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คู่ำานำา
ค่่มือิการปัระเมินีความเปัราะบัางขอิงเมือิงสัำหรับัภาคปัระชัาสัังคมเล่มนีี�เปั็นีผลผลิตสั่วนีหนี่�งขอิงโครงการปัระชัาสัังคมร่วมแรง

เพื�อิเปัลี�ยนีแปัลงเมือิง	(Strengthening	Urban	Climate	Governance	for	 Inclusive,	Resilient	and	Sustainable	Societies	 in	 

Thailand	(SUCCESS))	โดยเนืี�อิหาสั่วนีหนี่�งมาจากค่่มือิการวิเคราะห์ความเปัราะบัางต่อิการเปัลี�ยนีแปัลงสัภาพภ่มิอิากาศในีบัริบัทเมือิง 

เพื�อิสัร้างการเตรียมความพร้อิมขอิงเมือิงอิย่างยั�งยืนี	 จัดทำโดยสัถิ่าบัันีสิั�งแวดล้อิมไทย	 (TEI)	 โครงการฯ	 นีี�ได้รับัการสันัีบัสันุีนีจาก 

สัหภาพยุโรปั	(EU)	ดำเนิีนีการโดยความร่วมมือิระหว่างสัถิ่าบัันีสิั�งแวดล้อิมไทย	(TEI)	และศ่นีย์ปัระชัาสัังคมและการจัดการอิงค์กรเอิกชันี

สัาธ์ารณปัระโยชัน์ี (CSNM)	คณะมนีุษยศาสัตร์และสัังคมศาสัตร์	มหาวิทยาลัยขอินีแก่นี	มีเปั้าหมายและผลลัพธ์์	3	ปัระการ	ประการแรก  

เพื�อิเพิ�มขดีความสัามารถิ่ดา้นีการปัรบััตวัขอิงชัมุชันีเมอืิง	โดยการเสัรมิสัรา้งการบัรหิารจดัการดา้นีธ์รรมาภบิัาลสัอิดคลอ้ิงกบััสัภาพภม่อิิากาศ

ขอิงเมือิงให้ดขี่�นี	ประการที่่�สอง	เพื�อิเสัริมสัร้างอิงค์ความร่ข้อิงภาคปัระชัาสัังคมให้สัามารถิ่นีำไปัปัรับัใช้ักบััสัถิ่านีการณ์ในีปัจัจุบันัีและอินีาคต

ได้อิย่างสัอิดคล้อิงและเป็ันีปัระโยชันี์ต่อิการพัฒนีาพื�นีที�	และ	ประการสุดท้ี่าย	 เพื�อิสันัีบัสันุีนีการแลกเปัลี�ยนีเรียนีร่้ร่วมกันีระหว่าง 

ผ่้มีสั่วนีได้สั่วนีเสัีย	(Stakeholder)	ทุกภาคสั่วนี	เพื�อิปัระสัิทธ์ิภาพในีการพัฒนีาเมือิงภายใต้บัริบัทที�เปัลี�ยนีไปั	

ดงันีั�นี	เพื�อิให้กระบัวนีการดำเนีนิีงานีบัรรลุเป้ัาหมายและผลลัพธ์์จง่จำเป็ันีต้อิงเสัรมิสัร้างกลไกการปัฏิบิัตัเิพื�อิให้เกดิการพฒันีาเมอืิง 

อิย่างยั�งยืนี	โดยตระหนีักถ่ิ่งการเปัลี�ยนีแปัลงขอิงสัภาพภ่มิอิากาศและการพัฒนีาเมือิงที�มีการเติบัโตและขยายตัวอิย่างทั�วถิ่่งคนีทุกระดับัชัั�นี	

ด้วยการสัร้างศักยภาพขอิงภาคปัระชัาสัังคมให้เข้ามามีบัทบัาทและมีสั่วนีร่วมในีกระบัวนีการพัฒนีาเมือิง

ค่ม่อืิเล่มนีี�จดัทำข่�นีโดยมีกลุม่เป้ัาหมายหลัก	คอืิ	ภาคปัระชัาสังัคมในีพื�นีที�เป้ัาหมายที�จะเป็ันีกลไกหลักในีการปัระเมินีความเปัราะบัาง 

ขอิงเมือิงที�ตนีเอิงสััมผัสัทั�งทางตรงและทางอิ้อิม	โดยในีค่่มือินีี�เปั็นีการรวบัรวมเนีื�อิหาพื�นีฐานีเกี�ยวกับัที�มาและรายละเอิียดขอิงโครงการ 

พอิสังัเขปั	ความร่เ้กี�ยวกบััแนีวคดิคดิความเปัราะบัางและภาคปัระชัาสังัคม	กระบัวนีการปัระเมนิีความเปัราะบัางขอิงเมอืิง	และการใชัป้ัระโยชันี์

จากผลการปัระเมินีความเปัราะบัางทั�งในีเชัิงนีโยบัายและการรับัมือิขอิงผ่ค้นีในีพื�นีที�เปัราะบัาง	จ่งหวังเปั็นีอิย่างยิ�งว่าค่่มือิเล่มนีี�จะชั่วยสัร้าง

ความเข้าใจ	ความตระหนีักขอิงปัระชัาสัังคมและทุกฝ่่ายที�เกี�ยวข้อิงและผ่้สันีใจได้เห็นีความสัำคัญขอิงการปัระเมินีความเปัราะบัางขอิงเมือิง

และสัามารถิ่นีำไปัปัระยุกต์ใชั้ได้จริง

โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพ่�อเปล้่�ยุนแปล้งเมอ่ง
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แทนคู่ำาขอบคูุ่ณ
โครงการปัระชัาสังัคมรว่มแรงเพื�อิเปัลี�ยนีแปัลงเมอืิง	(Strengthening	Urban	Climate	Governance	for	Inclusive,	Resilient	

and	Sustainable	Societies	in	Thailand	(SUCCESS))	เปั็นีความร่วมมือิการทำงานีขอิงหลายภาคส่ัวนี	โดยมีเปั้าหมายหลักสัำคัญร่วมกันี	

คือิ	การเสัริมสัร้างกลไกภาคปัระชัาสัังคมให้เข้มแข้งและพร้อิมที�จะเข้าร่วมเป็ันีส่ัวนีหน่ี�งในีการพัฒนีาเมือิง ดังนีั�นี	โครงการจ่งขอิใช้ัพื�นีที� 

ในีการเอิ่ยนีามเพื�อิขอิบัคุณภาคีที�มีความเกี�ยวข้อิง	ดังนีี�

ขอิขอิบัคณุ สัหภาพยโุรปั	(EU)	ที�เหน็ีความสัำคญัขอิงภาคปัระชัาสัังคมในีปัระเทศไทยและตระหนีกัตอ่ิการเปัลี�ยนีแปัลงขอิงเมอืิง

และสัภาพภ่มิอิากาศที�มีแนีวโน้ีมขยายตัวข่�นีในีอินีาคต	โดยให้การสันัีบัสันุีนีในีบัทบัาทแหล่งทุนีและอิื�นี	ๆ	ที�ชั่วยให้การทำงานีสัามารถิ่ 

ขับัเคลื�อินีไปัได้

ขอิขอิบัคุณ	สัถิ่าบัันีสัิ�งแวดล้อิมไทย	(Thailand	Environment	Institute	Foundation	(TEI))	ซ่่�งทำหนี้าที�เสัมือินีเปั็นีตัวกลาง

ระหว่างแหลง่ทนุีและทมีปัฏิบิัตักิารขอิงโครงการฯ	ทั�งในีด้านีขอ้ิมล่	การจดัการ	การสันีบััสันีนุีขอ้ิมล่และเทคนีคิใหก้บััทีมภมิ่ภาคสัามารถิ่ทำงานี

ได้อิย่างราบัรื�นี

ขอิขอิบัคุณ	ศ.สัุริชััย	หวันีแก้ว		ดร.จำเนีียร	วรรัตนี์ชััยพันีธ์์		ผศ.ดร.ยรรยงค์	อิินีทร์ม่วง	ที�ปัร่กษาโครงการระดับัชัาติ		ดร.ผกามาศ	

ถิ่ิ�นีพังงา		รศ.ดร.บััวพันีธ์์	พรหมพักพิง		ผศ.ดร.สัักรินีทร์	แซ่่ภ่่		อิาจารย์พ่ลสัมบััติ	นีามหล้า		อิาจารย์ธั์ญญา	ตันีตระก่ล		อิาจารย์ธ์นีศักดิ�	 

โพธ์ิ�ศรคีณุ		ดร.พรเพญ็	โสัมาบุัตร	และอิาจารย์อินุีวฒัน์ี	พลทพิย์	ที�ปัรก่ษาด้านีวชิัาการภาคตะวนัีอิอิกเฉียีงเหนีอืิ	ที�ให้คำแนีะนีำและข้อิคิดเห็นี 

ที�เปั็นีปัระโยชันี์ต่อิการพัฒนีางานีทั�งในีเชิังวิชัาการและเชัิงกระบัวนีการขับัเคลื�อินีด้วยดีเสัมอิมา

ขอิขอิบัคณุ	ผ่บ้ัรหิารและเจ้าหน้ีาที�ส่ัวนีราชัการทกุระดบัั	ผ่น้ีำและชัาวบ้ัานีทกุท่านี	และที�สัำคญัปัระชัาสัังคมในีพื�นีที�เป้ัาหมายทกุท่านี 

ที�มบีัทบัาทรว่มในีทุกกระบัวนีการขอิงโครงการฯ	จนีสัามารถิ่ทำใหโ้ครงการนีี�ปัระสับัความสัำเรจ็และลุล่วงตามเป้ัาหมายและผลลพัธ์ร์ว่มกนัี	

อินี่�ง	กระบัวนีการขับัเคลื�อินีงานีนีี�ยังมีผ่เ้กี�ยวข้อิงอิกีมากที�ไม่สัามารถิ่อิาจเอ่ิยนีามได้ทั�งหมด	ทางโครงการต้อิงขอิอิภัยมา	ณ	โอิกาสันีี�	 

ทั�งนีี�	คณะผ่้จัดทำหวังเปั็นีอิย่างยิ�งว่าจะได้รับัความร่วมมือิ	การส่ังเสัริมและสันีับัสันุีนีจากภาคีทุกภาคส่ัวนีด้วยดีเสัมอิมาและโอิกาสัต่อิไปั

โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพ่�อเปล้่�ยุนแปล้งเมอ่ง
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คู่ำาแนะนำาสำำาหรับผู่้�ใช�คู่่�มืือ
ค่่มือิการปัระเมินีความเปัราะบัางขอิงเมือิงต่อิการเปัลี�ยนีแปัลงสัภาพภ่มิอิากาศสัำหรับัภาคปัระชัาสัังคมเล่มนีี�	 มีจุดมุ่งหมาย 

เพื�อิใชั้เปั็นีแนีวทางให้กับัอิงค์กรภาคปัระชัาสัังคมนีำร่อิง	6	แห่ง	ได้แก่	กลุ่มสัหกรณ์เคหสัถิ่านี	4	ชัุมชันีเมือิงไผ่	กลุ่มเพื�อินีฅนีไร้บั้านี 

จังหวัดขอินีแก่นี	ศ่นีย์สั่งเสัริมสัังคมและสัิ�งแวดล้อิมลุ่มนี�ำโขง	ศ่นีย์ข้อิม่ลสิัทธิ์มนุีษยชันีและสัันีติภาพอีิสัานี	กลุ่มอินุีรักษ์ปั่าชุัมชันีบ้ัานีไชัยา

และสัหกรณม์ติรภาพมั�นีคงหนีอิงคาย	และภาคใีนีพื�นีที�เปัา้หมายในีการปัระเมนิีความเปัราะบัางขอิงเมอืิงแบับัมีส่ัวนีรวม	ซ่่�งอิาจหมายรวมถิ่ง่	

ผ่้แทนีที�เข้ามามีสั่วนีร่วมจากสั่วนีราชัการระดับัจังหวัดหรือิอิำเภอิ	อิงค์กรปักครอิงสั่วนีท้อิงถิ่ิ�นี	ผ่้นีำชัุมชันี	แกนีนีำชัาวบั้านี	ชัาวบั้านีทั�วไปั	

เปั็นีต้นี	ซ่่�งจะเปั็นีการปัระเมินีแบับัมีสั่วนีร่วมที�ครอิบัคลุมกลุม่ผ่้เกี�ยวข้อิงให้มากที�สัุด

ดงันีั�นี	เนีื�อิหาในีค่่มอืิเล่มนีี�จะพยายามหลีกเลี�ยงที�จะเป็ันีการรวบัรวมข้อิมล่ในีทางวิชัาการหรือิทางเทคนิีคเป็ันีหลัก	รวมทั�งการใช้ั

