในพื�นท่ี่�ลุี่�มืต่ำ�า ม่ืลัี่กษณ์ะเป็นแอ�งกระที่ะ เดิมืประสบปัญห์านำ�าที่�วมือย่�แลี่�วเมืื�อเข�าฤด่ฝุ่นแลี่ะ
เมืื�อเจอเห์ตุ่การณ์์ฝุ่นต่กห์นัก กระจุกตั่วจากการเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภ่มิือากาศ ยิ�งที่ำาให์� 
ผลี่กระที่บจากการเกิดนำ�าที่�วมืท่ี่�เมืือง ก. ได�รับห์นักขึ�น นำ�าที่�วมืส่งขึ�น แลี่ะระยะเวลี่านานขึ�น 
ผนวกกับฤด่แลี่�งม่ืระยะเวลี่านานขึ�น แลี่ะเมืืองไมื�ม่ืแผนในการสำารองนำ�าใชุ�ในระยะเวลี่ายาวนาน 
ที่ำาให์�เกิดนำ�าไมื�พอใชุ�ในพื�นท่ี่�อ่กด�วย

7. คู่น ชุุมืชุน กลุี่�มืคู่นต่�าง ๆ ท่ี่�อย่�ในพื�นท่ี่�เมืืองเปราะบางต่�อการเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภ่มืิอากาศ  
ห์รือไมื�? อย�างไร?
 กลุี่�มืคู่นยากจน แลี่ะกลุี่�มืคู่นชุายขอบ ท่ี่�ม่ืบ�านชัุ�นเด่ยวแลี่ะไมื�แข็งแรง เมืื�อเจอเห์ตุ่การณ์์ 

ท่ี่�ฝุ่นต่กห์นักแลี่ะต่กแบบกระจุกตั่ว เป็นเวลี่านานแลี่ะไมื�สามืารถระบายได�ที่ัน ส�งผลี่ให์� 
บ�านนำ�าที่�วมืแลี่ะเนื�องจากบ�านเปน็บ�านชัุ�นเด่ยวแลี่ะไมื�แข็งแรงจึงที่ำาให์�บ�านได�รับคู่วามืเส่ยห์าย
ไมื�สามืารถอย่�อาศัยได� รวมืถึงไมื�สามืารถอพยพไปท่ี่�อื�นได�

 กลุี่�มืผ่�ห์ญิง ท่ี่�ไมื�ได�เปน็สมืาชิุกของกลุี่�มืสต่ร่ห์รือกลุี่�มืสังคู่มื จะม่ืคู่วามืเปราะบาง เนื�องจาก
จะม่ืชุ�องที่างในการรับคู่วามืชุ�วยเห์ลืี่อท่ี่�น�อยกว�า

 กลุี่�มืคู่นพิการ เมืื�อเจอเห์ตุ่การณ์์นำ�าที่�วมืไมื�สามืารถชุ�วยเห์ลืี่อตั่วเองได� เชุ�น ห์ากเปน็นำ�าที่�วมื
แบบฉัุบพลัี่นก็ม่ืโอกาสเส่ยชุ่วิต่จากนำ�าพัดมืากกว�าคู่นปกติ่

 กลุี่�มืคู่นนอกระบบ การชุ�วยเห์ลืี่อจากห์น�วยงานภาคู่รัฐยังไมื�คู่รอบคู่ลุี่มื

 กลุี่�มืผ่�ส่งอายุ ห์ากเกิดเห์ตุ่การณ์์นำ�าที่�วมืผ่�ส่งอายุชุ�วยเห์ลืี่อตั่วเองได�น�อยกว�าม่ืโอกาสได�รับ
ผลี่เส่ยกับชุ่วิต่แลี่ะที่รัพย์สินมืากกว�า

 กลุี่�มืเด็ก จะม่ืคู่วามืเปราะบางต่�อการเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพภ่มืิอากาศต่ามืแต่�ลี่ะสถานะของ
คู่รอบคู่รัวท่ี่�เปน็อย่�
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Strengthening urban climate governance for inclusive, resilient

and sustainable societies in Thailand

โคู่รงการประชุาสังคู่มืร�วมืแรงเพื�อเปล่ี่�ยนแปลี่งเมืือง

(โคู่รงการ SUCCESS)

สามืารถห์าข�อม่ืลี่เพิ�มืเติ่มื ได�ท่ี่�
https://www.facebook.com/UrbanClimateResilienceThailand/ 

www.tei.or.th/thaicityclimate/success.html
successprojectinfo@gmail.com
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