คำศพัท์ที�อิาจยากต่อิการทำความเข้าใจขอิงปัระชัาสังัคมและคนีในีพื�นีที�	แม้จะมกีารอิธิ์บัายให้เหน็ีแนีวคดิและหลกัการเบัื�อิงต้นีในีทางวชิัาการบ้ัาง	 

เพื�อิใหเ้ขา้ใจหลกัคดิพื�นีฐานี	แตเ่นีื�อิหาหลกัมุง่เนีน้ีการอิธ์บิัายถิ่ง่ข่�นีตอินีขอิงการปัระเมินีความเปัราะบัางอิยา่งงา่ย	ทั�งระดบัับัคุคล	ครวัเรอืินี

และชัุมชันีที�ผ่้ปัระเมินีสัามารถิ่อิ่านีและปัฏิิบััติตามหรือิปัระยุกต์ใช้ัเอิงได้ตามบัริบัทขอิงแต่ละพื�นีที�ที�แตกต่างกันีอิอิกไปั	ซ่่�งการได้ร่้ถิ่่งสัถิ่านีะ

ความเปัราะบัางนีั�นี	ๆ	จะนีำไปัสั่่การปั้อิงกันีหรือิลดความเปัราะบัางที�อิาจจะเกิดผลกระทบัในีอินีาคตได้	

ทางผ่จ้ดัทำหวงัเป็ันีอิย่างยิ�งว่ากลไกผ่ป้ัระเมนิีจะได้ใช้ัปัระโยชัน์ีจากค่ม่อืิเล่มนีี�สัำหรบััการปัระเมนิีความเปัราะบัางขอิงเมอืิงที�มบีัรบิัท	 

คุณลักษณะและสัถิ่านีการณ์ในีพื�นีที�ที�แตกต่างกันีอิอิกไปั	อิย่างไรก็ตาม	ผลจากการปัระเมินีบันีพื�นีฐานีความแตกต่างนีั�นีจะเป็ันีร่ปัแบับั 

ที�สัามารถิ่นีำไปัปัรบััปัระยกุต์ใช้ักบััคนีทำงานีในีพื�นีที�และปัระเดน็ีที�เหมอืินีหรอืิต่างกนัีอิอิกไปัได้อิย่างด	ีนีอิกจากนีี�	ทางโครงการฯ	ยนิีดอีิย่างยิ�ง 

หากผ่้สันีใจทั�วไปัหรือิผ่้ทำงานีเกี�ยวกับัการปัระเมินีความเปัราะบัางสัามารถิ่นีำไปัปัรับัปัระยุกต์ใช้ัในีกระบัวนีการทำงานีได้ไม่มากก็นี้อิย

โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพ่�อเปล่้�ยุนแปล้งเม่อง

กรกฎาคม 2564
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บทที� 1 
โคู่รงการประชาสำังคู่มืร�วมืแรงเปลี่ี�ยนแปลี่งเมืือง

เมืืองตามืแนวถนนมืิตรภาพื่ 

ปัญหาแลี่ะคู่วามืท�าทายของเมืือง 
ตามืแนวถนนมืิตรภาพื่ 

โคู่รงการประชาสำังคู่มืร�วมืแรง 
เพื่ื�อเปลี่ี�ยนแปลี่งเมืือง

วัตถุประสำงคู่์โคู่รงการ

พื่ื�นที�ดำำาเนินงานของโคู่รงการ

ผู้ลี่ที�คู่าดำว�าจะไดำ�รับจากโคู่รงการ

บทนำา

1
2

3
4

5
6



2 คู่่�มืือการประเมืินคู่วามืเปราะบางของเมืืองสำำาหรับภาคู่ประชาสำังคู่มื บริบทภาคู่ตะวันออกเฉีียงเหนือ โคู่รงการประชาสำังคู่มืร�วมืแรงเพื่ื�อเปลี่ี�ยนแปลี่งเมืือง

บทที� 1 
โคู่รงการประชาสัำงคู่มืร�วมืแรงเพื่ื�อเปลี่ี�ยนแปลี่งเมืือง

บทนำา
ในีสั่วนีแรกนีี�จะกล่าวถิ่ง่ที�มาขอิงโครงการปัระชัาสัังคมร่วมแรงเปัลี�ยนีแปัลงเมือิง	 (SUCCESS)	เพื�อิให้ผ่้อ่ิานีได้เข้าใจจุดมุ่งหมาย

ขอิงโครงการพอิสังัเขปั	ปัระกอิบัดว้ยเนีื�อิหาเกี�ยวกบััการพจิารณาเมอืิงตามแนีวถิ่นีนีมติรภาพ	ปัญัหาและความทา้ทายขอิงเมอืิงตามแนีวถิ่นีนี

มิตรภาพ	วัตถิุ่ปัระสังค์โครงการ	พื�นีที�ดำเนีินีงานีและอิงค์กรรับัผิดชัอิบัโครงการ	
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4 คู่่�มืือการประเมืินคู่วามืเปราะบางของเมืืองสำำาหรับภาคู่ประชาสำังคู่มื บริบทภาคู่ตะวันออกเฉีียงเหนือ โคู่รงการประชาสำังคู่มืร�วมืแรงเพื่ื�อเปลี่ี�ยนแปลี่งเมืือง

1.1  เมืืองตามืแนวถนนมืิตรภาพื่ 
สัำหรับัปัระเทศไทยแลว้	“ความิเปน็เมิอืง”	แบับัปัจัจบุันัี	

ถิ่ือิว่าเปั็นีปัรากฏิการณ์ใหม่	โดยเกิดข่�นีภายหลังจากที�ปัระเทศไทย 

ถิ่่กผนีวกเข้ากับัระบับัเศรษฐกิจทุนีนิียมขอิงโลกอิย่างจริงจัง	 

เมื�อิปัระมาณ	160	ปีัที�ผ่านีมานีี�เอิง	ถ้ิ่าหากเทียบักับัทางยุโรปัแล้ว

ปัรากฏิการณ์การสัร้างเมือิงแบับัใหม่นีี�มีมานีานีแล้ว	

การสัรา้งเมอืิงแบับัใหมข่อิงปัระเทศไทย	เกดิข่�นีควบัค่ก่บัั

การพัฒนีาแบับัสัมัยใหม่	คือิ	การใชั้อิุตสัาหกรรมและความเติบัโต

เศรษฐกิจเป็ันีตัวนีำ	ซ่่�งการสัร้างอิุตสัาหกรรมและการขยายตัว 

ขอิงระบับัเศรษฐกิจแบับัทุนีนิียมเกี�ยวข้อิงกับัการสัร้างโครงสัร้าง 

พื�นีฐานี	โดยเริ�มต้นีมาจากการก่อิสัร้างเส้ันีทางรถิ่ไฟเฉีพาะในีภ่มิภาค
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นีั�นีมาถิ่่งจังหวัดนีครราชัสีัมาในีปีั	2443	ถิ่่งบ้ัานีไผ่	 เมื�อิปีั	2475	 

ถิ่่งขอินีแก่นี	ปัี	2476	ถิ่่งอิุดรธ์านีี	ปีั	2484	และถิ่ง่หนีอิงคาย	ปัี	2499	

(สัวุทิย	์ธี์รศาศวัต,	2557)	การขยายตวัขอิงทางรถิ่ไฟ	ไดอ้ิำนีวยใหเ้กดิ

ความสัะดวกในีการขนีส่ังและลดต้นีทุนีการขนีส่ังลงไปัมาก	จ่งมีผล

ทำให้เกิดการขยายตัวด้านีการค้าขาย	โดยในีระยะแรกเป็ันีการค้า 

พชืัไร่	ขอิงป่ัา	พืชัผลทางการเกษตร	การขยายตัวขอิงรถิ่ไฟ	ได้ทำให้

พ่อิค้าคนีจีนีกระจายตัวอิอิกไปัตั�งถิิ่�นีฐานี	รับัซื่�อิผลผลิต	และการตั�งถิ่ิ�นีฐานี 

ขอิงคนีจีนี	กล่าวโดยย่อิ	เมือิงแบับัใหม่	 เกิดข่�นีมาจากการเข้ามา 

ตั�งถิ่ิ�นีฐานีขอิงคนีจีนี	เพื�อิรับัซ่ื�อิผลผลิตสั่วนีเกินี	โดยเฉีพาะพืชัไร ่

จากชัาวชัาวนีา	การตั�งถิ่ิ�นีฐานีขอิงคนีจนีีแบับันีี�	เป็ันีจดุเริ�มต้นีสัำคัญ

ขอิงการเกิดเมือิงแบับัใหม่	

การขยายตัวและการเติบัโตขอิงเมือิงในีระยะต่อิมาได้รับั

แรงขับัเคลื�อินี	(Drivers)	จากการขยายตัวขอิงถิ่นีนี	ในีกรณีขอิงถิ่นีนี

มติรภาพ	เริ�มกอ่ิสัรา้งเมื�อิปั	ี2500	โดยเชัื�อิมโยงระหวา่งภาคกลาง	คอืิ	

จังหวัดสัระบัุรี	และภาคอิีสัานี	ถิ่ือิว่าเปั็นีการขจัดอิุปัสัรรคหรือิ 

ความลำบัากในีการเดนิีทางขา้มเทือิกเขาดงพญาเยน็ีมายงัเมอืิงหลวง

และเมอืิงท่าเพื�อิการส่ังอิอิก	การสัร้างถิ่นีนีมิตรภาพในีตอินีแรก	มเีป้ัาหมาย 

เพื�อิความมั�นีคง	คือิ	การขนีสั่งยุทโธ์ปักรณ์เข้าไปัสันีับัสันีุนีการรบั 

ในีชั่วงสังครามเวียดนีาม	ทว่าถิ่นีนีมิตรภาพก็มีบัทบัาทในีทาง

เศรษฐกิจอิย่างต่อิเนีื�อิง	และที�สัำคัญก็คือิได้ทำให้เกิดการขยายตัว 

ขอิงเมอืิงตามแนีวถิ่นีนีมติรภาพมากข่�นี	เริ�มตั�งแต่จงัหวดันีครราชัสัมีา	

จังหวัดขอินีแก่นีจนีถิ่่งจังหวัดหนีอิงคาย	นีอิกจากนัี�นี	รัฐบัาลได้มี

โครงการพัฒนีาและการสัร้างโครงสัร้างพื�นีฐานีต่าง	ๆ	ตามแนีวถิ่นีนี

มิตรภาพ	“นครราชสีมิา – หนองคาย”	เพิ�มเติมตลอิด	อิย่างเช่ันี

นีโยบัายการกระจายความเจริญส่่ัภ่มิภาค	อิาทิ	ในีสัมัยรัฐบัาลขอิง	 

พลเอิกเปัรม	ติณส่ัลานีนีท์	ได้ทำให้เกิดนีิคมอิุตสัาหกรรมที�จังหวัด

นีครราชัสีัมาและมีการขยายตัวขอิงอุิตสัาหกรรมส่่ัจังหวัดขอินีแก่นี

ระยะต่อิมา	จนีกระทั�งถิ่ง่ปััจจบุันัียงัมโีครงการพฒันีาขอิงรฐัในีด้านีต่าง	ๆ 	 

ที�เกิดข่�นีตามแนีวถิ่นีนีมิตรภาพ	อิย่างเชั่นี	 โครงการรถิ่ไฟรางค่่	

โครงการรถิ่ไฟความเร็วสั่ง	โครงการพัฒนีา	ภ่มิทัศนี์รอิบัสัถิ่านีีรถิ่ไฟ	

โครงการกอ่ิสัร้างทางตา่งระดบัั	โครงการขยายเส้ันีทางถิ่นีนีมิตรภาพ	

โครงการนีิคมอิุตสัาหกรรม	โครงการสัร้างศ่นีย์เศรษฐกิจชัีวภาพ	

เปั็นีต้นี
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ภายหลงัจากที�มกีารก่อิสัร้างถิ่นีนีมติรภาพมายงัภาคอิสีัานี	 
ยิ�งมสีัว่นีทำใหเ้กดิการขยายตวัขอิงเมอืิงตามแนีวระเบีัยงถิ่นีนีมติรภาพ 
(Mitrapap	Urban	Corridor)	มากยิ�งข่�นี

คำว่า	“แนว”	หรือิ	“ระเบียง”	ในีภาษาอิังกฤษใช้ัคำว่า	
“Corridor”	เริ�มปัรากฏิชัดัเจนีในีวงนีโยบัายการพฒันีาขอิงปัระเทศไทย	 
ภายหลงัจากการลม่สัลายขอิงสัหภาพโซ่เวยีตและปัระเทศสังัคมนียิม
ในีภ่มิภาคแถิ่บันีี�	โดยเฉีพาะเวียดนีามและลาวได้หันีมาส่่ัการปัฏิิร่ปั
เศรษฐกิจเพื�อิให้กลไกตลาดได้เข้าไปัมีบัทบัาทร่วมกับัการวางแผนี 
จากส่ัวนีกลางมากข่�นี	ที�ปัระเทศลาวเรียกนีโยบัายนีี�ว่า	“จนิตนาการใหม่ิ”  
(New	Economic	Mechanism)	สั่วนีปัระเทศเวียดนีามเรียกว่า	 
“โดย่เหมิย”	(Doi	Moi	ซ่่�งแปัลว่า	ปัฎิริป่ั)	นัีบัตั�งแตช่ัว่งปัลายทศวรรษ
ที�	1980s	เปัน็ีตน้ีมา	ธ์นีาคารเพื�อิการพฒันีาแหง่ภมิ่ภาคเอิเชัยี	(ADB)	
ไดเ้ข้ามามีบัทบัาทในีการพัฒนีาในีภมิ่ภาคนีี�มากยิ�งข่�นี	โดยมีแผนีงานี
ที�เรยีกวา่	Grater	Mekong	Sub-Region	หรอืิ	GMS	ภายใตแ้ผนีงานี
อิันีนีี�ได้มี	“Corridors”	ต่าง	ๆ	เกิดข่�นีหลายแผนีงานี	

คำว่า	Corridor	หรือิ	“ระเบียงเศรษฐกิจ”	ที�เกิดข่�นีมา
ภายใต้	GMS	กค็อืิ	ช่ัอิงทางที�สัร้างข่�นีมา	เพื�อิอิำนีวยให้เกดิการเคลื�อินีย้าย 
ขอิงสัินีค้า	ทรัพยากรและผ่้คนีข้ามพื�นีที�	โดยชั่อิงทางที�สัร้างข่�นีมานีี�	
จะต้อิงมีโครงสัร้างพื�นีฐานี	อิย่างเชั่นี	ถิ่นีนี	สัายสั่งพลังงานี	เส้ันีทาง
รถิ่ไฟ	โครงสัรา้งพื�นีฐานี	เปัน็ีตน้ี	โดยมวีตัถุิ่ปัระสังคเ์พื�อิการคมนีาคม	
การขนีส่ัง	การเคลื�อินีย้ายสันิีค้าและผ่ค้นี	โดยการเคลื�อินีย้ายดงักล่าวนีี� 
จะนีำไปัสั่่ความเติบัโตทางเศรษฐกิจหรือิการพัฒนีานีั�นีเอิง	

แผนีงานีระเบัยีงเศรษฐกจิขอิง	GMS	กำหนีดใหภ้าคอิสีัานี
ซ่่�งถืิ่อิว่าตั�งอิย่่ในีตำแหน่ีงทางยุทธ์ศาสัตร์ที�สัำคัญ	 โดยตั�งอิย่่บันี
ระเบีัยงเหนีือิ-ใต้	ในีด้านีเหนืีอิสัามารถิ่เชืั�อิมอิอิกไปัได้	2	ทาง	คือิ	 
1)	จนีีตะวนัีตกเฉียีงใต้	คอืิ	มณฑลคณุหมงิ	และ	2)	เวยีดนีามตอินีเหนืีอิ 
กบััภาคใตข้อิงจนีี	(เขตหนีานีหนีงิ)	ซ่่�งเชัื�อิมตอ่ิไปัถิ่ง่เขตอิตุสัาหกรรม
ก้าวหนี้าขอิงจีนีตอินีใต้	นีอิกจากนีี�	แนีวระเบีัยงตะวันีอิอิก-ตะวันีตก

ที�เชืั�อิมระหว่างเมือิงเมาะละแหม่งขอิงพม่ากบััตอินีกลางขอิงเวียดนีาม
ที�พาดผ่านีภาคอิีสัานีด้วย	

สัำหรับัภาคอิีสัานี	 เปั็นีภ่มิภาคที�มีปัระชัากรมากที�สัุด 
ขอิงปัระเทศ	คือิ	ปัระมาณ	1	ในี	3		ขอิงปัระชัากรทั�งหมด	ภาคอิีสัานี
เปั็นีภ่มิภาคที�มีปัระชัากรที�จัดอิย่่ในีกลุม่ยากจนีเป็ันีจำนีวนีมากที�สัุด
ขอิงปัระเทศ	เมื�อิเปัรยีบัเทยีบักบััภมิ่ภาคอิื�นี	ๆ 	และเปัน็ีเชัน่ีนีี�มาตั�งแต่
อิดีตจนีปััจจุบัันี

ปัระเด็นีที�นี่าสันีใจข้างต้นีก็คือิการพัฒนีาเมือิง	 มักถิ่่ก
กำหนีดโดยนัีกนีโยบัายหรือินีกัวชิัาการเฉีพาะด้านี	อิาทิ	ดา้นีผังเมือิง	
ด้านีวิศวกรรม	เปั็นีต้นี	ทว่าภาคปัระชัาสัังคมกลับัเข้าไปัมีบัทบัาท 
และมีสั่วนีร่วมในีการเสันีอิแนีะต่อิการพัฒนีาเมือิงหรือิเสันีอิวิธ์ีการ
แก้ไขปััญหาต่าง	ๆ 	ขอิงเมือิงนี้อิยมาก	โดยเฉีพาะการวางแผนีพัฒนีา
และการบัริหารจัดการกับัความเสัี�ยงจากภัยพิบััติและแผนีการปัรับัตัว
ต่อิการเปัลี�ยนีแปัลงสัภาพภ่มิอิากาศขอิงเมือิงร่วมกับัหนี่วยงานี 
ภาครัฐและท้อิงถิ่ิ�นี

การพัฒนีาเมือิงที� เกิดข่�นีอิย่างรวดเร็วส่ังผลให้เกิด 
การเปัลี�ยนีแปัลงสัิ�งต่าง	ๆ	อิาทิ	ระบับันิีเวศ	การใช้ัปัระโยชัน์ีที�ดินี	 
เสั้นีทางการไหลขอิงนี�ำ	การเปัลี�ยนีแปัลงพื�นีที� ชุ่ัมนี�ำและพื�นีที�
เกษตรกรรมไปัเป็ันีพื�นีที�พาณิชัย์อิื�นี	ๆ	ปัระกอิบักับัผลกระทบัจาก
การเปัลี�ยนีแปัลงสัภาพภ่มิอิากาศที�มีความไม่แนี่นีอินีนีั�นีสั่งผลให้ 
การบัริหารจัดการเมือิงต้อิงเผชิัญกับัปััญหาหลายด้านีที�สัำคัญและ
สัลับัซ่ับัซ่้อินี	ทั�งทางด้านีสัังคม	ด้านีสิั�งแวดล้อิม	 ด้านีวิถิ่ีปัฏิิบััติ 
และด้านีการปักครอิง	และยงัเกดิผลกระทบัดา้นีสังัคมจากการพฒันีา
อิุตสัาหกรรมและการพัฒนีาโครงสัร้างพื�นีฐานีขนีาดใหญ่	อิาทิ	 
ความขัดแย้งเกี�ยวกับัที�ดนิีทำกินี	ปัระกอิบักับัในีการวางแผนีการพัฒนีา 
เมือิงในีปััจจุบัันีมีการคำน่ีงถิ่่งผลกระทบัจากการเปัลี�ยนีแปัลงสัภาพ
ภ่มิอิากาศและภัยพิบััติด้านีนี�ำนี้อิยเกินีไปั	ดังนัี�นี	ควรจะดำเนีินีการ
เสัริมสัร้างศักยภาพขอิงภาคปัระชัาสัังคมให้มีความเข้มแข็งมากข่�นี

1.2  ปัญหาแลี่ะคู่วามืท�าทายของเมืืองตามืแนวถนนมืิตรภาพื่ 
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โครงการปัระชัาสัังคมร่วมแรงเพื�อิเปัลี�ยนีแปัลงเมือิง	

(Strengthening	Urban	Climate	Governance	for	 Inclusive,	

Resilient	and	Sustainable	Societies	in	Thailand	(SUCCESS))	

เกิดจากความตระหนีกัตอ่ิสัถิ่านีการณก์ารเตบิัโตและการขยายตวัขอิง

เมอืิง	ปัระกอิบักบััแนีวโนีม้การเปัลี�ยนีแปัลงสัภาพภม่อิิากาศที�นีบััวนัี

ทั�ง	2	เรื�อิงนีี�จะเพิ�มความเตบิัโตและรนุีแรงมากข่�นี	ซ่่�งผลกระทบัที�จะ

เกดิข่�นีโดยตรง	คอืิ	ผ่ค้นี	ระบับัโครงสัรา้งทางกายภาพและระบับันีเิวศ	

จง่เปัน็ีที�มาขอิงโครงการฯ	นีี�	โดยโครงการมุง่เนีน้ีสัรา้งความตระหนีกั

ในีบัทบัาทขอิงพลเมอืิงและตื�นีตวัตอ่ิการจดัการปัญัหาหรอืิผลกระทบั

1.3  โคู่รงการประชาสำังคู่มืร�วมืแรงเพื่ื�อเปลี่ี�ยนแปลี่งเมืือง
ที�จะเกิดข่�นีตามมา	โดยเฉีพาะกลุ่มอิงค์กรภาคปัระชัาสัังคมที�ควรมี

บัทบัาทในีการทำงานีพัฒนีาเมือิงร่วมกับักลไกขอิงรัฐ	สั่วนีราชัการ

และภาคีในีชุัมชันีท้อิงถิ่ิ�นี

โครงการฯ	นีี�	ได้รับัการสันัีบัสันุีนีจากสัหภาพยุโรปั	(EU)	

ดำเนิีนีการโดยความร่วมมือิระหว่างสัถิ่าบันัีสิั�งแวดล้อิมไทย	(TEI)	และ

ศ่นีย์ปัระชัาสัังคมและการจัดการอิงค์กรเอิกชันีสัาธ์ารณปัระโยชันี์ 

(CSNM)	คณะมนีษุยศาสัตรแ์ละสังัคมศาสัตร	์มหาวทิยาลยัขอินีแกน่ี	

ซ่่�งมีบัทบัาทเปั็นีหน่ีวยปัฏิิบััติการทำงานีในีพื�นีที�	3	จังหวัด	6	ตำบัล	

ขอิงภ่มิภาคอิีสัานี

1.4  วัตถุประสำงคู่์โคู่รงการ 
เสัริมสัร้างกลไกการปัฏิิบััติเพื�อิให้เกิดการพัฒนีาเมือิงอิย่างยั�งยืนี	โดยคำนี่งถิ่่งการการรับัมือิต่อิการเปัลี�ยนีแปัลงสัภาพภ่มิอิากาศ	

และการพัฒนีาเมือิงอิย่างทั�วถิ่ง่คนีทุกระดับัชัั�นี	ด้วยการสัร้างศักยภาพขอิงภาคปัระชัาสัังคม

1.5  พื่ื�นที�ดำำาเนินงานของโคู่รงการ
โครงการฯ	นีี�	ใช้ัคำว่า	“แนวเมิอืงมิติรภาพื่”	(Mittraphap	 

Corridor)	เปัน็ีกรอิบัคิดกว้าง	ๆ 	เพื�อิสัื�อิให้เหน็ีถิ่ง่เมือิงและการเติบัโต

ขอิงเมือิง	 โดยเมือิงที�คัดเลือิกสัำหรับัการทำงานีภายใต้โครงการ	

Success	ตั�งอิย่่ในีแนีวมิตรภาพทั�งหมด	จำนีวนี	6	แห่ง	ดังนีี�

1. ตำาบลี่บ�านไผู้� อำาเภอบ�านไผู้� จังหวัดำขอนแก�น
ตำบัลบั้านีไผ่	ตั�งอิย่่ทางทิศใต้ขอิงจังหวัดขอินีแก่นีโดยมี

ระยะห่างจากตวัจังหวดัปัระมาณ	40	กิโลเมตร	ลักษณะทางกายภาพ

เป็ันีที�ลุ่มสัลับัที�ดินีลักษณะล่กคลื�นี	 มีอิงค์กรปักครอิงส่ัวนีท้อิงถิิ่�นี	 

2	แหง่	คือิ	อิงค์การบัริหารส่ัวนีตำบัลบ้ัานีไผ่และเทศบัาลเมือิงบ้ัานีไผ่	
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ในีอิดีตตำบัลบั้านีไผ่ข่�นีอิย่่กับัการปักครอิงขอิงอิำเภอิชันีบัท	แต่เมื�อิ

ราวปัี	2470	ปัระชัากรได้ขยายอิอิกไปัอิาศัยตามไร่นีา	รวมทั�งมีผ่ค้นี

จากบั้านีเมือิงเพีย	ตัวเมือิงชันีบัทและจากที�อิื�นี	ๆ 	ได้อิพยพเข้ามาอิย่่

ในีพื�นีที�มากข่�นี	กระทั�งระยะหลังมีการขยายหม่่บ้ัานีมากข่�นี	ดังนีั�นี	

ราวปั	ี2482	ทางราชัการจง่ไดย้กฐานีะขอิงชัมุชันีต่าง	ๆ 	ที�ข่�นีต่อิตำบัล

บั้านีไผ่	กิ�งอิำเภอิบั้านีไผ่ในีขณะนีั�นี	โดยต่อิมามีการพัฒนีาเสั้นีทาง

รถิ่ไฟที�ได้ตัดผ่านีบั้านีไผ่ในีปัี	2475	ตำบัลบั้านีไผ่จ่งมีความเจริญ 

เรื�อิยมาจนีถิ่่งปััจจุบัันี

ภายหลังจากเสั้นีทางรถิ่ไฟมาถ่ิ่งบั้านีไผ่มีสั่วนีทำให้เกิด

การเปัลี�ยนีแปัลงในีด้านีการพฒันีาเมอืิงโดยเฉีพาะโครงสัร้างพื�นีฐานี

ต่าง	ๆ	รวมถิ่่งการค้าขายที�มีความสัะดวกในีการสััญจรและขนีส่ัง	

ปัจัจบุันัีตำบัลบัา้นีไผจ่ง่มคีวามเจรญิรุง่เรอืิงทางการการคา้และบัรกิาร	

และได้กลายเปั็นีศ่นีย์กลางการพัฒนีาหลายมิติ	อิาทิ	แผนีพัฒนีา 

เสั้นีทางรถิ่ไฟสัายบ้ัานีไผ่-นีครพนีม	ระยะทางกว่า	347	กิโลเมตร	 

ซ่่�งเป็ันีโครงการรถิ่ไฟทางค่ส่ัายใหม่ขอิงการรถิ่ไฟแห่งปัระเทศไทย	(รฟท.)	 

และเปั็นีสั่วนีต่อิขยายขอิงทางรถิ่ไฟสัายภาคอิีสัานี	โดยจะแยกจาก

ช่ัวงชุัมทางถิ่นีนีจริะ–หนีอิงคาย	ที�สัถิ่านีรีถิ่ไฟชัมุทางบ้ัานีหนีอิงแวงไร่	 

อิำเภอิบั้านีไผ่	และสัิ�นีสัุดปัลายทางที�สัถิ่านีีรถิ่ไฟสัะพานีมิตรภาพ	3	

จังหวัดนีครพนีม	หรือิการถิ่่กกำหนีดให้เป็ันีที�ตั�งโครงการสัร้างศ่นีย์

เศรษฐกจิชัวีภาพ	เปัน็ีตน้ี	ซ่่�งเปัน็ีปัระเดน็ีที�นีา่สันีใจตอ่ิผลกระทบักบัั

ผ่้คนี	ระบับันีิเวศและเมือิง

2. ตำาบลี่ในเมืือง อำาเภอเมืือง จังหวัดำขอนแก�น
“เมือิงขอินีแก่นี”	ตั�งข่�นีเมื�อิราวปัี	2331	มีการเติบัโต

เรื�อิยมาตามลำดับัตั�งแต่ปัี	2500	จากการเปั็นีศ่นีย์กลางขอิงภ่มิภาค

อิีสัานี	แม้จะดำเนีินีไปัอิย่างชั้า	ๆ	อิย่างเช่ันี	การขยายตัวขอิงอิำนีาจ

การควบัคุมในีเชิังนีโยบัายขอิงรัฐที�กระจายอิำนีาจทั�งทางด้านีเศรษฐกิจ	 

สัังคม	การเมือิงและความมั�นีคงส่่ัชุัมชันีและระดับัภ่มิภาค	เปั็นีต้นี	

เมือิงขอินีแก่นีจ่งกลายเปั็นีเมือิงหลักด้วยนีโยบัายรัฐ	อิาทิ	การขยาย

บัริการสัาธ์ารณะจากส่ัวนีกลาง	เชั่นี	ขยายส่ัวนีราชัการมาจังหวัด

ขอินีแก่นีราวปัี	2497	สัร้างโรงพยาบัาล	สัร้างสัถิ่าบันัีการศ่กษา	คือิ	

ก่อิตั�งมหาวิทยาลัยขอินีแก่นี	เมื�อิปัี	2507	เปั็นีต้นี	(สัักรินีทร์	แซ่่ภ่่,	

2557)	ปัระกอิบักับั	การเปั็นีศ่นีย์กลางการค้าขาย	โดยเฉีพาะการค้า

พืชัพาณิชัย์ที�มีการปัล่กอิย่่รายรอิบัและเมื�อิมีการขยายตัวขอิงภาค

อิุตสัาหกรรมมาที�ขอินีแก่นียิ�งเป็ันีแรงผลักดันีให้เมือิงเกิดการเติบัโต

และขยายตัวเพิ�มข่�นีอิย่างต่อิเนีื�อิง	(บััวพันีธ์์	พรหมพักพิง	และคณะ,	

2562)	ปััจจบุันัีเมอืิงขอินีแก่นีจง่กลายเป็ันีเมอืิงขนีาดใหญ่	เป็ันีศน่ีย์กลาง 
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การค้า	การลงทุนี	การท่อิงเที�ยว	การบัริหาร	การบัริการและอิื�นี	ๆ	

ทำให้ผ่้คนีอิพยพเข้าส่่ัเมือิงขอินีแก่นีโดยคาดหวังว่าจะเป็ันีแหล่ง 

จ้างงานีและอิย่่อิาศัยในีพื�นีที�มากข่�นี

ปัจัจบุันัีอิาณาเขตขอิงตำบัลในีเมอืิง	อิำเภอิเมอืิง	จงัหวดั

ขอินีแกน่ีถิ่ก่จดัวางใหเ้ปัน็ีพื�นีที�การพฒันีาขอิงภาครฐัและภาคเอิกชันี

หลายโครงการ	อิาทิ	โครงการรถิ่ไฟรางค่่	โครงการรถิ่ไฟความเร็วสัง่	

โครงการพัฒนีาภ่มิทัศน์ีรอิบัสัถิ่านีีรถิ่ไฟ	การพัฒนีาด้านีนีวัตกรรม	

และเทคโนีโลยี	 ส่่ัการเปั็นี	Smart	City	และ	MICE	City	เปั็นีต้นี	 

ซ่่�งแนีวทางการพัฒนีานีี�ย่อิมกระทบักับัวิถีิ่ชัีวิตขอิงผ่้คนี	อิย่างเชั่นี	 

การข่�นีค่าเชั่าที�อิย่่อิาศัย	การไล่รื�อิอิอิกจากแนีวเขตการก่อิสัร้างขอิง

โครงการพัฒนีา	เปั็นีต้นี	ดังนีั�นี	อิาจกล่าวได้ว่าการเติบัโตขอิงเมือิง

ขอินีแกน่ีจง่มคีวามเกี�ยวข้อิงและ	“เปัน็ีผล”	จากปัจัจยัขบััเคลื�อินีดา้นี

เศรษฐกิจที�ทำให้เกิดการเปัลี�ยนีแปัลงจนีถิ่่งปััจจุบัันี

3. ตำาบลี่สำามืพื่ร�าว อำาเภอเมือืง จังหวดัำอดุำรธานี
ตำบัลสัามพร้าว	แยกอิอิกจากตำบัลหนีอิงบัุ	 (ตำบัล

หนีอิงนีาคำในีปััจจุบัันี)	ตั�งแต่ปัี	2513	มีระยะทางห่างจากตัวเมือิง

อิุดรธ์านีีปัระมาณ	12	กิโลเมตร	มีพื�นีที�	74	ตารางกิโลเมตร	ภายใต้

อิงค์กรปักครอิงสั่วนีท้อิงถิ่ิ�นี	2	แห่ง	คือิ	อิงค์การบัริหารสั่วนีตำบัล 

สัามพรา้วและเทศบัาลตำบัลหนีอิงบัวั	เปัน็ีสัถิ่านีที�ตั�งขอิงมหาวทิยาลยั	

ได้แก่	 มหาวิทยาลัยราชัภัฏิอิุดรธ์านีีและมหาวิทยาลัยราชัภัฏิ

สัวนีสัุนีันีทา	และเปั็นีพื�นีที�สันีามกีฬากลางจังหวัดอิุดรธ์านีี

ปัจัจุบันัีตำบัลสัามพร้าวเผชิัญกบััปัญัหาหรือิความท้าทาย

หลายปัระการ	อิย่างเชั่นี	ปััญหาเรื�อิงนี�ำ	ได้แก่	นี�ำใต้ดินีเค็ม	(บัริเวณ

ใกล้เหมอืิงแร่โปัแตสั)	ทำใหบ้ัางหม่่บัา้นีไม่สัามารถิ่ขดุใช้ันี�ำบัาดาลได้	

ตอ้ิงใชัน้ี�ำผวิดนิีมาทำนี�ำปัระปัาแทนี	และปัญัหาเรื�อิงนี�ำทว่มเนีื�อิงจาก

ตำบัลสัามพร้าวเปั็นีพื�นีที�ลุ่มรับันี�ำจากตัวเมือิงอิุดรธ์านีี	 ซ่่�งยังไม่มี 

การทำฝ่ายนี�ำในีห้วยหลวงให้สัามารถิ่เปิัด-ปัิดได้	ทำให้เกิดนี�ำท่วม 

ทกุปีั	โดยหากเกิดนี�ำท่วมในีตัวเมือิงอุิดรบัริเวณสัามพร้าวก็จะท่วมด้วย	 

นีอิกจากนีี�	ตำบัลสัามพร้าวมีการขยายตัวขอิงชุัมชันีอิย่างรวดเร็ว 

จากการที�มีสัถิ่านีศก่ษาและศ่นีย์ราชัการเข้ามาตั�ง	ดังนีั�นี	ผ่้อิย่่อิาศัย

ในีบัริเวณนีี�จ่งไม่ได้มีเพียงปัระชัากรดั�งเดิมแต่ยังมีปัระชัากรแฝ่ง 

จากภมิ่ลำเนีาอืิ�นีเข้ามาอิย่่อิาศัยเป็ันีจำนีวนีมาก	ซ่่�งมีทั�งผลดีและผลเสีัย	 

กล่าวคือิ	การขยายตัวขอิงเมือิงทำให้มีการพัฒนีาโครงสัร้างพื�นีฐานี

อิย่างต่อิเนีื�อิง	ปัระชัาชันีมีงานีและรายได้เพิ�มมากข่�นี	ชุัมชันีสัามารถิ่

เข้าถ่ิ่งบัริการสัาธ์ารณสุัขและการศ่กษาได้มากข่�นี	อิย่างไรก็ตาม	 

การพัฒนีาโครงสัร้างพื�นีฐานีอิาจพัฒนีาไม่ทันีตามจำนีวนีปัระชัากร 

ที�เพิ�มข่�นีอิย่างรวดเร็วและความต้อิงการใช้ัทรัพยากร	เช่ันี	นี�ำ	ที�เพิ�ม

มากข่�นี	ทำให้บัริเวณนีี�อิาจปัระสับักับัภาวะขาดแคลนีนี�ำในีอินีาคต	

นีอิกเหนืีอิจากปัระเด็นีเรื�อิงนี�ำ	ยงัมีความท้าทายอืิ�นี	ๆ 	เช่ันี	การจัดการ

ขยะซ่่�งคาดว่าจะมีปััญหาเพิ�มมากข่�นีจากการที�มผ้่ีอิย่่อิาศัยเพิ�มมากข่�นี	 

โดยเฉีพาะบัริเวณสัถิ่านีที�ศก่ษา	เป็ันีต้นี
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4. ตำาบลี่หนองสำำาโรง อำาเภอเมือืง จังหวดัำอดุำรธานี และเชัื�อิมโยงกับัปััญหานี�ำเน่ีาเสีัยจากการสัะสัมขอิงขยะ	นีอิกจากนีี�

ยังมีปััญหาทางสัังคมอิื�นี	ๆ	ที�ยังไม่มีระบับัการควบัคุมจัดการหรือิ

ภม่คุ้ิมกันีที�ดพีอิ	อิย่างเช่ันี	ปัญัหาผ้่ด้อิยโอิกาสัในีท้อิงถิิ่�นีที�ถ่ิ่กทอิดทิ�ง	

ปััญหาความแยกแตกในีชุัมชันี	ปััญหาสุัขภาพขอิงปัระชัาชันีจากการ

ใช้ัชีัวติแบับัคนีเมอืิง	ปัญัหารายไดท้ี�ไมเ่พยีงพอิกบััรายจา่ย	และปัญัหา

เยาวชันีกับัยาเสัพติด	เปั็นีต้นี

5. ตำาบลี่สำระใคู่ร อำาเภอสำระใคู่ร จงัหวดัำหนองคู่าย
ตำบัลสัระใครตั�งอิย่่ทางทิศใต้ขอิงอิำเภอิเมือิงหนีอิงคาย

ไปัทางถิ่นีนีมิตรภาพพื�นีที�ติดกับัจังหวัดอิุดรธ์านีี	ห่างจากจังหวัด

หนีอิงคาย	21	กิโลเมตร	ห่างจากที�ว่าการอิำเภอิสัระใคร	4	กิโลเมตร	

มพีื�นีที�ปัระมาณ	38	ตารางกโิลเมตร	ปัระชัากรส่ัวนีใหญ่ปัระกอิบัอิาชัพี	 

ทำนีา	รอิงลงมา	คือิ	ทำหัตถิ่กรรมเครื�อิงจักสัานี	ดอิกไม้ปัระดิษฐ์	 

เปั็นีอิาชัีพเสัริม	

ตำบัลสัระใครจดัอิย่ใ่นี	1	ขอิง	13	ตำบัล	ที�อิย่ใ่นีแนีวปัฏิบิัตั ิ

ตามปัระกาศ	คณะกรรมการนีโยบัายเขตพัฒนีาเศรษฐกิจพิเศษ	

2/2558	 เมื�อิวันีที�	 24	 เมษายนี	2558	 โดยได้กำหนีดให้จังหวัด

หนีอิงคายในีท้อิงที�	จำนีวนี	13	ตำบัล	2	อิำเภอิ	เปั็นีพื�นีที�เขตพัฒนีา

ตำบัลหนีอิงสัำโรง	 เปั็นีอิงค์กรปักครอิงส่ัวนีท้อิงถิ่ิ�นี

ปัระเภทเทศบัาลเมือิงซ่่�งได้รับัการยกฐานีะเมื�อิปัี	2551	 มีพื�นีที�

ครอิบัคลุม	24.85	ตารางกิโลเมตร	โดยครอิบัคลุมบัางสั่วนีขอิงตำบัล

หม่ม่นี	บัางส่ัวนีขอิงตำบัลนีาดีและบัางส่ัวนีขอิงตำบัลบ้ัานีเลื�อิม	

อิำเภอิเมอืิงอิดุรธ์านี	ีจงัหวดัอิดุรธ์านีี	ตั�งอิย่่ทางทศิตะวนัีตกเฉียีงเหนีอืิ

ขอิงเทศบัาลนีครอิุดรธ์านีี	สัภาพภ่มิศาสัตร์และปัระวัติศาสัตร์ขอิง

พื�นีที�ตำบัลหนีอิงสัำโรงมีแหล่งนี�ำปัระวัติศาสัตร์ขอิงจังหวัดอิุดรธ์านีี	

คอืิ	หนีอิงสัำโรง	(หนีอิงนี�ำ)	ซ่่�งเปัน็ีจดุที�พกักอิงทพัในีอิดตี	อิกีทั�งยงัมี

คา่ยเจา้พระยาสัรุวงศว์ฒันีศกัดิ�	หรอืิคา่ยหนีอิงสัำโรง	ซ่่�งเปัน็ีสัถิ่านีที�

สัำคัญขอิงตำบัล

หลังปัี	2551	ตำบัลหนีอิงสัำโรงมีความเจริญขอิงเมือิง 

มากข่�นีเรื�อิย	ๆ 	ชุัมชันีมีความหนีาแน่ีนีข่�นีและมีการขยายตัวขอิงเมือิง

โดยรอิบัอิอิกไปัอิย่างกว้างขวาง	 ซ่่�งตามมาด้วยการเปัลี�ยนีแปัลง 

หลายด้านี	อิาทิ	ปััญหานี�ำท่วมจากระบับัการระบัายนี�ำในีชัุมชันี 

ยังไม่ทั�วถิ่่ง	ปััญหามลพิษจากขยะและนี�ำเสีัย	 เนีื�อิงจากในีพื�นีที� 

มกีารขยายตัวขอิงชัมุชันีอิยา่งตอ่ิเนืี�อิงซ่่�งสัมัพนัีธ์ก์บััจำนีวนีครัวเรอืินี

ที�เพิ�มมากข่�นีตามไปัด้วย	สั่งผลต่อิปัริมาณขยะตกค้างที�ต้อิงจัดการ
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เศรษฐกิจพิเศษ	ระยะที�	2	ปัระกอิบัด้วย	1)	อิำเภอิเมือิงหนีอิงคาย	

12	ตำบัล	ปัระกอิบัด้วย	ตำบัลค่ายบักหวานี	ตำบัลในีเมือิง	ตำบัล 

บั้านีเดื�อิ	ตำบัลพระธ์าตุบัังพวนี	ตำบัลโพธ์ิ�ชััย	ตำบัลโพนีสัว่าง	ตำบัล

มีชััย	ตำบัลเวียงคุก	ตำบัลสัีกาย	ตำบัลหนีอิงกอิมเกาะ	ตำบัลหาดคำ

และตำบัลหินีโงม		2)	อิำเภอิสัระใคร	1	ตำบัล	คือิ	ตำบัลสัระใคร	 

กรณีตำบัลสัระใครนีั�นีคณะรักษาความสังบัแห่งชัาติ	 (คสัชั.)	 ได้มี 

คำสัั�งเพิกถิ่อินีสัภาพที�ดินีเพื�อิใชั้เปั็นีพื�นีที�ให้เอิกชันีและหน่ีวยงานี 

ภาครัฐใชั้ปัระโยชันี์ในีเขตพัฒนีาเศรษฐกิจพิเศษหนีอิงคาย	จำนีวนี	 

1	แปัลง	คือิ	พื�นีที�สัาธ์ารณปัระโยชัน์ีสัำหรับัการเลี�ยงสััตว์	อิย่่ในีเขต

บั้านีไชัยา	หม่่ที�	4	ตำบัลสัระใคร	มีเนีื�อิที�ถิ่อินีสัภาพจำนีวนี	718	ไร่	

ปััจจบุันัีจงัหวดัหนีอิงคายได้อิอิกโฉีนีดและส่ังมอิบัพื�นีที�ให้กรมธ์นีารกัษ์ 

เพื�อิปัระกอิบัการสัรรหานีักลงทุนีแล้ว	

6. ตำาบลี่ในเมืือง อำาเภอเมืือง จังหวัดำหนองคู่าย
ตำบัลในีเมือิง	อิำเภอิเมือิง	จังหวัดหนีอิงคาย	อิย่่ในีเขต

ความรับัผดิชัอิบัขอิงเทศบัาลเมือิงหนีอิงคาย	มีพื�นีที�ปัระมาณ	35.13	

ตารางกิโลเมตร	ครอิบัคลุม	7	ตำบัล	43	ชัุมชันี	สัภาพพื�นีที�โดยทั�วไปั

จะอิย่่ติดกับัแม่นี�ำโขง	 เมื�อิถิ่่งฤด่ฝ่นีระดับันี�ำข่�นีสั่งและเชัี�ยวมาก	 

เปั็นีเหตุให้ริมตลิ�งพังลงนี�ำโขงเปั็นีปัระจำทุกปัี	แต่ปััจจุบัันีปััญหานีี� 

ได้รับัการแก้ไขโดยการสัร้างเขื�อินีพนีังกั�นีนี�ำแล้ว	จุดเด่นีที�สัำคัญ 

ในีพื�นีที�ตำบัล	คือิ	มีจุดผ่านีแดนีที�ติดต่อิกับัปัระเทศลาว	2	จุด	คือิ	 

1)	จุดผ่านีแดนีด่านีสัะพานีมิตรภาพไทย	-	ลาว	ระหว่างอิำเภอิเมือิง

หนีอิงคายและนีครหลวงเวียงจันีทนี์		2)	จุดผ่านีแดนีด่านีท่าเสัด็จ	

ระหว่างอิำเภอิเมือิงหนีอิงคายและกำแพงนีครเวียงจันีทนี	์ซ่่�งเป็ันีผลดี 

ในีทางการคา้และความสััมพนัีธ์ก์บััปัระเทศเพื�อินีบัา้นีขอิงผ่ค้นีในีพื�นีที�

สัภาพปัญัหาหลกัในีปััจจบุันัีขอิงพื�นีที�	อิยา่งเชัน่ี	กฎิหมาย

หรอืิข้อิบังัคบัับัางอิย่างไม่เอิื�อิอิำนีวยต่อิการพฒันีาพื�นีที�	อิาท	ิกฎิหมาย 

ผังเมือิงยังไม่ได้ถิ่่กนีำมาใชั้อิย่างจริงจัง		และการขยายตัวขอิงเมือิง

อิย่างรวดเรว็ทำใหม้ปีัระชัากรแฝ่งเปัน็ีจำนีวนีมากเขา้มาในีพื�นีที�ทั�งในี

รป่ัแบับัแรงงานีข้ามชัาตหิรอืินัีกทอ่ิงเที�ยว	ขณะที�ระบับัสัาธ์ารณป่ัโภค

ไม่เพียงพอิต่อิความต้อิงการและทั�วถิ่่ง	 ปััญหาในีด้านีปัระชัากร 

ทั�งที�อิย่่ในีพื�นีที�และแฝ่งเข้ามานีี�มีสั่วนีสััมพันีธ์์กับัการเกิดปััญหา 

ความหนีาแนี่นีด้านีที�อิย่่อิาศัยขอิงเมือิงหรือิมลภาวะอิื�นี	ๆ 	ต่อิบัริบัท

ขอิงเมอืิงตามมา	โดยเฉีพาะเรื�อิงปัรมิาณขยะและนี�ำเน่ีาเสีัยจากการสัะสัม 

ขอิงขยะและไหลลงส่่ัแม่นี�ำโขง	เปั็นีต้นี		

กล่าวโดยสัรปุั	โครงการฯ	นีี�	ใช้ัคำว่า	“แนีวเมือิงมติรภาพ”	 

(Mittraphap	Corridor)	เปัน็ีกรอิบัคดิกวา้ง	ๆ 	เพื�อิสืั�อิใหเ้หน็ีถิ่ง่เมอืิง

และการเติบัโตขอิงเมือิงอิย่างรวดเร็ว	 เนืี�อิงจากได้รับัโอิกาสัและ 

ใชั้ปัระโยชัน์ีจากเส้ันีทางอิย่างถิ่นีนีมิตรภาพที�พาดผ่านีตลอิดสัาย	 

โดยเมือิงที�คัดเลือิกสัำหรับัการทำงานีภายใต้โครงการฯ	นีี�	 ตั�งอิย่่ในี

แนีวมติรภาพทั�งหมด	แต่ในีขณะเดยีวกนัีเมอืิงเหล่านีี�กไ็ด้รบััผลกระทบั 

และส่ังผลให้เกิดความเปัราะบัางแก่ผ้่คนีในีพื�นีที�	ทั�งการเกิดข่�นีขอิง
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โครงสัร้างพื�นีฐานีที�ขัดขวางนิีเวศธ์รรมชัาติ	นีโยบัายโครงการพัฒนีาขนีาดใหญ่	การอิพยพย้ายถิ่ิ�นีขอิงผ่ค้นีและปัระชัากรแฝ่ง	การเกิดมลพิษ

ดา้นีสัิ�งแวดล้อิม	ดังนีั�นี	หากปัระมวลภาพรวมจะเห็นีได้ว่าทุกเมือิงล้วนีแต่มพีื�นีฐานีความเปัราะบัางจากความเป็ันีเมือิงและจากการเปัลี�ยนีแปัลง

สัภาพภ่มิอิากาศร่วมด้วย	ดังภาพที�	1

ภาพื่ที� 1 พื้้�นที่่�ดำเนินงานของโครงการและประเด็นความเปราะบางของพื้้�นที่่�
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1.6  ผู้ลี่ที�คู่าดำว�าจะไดำ�รับจากโคู่รงการ
โครงการฯ	นีี�	 เนี้นีความร่วมมือิจากหลายภาคสั่วนี	เพื�อิให้เกิดความร่้ที�สัามารถิ่นีำไปัใชั้ปัระโยชันี์ได้	 (Useable	Knowledge)	 

ทั�งในีระยะสัั�นี	ระยะกลางและระยะยาว	ข่�นีอิย่ก่บัับัรบิัทและสัถิ่านีการณป์ัญัหาขอิงแตล่ะพื�นีที�	โดยมกีลไกภาคปัระชัาสัังคมเปัน็ีแกนีนีำหลกั

ในีกระบัวนีการดำเนีินีงานีร่วมกับัภาคีที�เกี�ยวข้อิง	ผลที�คาดว่าจะได้รับัจากโครงการนีี�คือิ

1. เกิดำกลี่ไกผู้่�ประเมืินแลี่ะเฝ้้าระวังระดำับชุมืชน
ท�องถิ�น การปัระเมินีความเปัราะบัางขอิงเมือิงภายใต้โครงการนีี�	 

มุ่งเน้ีนีการลดบัทบัาทขอิงนัีกวิชัาการในีสัถิ่าบัันีการศ่กษาที�เป็ันีการ

ปัระเมินีเชัิงวิชัาการและเทคนีิค	ทว่า	 มุ่งเนี้นีการเพิ�มบัทบัาทให้กับั

กลไกปัระชัาสังัคมที�จะทำหน้ีาที�รว่มกับัคนีในีชุัมชันีและท้อิงถิิ่�นี	อิาทิ	

ผ่้นีำชัุมชันี	แกนีนีำชัาวบั้านี	ผ่้แทนีจากอิงค์กรปักครอิงสั่วนีท้อิงถิ่ิ�นี

หรอืินัีกพฒันีาอิงค์กรพัฒนีาเอิกชันี	ฯลฯ	เป็ันีต้นี	ซ่่�งมีความหลากหลาย 

ทุกกลุ่มชัั�นี	ดังนีั�นี	การก่อิร่ปัขอิงกลไกผ่้ปัระเมินีเชั่นีนีี�จะกลายเปั็นี 

รป่ัแบับั	(Plateform)	การมส่ีัวนีร่วมสัำหรบััการพฒันีาเมอืิงอิย่างยั�งยนืี 

ในีด้านีต่าง	ๆ	ในีอินีาคตได้ด้วย

2. ศัักยภาพื่ของประชาสำังคู่มืไดำ�รับการยกระดำับ
ปัระชัาสัังคม	มีความร่้และทักษะที�หลากหลาย	แต่ในีขณะเดียวกันี 

ก็มีข้อิจำกัดด้านีความร้่และทักษะ	ภายใต้โครงการนีี�	ปัระชัาสัังคม 

จะได้รบััการสันีบััสันีนุีให้พฒันีาศกัยภาพด้านีต่าง	ๆ 	คอืิ	ทกัษะการพฒันีา 

ข้อิเสันีอิโครงการ	ทักษะทำงานีเฉีพาะปัระเดน็ี	ทกัษะการปัระสัานีงานี 

และการจัดการ	การอิอิกแบับักระบัวนีการปัระเมินีความเปัราะบัาง

ขอิงเมอืิง	การปัฏิบิัตักิารเพื�อิปัอ้ิงกนัีหรอืิลดความเปัราะบัางขอิงเมอืิง	

ตลอิดจนีการให้คำแนีะนีำปัร่กษา	(Mentoring	and	Coaching)	 

ผลกระทบัในีการยกระดับัศักยภาพขอิงปัระชัาสัังคม	จะสั่งผลต่อิ 

ผลกระทบัหรือิผลที�จะได้รับัด้านีอิื�นี	ๆ	ด้วย

3. ไดำ�ชุดำคู่วามืร่�การประเมืินคู่วามืเปราะบางของ
เมืืองแบบมีืสำ�วนร�วมื การดำเนีินีงานีขอิงโครงการฯ	มุ่งเน้ีนีให้

เกิดการทำงานีเชัื�อิมโยงระหว่างภาคปัระชัาสัังคม	ภาคี/เครือิข่ายในี

ระดับัพื�นีที�	และใช้ักระบัวนีการศ่กษาที�หลากหลายเป็ันีฐานีในีการ

ทำงานีเพื�อิแสัวงหาความร่ร่้วมกนัี	ดงันีั�นี	ในีโครงการฯ	นีี�จะได้ชัดุความร่้ 

การปัระเมินีความเปัราะบัางขอิงเมือิงในีแต่ละมิต	ิได้แก่	ความเปัราะบัาง 

จากนี�ำท่วม	ความเปัราะบัางจากโครงการพัฒนีาขอิงรัฐในีพื�นีที�	เชั่นี	

โครงการพัฒนีาระบับัรถิ่ไฟรางค่่	รถิ่ไฟความเร็วสั่ง	 เขตเศรษฐกิจ

พิเศษ	ขยะและนี�ำเสีัยในีเขตเมือิง	เปั็นีต้นี

4. ไดำ�ข�อเสำนอเชิงนโยบายในการป้องกันแลี่ะลี่ดำ
ผู้ลี่กระทบจากการพื่ัฒนาเมืืองแลี่ะการเปลี่ี�ยนแปลี่ง
สำภาพื่ภ่มิือากาศัในระดำบัท�องถิ�น ในีท้ายที�สุัด	ผลจากการศก่ษา 

ปัระเมินีในีครั�งนีี�มุ่งจะให้เกิดการนีำเสันีอิและผลักดันีส่่ัการรับัร่้ 

เชังิสัาธ์ารณะและเชังินีโยบัายโดยเฉีพาะในีระดบััพื�นีที�	โดยมุ่งให้เกดิ

การทบัทวนีปััจจัยสัาเหตุที�จะก่อิให้เกิดความเปัราะบัางสัำหรับัผ่้คนี	

โครงสัร้างทางกายภาพและระบับันิีเวศ	 ดังนีั�นี	 ท้อิงถิิ่�นีจ่งควรมี

มาตรการในีการส่ังเสัริม	สันีับัสันีุนีหรือิการบัังคับัใชั้เพื�อิการปั้อิงกันี

และลดผลกระทบัจากปััจจัยสัาเหตุเหล่านีี�

1.7 ทีมื “เมืืองตามืแนวมืิตรภาพื่”
ก.	ทีมศ่นีย์ปัระชัาสัังคมและการจัดการอิงค์กรเอิกชันี

สัาธ์ารณปัระโยชันี์		มหาวิทยาลัยขอินีแก่นี

ข.	ทีมสันีับัสันุีนีทางวิชัาการ	(Technical	Facilitator)	

ค.	ทีมปัระเมินีและขับัเคลื�อินีในีระดับัพื�นีที�	
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บทที� 2 
คู่วามืเปราะบางของเมืืองต�อการเปลี่ี�ยนแปลี่ง 

สำภาพื่ภ่มืิอากาศัแลี่ะประชาสำังคู่มื

ภาคู่ประชาสำังคู่มืเป็นใคู่ร  
มืีคู่วามืสำำาคู่ัญต�อการพื่ัฒนาเมืืองอย�างไร

แนวคิู่ดำเกี�ยวกบัเมือืง

แนวคู่ิดำเกี�ยวกับเมืืองแนวคู่ิดำเกี�ยวกับเมืือง

กรอบการประเมืินคู่วามืเปราะบางของเมืือง 
ต�อการเปลี่ี�ยนแปลี่งสำภาพื่ภ่มืิอากาศั 

ข�อพื่ึงระวังของการประเมืินคู่วามืเปราะบาง

1
2
3

4
5

คู่วามืเปราะบาง 
แลี่ะ

ประชาสำังคู่มื
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บทที� 2 
คู่วามืเปราะบางของเมืืองต�อการเปลี่ี�ยนแปลี่ง 
สำภาพื่ภ่มืิอากาศัแลี่ะประชาสำังคู่มื
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บทนำา
การพัฒนีาและการกลายเป็ันีเมือิงนีำมาซ่่�งความมั�งคั�ง

ทางเศรษฐกจิและการพฒันีาเทคโนีโลย	ีทวา่	การขาดความระมดัระวงั
และเอิาใจใส่ัในีการบัริหารจดัการอิยา่งเหมาะสัมทำให้มปีัญัหาตา่ง	ๆ 	
เกดิข่�นีตามมา	อิกีทั�งยงัเพิ�มความรนุีแรงขอิงปัญัหาเดมิมากยิ�งข่�นี	โดย
เฉีพาะปัญัหาผลกระทบัจากภัยพบิัตัทิางธ์รรมชัาติ	เนีื�อิงดว้ยการเป็ันี
จุดศ่นีย์กลางในีการพัฒนีาและเปั็นีแหล่งที�อิย่่อิาศัยขนีาดใหญ่	
ปัระชัากรโลกสัว่นีใหญอ่ิาศยัอิย่ใ่นีเขตเมอืิงและเมอืิงสัว่นีใหญใ่นีโลก
มีที�ตั�งเปัิดรับักับัภัยพิบััติทางธ์รรมชัาติ	และเมื�อิเมือิงมีการขยาย
ตัวอิย่างรวดเร็วและขาดการบัริหารจัดการที�เปั็นีระบับั	การก่อิสัร้าง
สัิ�งปัล่กสัร้างในีพื�นีที�เสัี�ยงภัย	เชั่นี	พื�นีที�นี�ำหลาก	พื�นีที�เชัิงเขา	การ
พัฒนีาและปัล่กสัร้างอิาคารขวางทางนี�ำ	การถิ่มพื�นีที�รับันี�ำตาม
ธ์รรมชัาต	ิสัง่ผลใหเ้มอืิงมคีวามเสัี�ยงที�จะไดร้บััผลกระทบัจากภยัพบิัตัิ
ที�รุนีแรงมากข่�นีและหลีกเลี�ยงไม่ได้

การปัระเมินีความเปัราะบัางขอิงเมือิงในีครั�งนีี�มุ่งเน้ีนีให้
กลไกปัระชัาสังัคม	(Civil	Society	Organization)	ซ่่�งถิ่อืิเป็ันีตวัแทนี
ปัระชัาชันีสัามารถิ่สัื�อิสัารหรือิสั่งเสัียงบัอิกความต้อิงการขอิง
ปัระชัาชันีเอิงไปัสั่รั่ฐบัาลทอ้ิงถิ่ิ�นีไดร้บััร่ต้อ่ิปัระเดน็ีภยัพบิัตัหิรอืิภาวะ
คุกคามที�กำลังเผชัิญ

ภาคปัระชัาสัังคมถืิ่อิว่าเป็ันีผ่้กระทำการ	(Actor)	ที�ไม่ใชั่
ภาครัฐและไม่ใชั่ภาคธุ์รกิจ	มีทั�งระดับับัุคคล	กลุ่มบัุคคลหรือิอิงค์กร
ในีท้อิงถิ่ิ�นีที�มวีตัถิ่ปุัระสังค์หรอืิเจตนีาที�ดำเนีนิีงานีพฒันีาเพื�อิปัระโยชัน์ี 
ขอิงกลุ่มเปั้าหมายหรือิพื�นีที�	 โดยไม่ได้แสัวงหากำไรในีเชัิงธ์ุรกิจ 
หรือิพานิีชัย์	ในีโครงการฯ	นีี�	ภาคปัระชัาสัังคมจะมีบัทบัาทหลักในี
กระบัวนีการขบััเคลื�อินีงานีร่วมกบััชัาวบ้ัานี	นัีกวชิัาการและภาคพีฒันีา 
อิื�นี	ๆ	ในีท้อิงถิ่ิ�นี	ซ่่�งจะเปั็นีการสันีับัสันุีนีกิจกรรมขอิงรัฐบัาลท้อิงถิ่ิ�นี
ในีการบัริหารจัดการความเสัี�ยงจากภัยพิบััติและผลกระทบัจาก 

นีอิกจากนีี�	การตั�งถิิ่�นีฐานีขอิงกลุ่มปัระชัากรยากจนีในี
เขตเมือิงซ่่�งมีรายได้ต�ำและมีทางเลือิกไม่มากนัีกในีการสัร้างที�อิย่่
อิาศัยที�มีความปัลอิดภัย	ยิ�งทำให้ปัระชัากรกลุ่มนีี�มี	“ความิเปราะ
บาง”	เพิ�มมากข่�นี	อีิกทั�งการป้ัอิงกันีภัยพิบััติให้กับัเขตเมือิงซ่่�งเป็ันี
ศ่นีย์กลางในีด้านีต่าง	ๆ	ขอิงพื�นีที�นัี�นี	อิาจส่ังผลให้ชัุมชันีและ
ปัระชัาชันีที�อิย่่รอิบันีอิกตอ้ิงไดร้บััผลกระทบัจากภัยพบัิัตทิี�รนุีแรงข่�นี
มากกว่าในีอิดีต	และยิ�งเมื�อิพิจารณาถิ่่งการเปัลี�ยนีแปัลงสัภาพภ่มิ
อิากาศที�จะเกิดข่�นีทั�งในีปััจจุบัันีและอินีาคตที�ยากจะคาดเดาได้	ยิ�ง
จะส่ังผลให้เมือิงและปัระชัากรในีเมือิงต้อิงเผชิัญกับัผลกระทบัที�
รุนีแรงมากข่�นี	 ดังนีั�นี	 ในีส่ัวนีนีี�จ่งจะนีำเสันีอิให้เห็นีขอิบัเขตขอิง
ปัระชัาสัังคมและบัทบัาทตอ่ิการปัระเมนิีความเปัราะบัาง	นียิามความ
หมายขอิงความเปัราะบัาง	ความจำเปั็นีในีการปัระเมินีความเปัราะ
บัาง	รวมทั�งข้อิพ่งระวังต่อิการปัระเมินีความเปัราะบัาง	

2.1  ภาคู่ประชาสำังคู่มืเป็นใคู่ร มืีคู่วามืสำำาคู่ัญต�อการพื่ัฒนาเมืืองอย�างไร 
การเปัลี�ยนีแปัลงสัภาพภมิ่อิากาศและร่วมวางแผนีเกี�ยวกับัการพัฒนีาเมือิง	 
ซ่่�งมบีัทบัญัญตัว่ิาด้วยการมส่ีัวนีร่วมทางการเมือิงขอิงภาคปัระชัาสังัคม 
ไวอ้ิย่างชัดัเจนี	โดยเฉีพาะบัทบัญัญตัวิา่ดว้ยเสัรีภาพในีการแสัดงอิอิก	
เพื�อิให้อิงค์กรเหล่านีั�นีสัามารถิ่รวมตัวกนัีเป็ันีเครือิข่ายได้	หรอืิสัามารถิ่ 
เพิ�มอิำนีาจในีการตอ่ิรอิงกบััหนีว่ยงานีขอิงรฐัในีระดบััเมอืิงหรอืิระดบัั
จังหวัดในีอัินีที�จะมีสั่วนีกำหนีดทิศทางขอิงการวางแผนีพัฒนีา	และ
เพื�อิแบ่ังปัันีปัระสับัการณ์แก่กันีและกันีในีเรื�อิงขอิงการแก้ปััญหา 
ที�เกี�ยวกับัที�อิย่่อิาศัยการดำรงชีัวติ	รวมทั�งการเข้าถิ่ง่บัริการขั�นีพื�นีฐานี
ต่าง	ๆ	หรือิข้อิกำหนีดที�ทำให้ภาครัฐต้อิงทำการปัร่กษาหารือิกับั
ปัระชัาชันีก่อินีตัดสัินีใจดำเนีินีโครงการใหญ่	ๆ	ที�จะส่ังผลกระทบั 
ต่อิชัวีติและความเป็ันีอิย่่	โดยปัระชัาสัังคมจะทำหน้ีาที�เป็ันี	“สัะพานีเชืั�อิม”	 
ระหว่างภาครัฐกบััชัมุชันีท้อิงถิิ่�นี	ซ่่�งในีบัริหารจัดการนีั�นีตอ้ิงเน้ีนีความ
ต้อิงการขอิงคนีทุกกลุ่มในีพื�นีที�เปั็นีหลัก	
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2.2  แนวคู่ิดำเกี�ยวกับเมืือง
เมือิง	ในีทางวิชัาการหมายถิ่่งระบับัการตั�งถิ่ิ�นีฐานีขอิง

มนุีษย์	ที�มีขนีาดใหญ่	เกี�ยวข้อิงกับัผ่้คนีและปััจจัยต่าง	ๆ 	จำนีวนีมาก	

การเปัลี�ยนีแปัลงและปััญหาขอิงเมือิง	จ่งสั่งผลกระทบัในีวงกว้าง	ทั�ง

เศรษฐกจิ	สังัคมทอ้ิงถิ่ิ�นี	ระดบััปัระเทศ	และไปัจนีถิ่ง่ระดบัันีานีาชัาติ	

กล่าวโดยสัรุปั	เมือิงมีลักษณะสัำคัญ	4	ปัระการคือิ	

• เมือิงเปั็นีที�อิย่่อิาศัยรวมกันีขอิงปัระชัากรอิย่างหนีาแนี่นี	

ความหนีาแนี่นีขอิงปัระชัากร	 ได้ทำให้มีความเข้มข้นี 

ในีการบัริโภค	ทั�งอิาหาร	และการใช้ัพลังงานี	มีการรวม 

ศ่นีย์กิจกรรมการค้าและบัริการไว้ในีเมือิงอิย่างเข้มข้นี

• เมอืิงมสีัถิ่าบันัีที�เป็ันีทางการ	ควบัคมุ	จัดการเมอืิง	เนืี�อิงจากว่า

ในีเมือิงมคีนีจำนีวนีมาก	และมีการจำแนีกแจกแจงการทำงานี

เฉีพาะดา้นี	ความสัมัพนัีธ์์ระหวา่งผ่ค้นีในีวงกว้างจนีไม่อิาจ

จะอิาศยัสัถิ่าบันัีเครอืิญาต	ิหรอืิความสัมัพนัีธ์แ์บับัปัฐมภม่ิ

เพียงอิย่างเดียว

• เมอืิงจำเปัน็ีต้อิงมีโครงสัรา้งพื�นีฐานีขนีาดใหญร่อิงรบัั	เพื�อิ

อิำนีวยแก่การอิย่่อิาศัย	การทำกิจกรรมต่าง	ๆ	ในีเมือิง

โครงสัร้างเหล่านีี�มีขนีาดใหญ่	เช่ันี	ต่ก	อิาคาร	ถิ่นีนีหรือิ

ระบับัการเคลื�อินีย้ายภายในีเมือิง	 (การคมนีาคม)	และ

ระหวา่งเมอืิง	ระบับัการระบัายนี�ำ	การกำจดัขอิงเสัยีตา่ง	ๆ

• เมือิงจำเปั็นีต้อิงพ่�งพาอิาศัย	“บัริการจากระบับันีิเวศ”

(ecosystem	services)	เช่ันี	นี�ำสัะอิาด	อิากาศบัริสัุทธ์ิ�

อิาหารที�มาจากการเกษตร	และอิื�นี	ๆ	อิีกมาก

ในีทางวิชัาการ	คำว่าเมือิงอิาจมีความหมายหลายอิย่าง	

และมีการจำแนีกเมือิงไว้หลายแบับั	อิย่างเช่ันีการจำแนีกพื�นีที�ในีเมือิง

ตามบัทบัาทหน้ีาที�ขอิงพื�นีที�นัี�นี	ๆ	 เชั่นี	พื�นีที�ศ่นีย์กลางทางธุ์รกิจ	 

(CBD	–	Central	Business	District	ซ่่�งเมือิงเล็กอิาจจะมีศ่นีย์กลาง

ทางธุ์รกิจเพียงศ่นีย์เดียว	เมือิงใหญ่จะมีศ่นีย์กลางหลายศ่นีย์)	พื�นีที�

ชัานีเมือิง	 (sub-urban)	พื�นีที�เมือิงที�กระจายอิอิกไปัตามเส้ันีทาง

คมนีาคม	(urban	sprawl)	และนีอิกจากนีี�	โดยธ์รรมชัาติแล้วเมือิง 

ไม่สัามารถิ่อิย่่ได้ด้วยตนีเอิง	จำเปั็นีต้อิงอิาศัยบัริการหรือิ	supplies	

ด้านีต่าง	ๆ 	จากเมือิงอิื�นี	ทำให้เมือิงในีภาพรวมมลีกัษณะเป็ันีเครอืิข่าย	 

ที�เรยีกว่า	global	cities	เป็ันีต้นี	ลกัษณะต่าง	ๆ	ขอิงเมอืิงที�ได้กล่าวถิ่ง่	 

ล้วนีแต่จะต้อิงนีำมาคำน่ีงในีการวิเคราะห์และทำความเข้าใจ 

ความเปัราะบัางขอิงเมือิงต่อิการเปัลี�ยนีแปัลงสัภาพภ่มิอิากาศ	
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2.3  เมืืองแลี่ะการเปลี่ี�ยนแปลี่งสำภาพื่ภ่มืิอากาศั 
“การเปลี่ี�ยนแปลี่งสภาพื่อากาศ”	ภาษาอิงักฤษใชัค้ำวา่	

“Climate Change”	ในีทางวิชัาการ	หมายถิ่ง่	การเปัลี�ยนีแปัลงอัินี

เนืี�อิงมาจากการเพิ�มข่�นีขอิงอุิณภ่มิขอิงโลก	ความผันีแปัรตาม

ธ์รรมชัาต	ิไดแ้ก	่อิณุหภม่	ิปัรมิาณนี�ำฝ่นี	ลมมรสัมุ	ความรอ้ินี	ลก่เหบ็ั	

หรือิกิจกรรมขอิงมนีุษย์ทั�งทางตรงและทางอิ้อิม	ทำให้สั่วนีปัระกอิบั

ขอิงบัรรยากาศโลกเปัลี�ยนีแปัลงไปั	นีอิกเหนีือิจากการเปัลี�ยนีแปัลง

โดยธ์รรมชัาติ	

“เมิือง”	อิาจจะมีความเกี�ยวโยงกับัการเปัลี�ยนีแปัลง

สัภาพภ่มิอิากาศ	ทั�งในีแง่ขอิงการเปั็นีต้นีเหตุ	และการได้รับัผลกระ

ทบัจากการเปัลี�ยนีแปัลงนีั�นี

• เมอืิงเป็ันีแหล่งที�มาขอิงการใช้ัพลงังานีจากฟอิสัซิ่ลอิย่างเข้มข้นี	 

การเผาไหมข้อิงฟอิสัซ่ลินีี�เปัน็ีการผลติที�สัง่ผลใหเ้กดิปัญัหา

และผลกระทบัต่อิสัิ�งแวดล้อิมในีเขตเมือิงที�สัำคัญ	ได้แก่

ภาวะโลกร้อินีข่�นี	 (Global	Warming)	อิากาศเป็ันีพิษ

(Air	Pollution)	และฝ่นีกรด	(Acid	Rain)

• กจิกรรมหรอืิการดำเนิีนีชัวีติปักตใินีเมือิง	อิาศยัคณุปัระโยชัน์ี

จากระบับันีเิวศ	(Ecosystem	Services)	โดยเฉีพาะนี�ำสัะอิาด

การผันีแปัรขอิงสัภาพอิากาศ	ที�สัง่ผลต่อิคุณปัระโยชัน์ีจาก

ระบับันีิเวศย่อิมสั่งผลต่อิเมือิงโดยตรง

• การพัฒนีาโครงสัร้างพื�นีฐานีในีเมือิง	การสัร้างที�อิย่่อิาศัย

ทอ่ิระบัายนี�ำหรอืิการอิอิกแบับัเมอืิง	การวางผงัเมอืิง	ไดน้ีำ

เอิาการเปัลี�ยนีแปัลงขอิงสัภาพภ่มิอิากาศเข้ามาพิจารณา

ทำให้เมือิงได้รบััผลกระทบัตามมา	อิย่างเช่ันี	ปัญัหานี�ำท่วม

• การเพิ�มข่�นีขอิงปัระชัากรในีเขตเมือิงและการบัริโภคขอิง

ผ่ค้นีในีเมอืิง	ทำใหเ้กดิปัญัหาขยะหรอืิขอิงเสัยี	เชัน่ี	นี�ำเนีา่

เสัียจากปัริมาณขยะสัะสัมมากข่�นี	เปั็นีต้นี

• นีโยบัายการพัฒนีาเศรษฐกิจขอิงเมือิงผ่านีโครงการพัฒนีา

ขนีาดใหญ่ส่ังผลกระทบัต่อิวิถิ่ชีีัวติขอิงผ้่คนีและระบับันิีเวศ

ทั�งทางบัวกและทางลบั

การเปัลี�ยนีแปัลงสัภาพภ่มิอิากาศ	เปั็นีปัรากฏิการณ์ที�

สัังเกตเห็นีได้ยาก	เพราะสัาเหตุขอิงการเปัลี�ยนีแปัลงสัภาพอิากาศ	

เกี�ยวโยงกับัเรื�อิงที�อิย่่ไกลตัว	 ไม่อิย่่ในีปัระสับัการณ์หรือิการรับัร่้ 

ในีชัีวิตปัระจำวันีขอิงผ้่คนี	บัางครั�งการเปัลี�ยนีแปัลงก็ใชั้เวลานีานี 

ข้ามศตวรรษ	จ่งจะสัังเกตเห็นีได้

อิย่างไรกต็าม	หากพจิารณาการเปัลี�ยนีแปัลงสัภาพภม่อิิากาศ 

ในีเชังิรป่ัธ์รรมจะพบัวา่ไดส้ัง่ผลกระทบัตอ่ิความส่ัญเสัยีทางเศรษฐกจิ	

สัังคมและคุณภาพชัีวิตขอิงมนีุษย์	โดยเฉีพาะลักษณะความรุนีแรง 

และการผันีแปัรขอิงสัภาพภ่มิอิากาศ	ซ่่�งอิาจปัรากฏิในีหลากหลาย 

ร่ปัแบับัแตกต่างกันี	ในีแต่ละภ่มิภาคขอิงโลก	แต่ที�จะส่ังผลกระทบั 

ต่อิภาคอิีสัานีคือิ	การผันีแปัรขอิงสัภาวะอิากาศที�รุนีแรง	ที�เรียกว่า	

extreme	weather	(ยรรยง	อินิีทร์ม่วง,	2563)	ซ่่�งอิาจจะส่ังผลกระทบั 

และสัร้างความเสัียหายได้	อิย่างเชั่นีนี�ำท่วมฉีับัพลันีในีพื�นีที�เมือิง 

ในีเขตที�อิย่่อิาศัย	หรอืิเขตศ่นีย์กลางทางเศรษฐกิจ	พายุลมแรง	ทำให้

เกิดการหักโค่นีขอิงปั้าย	เสัาไฟฟ้า	และสิั�งปัล่กสัร้าง	สัภาพอิากาศ

ร้อินีจัดมีผลให้เกิดความต้อิงการในีการใช้ันี�ำ	และพลังงานีไฟฟ้า 

เพิ�มข่�นีจนีระบับัอิาจจะไม่สัามารถิ่รับัมือิได้	เปั็นีต้นี
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2.4  กรอบคู่ิดำสำำาหรับประเมืินคู่วามืเปราะบางของเมืือง 
ต�อการเปลี่ี�ยนแปลี่งสำภาพื่ภ่มิือากาศั  

ความเปัราะบัาง	หรือิ	Vulnerability	โดยทั�วไปัหมายถิ่่ง	

การขาดความสัามารถิ่ในีการปักปั้อิงตนีเอิง	หรือิความสัามารถิ่ 

ในีการรับัมือิกับัภัยคุกคามต่าง	ๆ	และไม่สัามารถิ่ฟ้�นีฟ่สั่่สัภาพเดิม 

ได้อิย่างรวดเร็วเมื�อิปัระสับัภัยพิบััติ	ดังนีั�นี	ความเปัราะบัางขอิงเมือิง

ตอ่ิการเปัลี�ยนีเปัลี�ยนีแปัลงสัภาพอิากาศ	จง่หมายถิ่ง่	สัภาวะขอิงเมอืิง

ที�มคีวามอ่ิอินีไหว	อ่ิอินีแอิและไม่สัามารถิ่รับัมือิกับัแรงกดดันีอัินีเนีื�อิง

มาจากภัยพบิัตัลิกัษณะต่าง	ๆ 	ได้	ซ่่�งอิาจมีสัาเหตุมาจากโครงสัร้างพื�นีฐานี 

ที�อิ่อินีแอิ	ความซั่บัซ้่อินีในีเชิังโครงสัร้างอิำนีาจ	นีโยบัายและแผนี 

การบัรหิารจดัการเมอืิงขาดการบ่ัรณาการหรอืิตระหนีกัตอ่ิการรบััมอืิ

จากการเปัลี�ยนีแปัลงขอิงสัภาพอิากาศ	เปั็นีต้นี	ซ่่�งความเปัราะบัางนีี�

สั่งผลต่อิความสัามารถิ่ขอิงเมือิงในีการฟ้�นีฟ่สั่่สัภาพเดิมได้อิย่าง

รวดเร็ว

ในีการปัระเมนิีความเปัราะบัาง	ภายใต้โครงการปัระชัาสังัคม 

ร่วมแรงเปัลี�ยนีแปัลงเมือิงขอิงภาคอิีสัานี	จะใชั้กรอิบัคิดเพื�อิเปั็นี

แนีวทางในีการปัระเมินีดังนีี�	

1. บัริบัทขอิงเมือิง	พิจารณาเงื�อินีไขหรือิสัภาพทั�วไปั

ขอิงเมือิง	ได้แก่	ปัระวัติศาสัตร์ชัุมชันี	เศรษฐกิจและสัังคม	เงื�อินีไข

แวดล้อิมอิื�นี	ๆ	ซ่่�งรายล้อิม	หรือิเป็ันี	“บัริบัท”	ขอิงปัระเด็นีที�เรา

ปัระเมินี

2. ภยัอัินีตราย	หรอืิภาวะล่อิแหลมเสีั�ยงภัย	(harzards/

exposures)	 แต่ละพื�นีที�ที�ปัระเมินี	มีภาวะล่อิแหลมเสัี�ยงภัย 

ที�ไม่เหมือินีกันี	ความล่อิแหลมเสีั�ยงภัยนีี�	มาจากการเปัลี�ยนีแปัลง

สัภาพอิากาศที�เกดิกบััเมอืิง	ภยัอินัีตราย	(hazards)	หรอืิภาวะล่อิแหลม 

เสีั�ยงภยันีี�	ในีทางวชิัาการอิาจจะอิาศยัขอ้ิมล่สัถิ่ติ	ิหรอืิการคาดการณ์

แนีวโนี้มทางวิทยาศาสัตร์	อิย่างเช่ันีปัริมาณนี�ำฝ่นี	แนีวโนี้มการเกิด

อิุบััติภัย	แต่ในีการปัระเมินีแบับัมีส่ัวนีร่วม	อิาจจะอิาศัยการจำลอิง

สัถิ่านีการณอ์ินีาคต	และใชัภ้ม่ปิัญัญาและปัระสับัการณข์อิงผ้่เขา้รว่ม

เปั็นีหลัก	(ด่	การปัระชัุมฉีากทัศนี์อินีาคต	ในี	บััวพันีธ์์	และคณะ)

3. ระบับัเมือิง	ปัระกอิบัไปัด้วยระบับัหลัก	ๆ	3	ระบับั

ได้แก่	

ก.	 โครงสัร้างพื�นีฐานี	ได้แก่	โครงสัร้างทางกายภาพ

ขอิงเมือิง	ซ่่�งรวมถิ่ง่ระบับัการคมนีาคม	ระบับัพลังงานี	ระบับัระบัายนี�ำ	 

ระบับัที�เกี�ยวข้อิงกับัการอิำนีวยความสัะดวกหรือิการใช้ัชัีวิตในีเมือิง	

เชั่นี	ห้างสัรรพสิันีค้า	ตลาด	การพาณิชัยกรรม	อิุตสัาหกรรม	

ข.	 ระบับัสัถิ่าบันัีและผ่ก้ระทำการ	ซ่่�งได้แก่	กฏิ	ระเบัยีบั 

ตา่ง	ๆ 	ที�เกี�ยวเมือิง	(เช่ันี	ผังเมือิง)	นีโยบัาย	กฏิหมาย	รวมไปัถิ่ง่อิงค์กร	

กลุ่มผ่้กระทำการต่าง	ๆ	ที�อิย่่ในีเมือิง	 ซ่่�งกลุ่มผ้่กระทำการเหล่านีี�	 

มีบัทบัาท	และมีทรัพยากร	

ค.	 ระบับันิีเวศธ์รรมชัาติ	ได้แก่	ความหลากหลาย 

ทางชัวีภิาพ	และคุณปัระโยชัน์ีจากระบับันีเิวศ	(ecosystem	services)	 

ที�หลอ่ิเลี�ยงเมือิง	และทำให้เมือิงมปีัฏิิสัมัพันีธ์์กบััระบับัอิื�นี	ๆ 	ที�อิย่่ไกล้

หรือิไกลอิอิกไปั	(เช่ันี	นี�ำสัะอิาด	พลังงานี	อิาหาร	ฯลฯ)	
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4. ผลกระทบั	ซ่่�งมีสัอิงด้านี	ได้แก่

ก. ความิอ่อนไหว (Sensitivity) หมายถ่ิ่ง ระดับั

ขอิงการตอิบัสันีอิงที�พื�นีที�	ชุัมชันีหรือิบุัคคลเมื�อิเผชิัญกับัภัยอัินีตราย 

ที�เปั็นีผลมาจากการเปัลี�ยนีแปัลงสัภาพภ่มิอิากาศ	ระดับัขอิงการ 

ตอิบัสันีอิงนีี�	อิาจจะข่�นีอิย่่กับัสัภาพทางกายภาพ	หรือิเศรษฐกิจ 

และสัังคม	ตัวชีั�วัดความอ่ิอินีไหว	จ่งครอิบัคลุมมิติในีทางกายภาพ	

และมติทิางเศรษฐกจิสังัคมเขา้ไวด้ว้ย	เชัน่ี	การใชัป้ัระโยชันีจ์ากที�ดนิี	

ลกัษณะทางปัระชัากร	สัขุภาพ	เพศ	อิาย	ุความหลากหลายขอิงธ์รุกจิ	

การปัระกอิบัอิาชีัพ	และความเชัื�อิมโยง	(หรือิพ่�งพา)	ต่อิภาคเกษตร	

หรือิระบับันีิเวศธ์รรมชัาติ

ข. ความิสามิารถในการปรับตัว (Adaptative 

Capacity) หมายถิ่ง่	ระดบััความสัามารถิ่ขอิงระบับัชุัมชันีในีการปัรับัตวั 

รับัมือิกับัผลกระทบั	หรือิความสัามารถิ่ในีการจัดการภัยอัินีตราย	 

จากการเปัลี�ยนีแปัลงสัภาพภ่มิอิากาศ	ความสัามารถิ่ในีการปัรับัตัว	

ข่�นีอิย่กั่บัทรพัยากรทางกายภาพ	การเข้าถิ่ง่เทคโนีโลยหีรอืิข้อิมล่ข่าวสัาร	 

โครงสัร้างพื�นีฐานีปัระเภทต่าง	ๆ 	ความแข้มแขง็หรอืิศักยภาพขอิงสัถิ่าบันัี	 

และการกระจายทรัพยากรเหล่านีี�	เพื�อิให้เกิดการรับัมือิต่อิการเปัลี�ยนีแปัลง 

สัภาพภ่มิอิากาศ	



21Strengthening Urban Climate Governance for Inclusive, Resilient and Sustainable Societies in Thailand (SUCCESS)

บทที� 3 
กระบวนการประเมืินคู่วามืเปราะบาง 

ของเมืืองแบบมืีสำ�วนร�วมื

การเตรียมืตัวก�อนการประเมืิน

การคัู่ดำเลี่อืกกลีุ่�มืเป้าหมืาย 
แลี่ะผู่้�มืสีำ�วนไดำ�สำ�วนเสำยี

การเก็บรวบรวมืข�อมื่ลี่ 

การวิเคู่ราะห์แลี่ะเทคู่นิคู่ 
การประเมืินคู่วามืเปราะบาง

สำรุปผู้ลี่แลี่ะเขียนรายงาน

1
2
3

4
5

กระบวนการ
ประเมืิน 
คู่วามื 

เปราะบาง
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บทที� 3 
กระบวนการประเมืินคู่วามืเปราะบาง 
ของเมืืองแบบมืีสำ�วนร�วมื
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บทนำา
การปัระเมินีความเปัราะบัาง	 เปั็นีวิธี์การที�จะชั่วยให้ 

ภาคปัระชัาสัังคมและภาคีที�เกี�ยวข้อิงในีแต่ละพื�นีที�มีสั่วนีร่วมในีการ

ระบัุลักษณะขอิงผลกระทบั	ความรุนีแรงและโอิกาสัในีการเกิดผล 

ในีทางลบัจากความเปัราะบัางนัี�นี	ๆ	โดยการวิเคราะห์ภัยที�อิาจจะ 

เกิดข่�นี	ความล่อิแหลมที�มีในีพื�นีที�ศ่กษาและการปัระเมินีสัภาพ 

ความเปัราะบัางในีขณะนีั�นี	ซ่่�งมีความเปัน็ีไปัไดท้ี�จะทำใหเ้กดิอินัีตราย

ต่อิคนี	ทรัพย์สันิี	บัรกิารต่าง	ๆ 	การดำรงชัวีติและสัิ�งแวดล้อิม	(UNISDR,	 

2009)	การปัระเมินีความเปัราะบัางถิ่ือิว่าเปั็นีกระบัวนีการที�มีลำดับั

ขั�นีตอินีชััดเจนี	เปัน็ีระบับัและโปัรง่ใสั	เปัน็ีข้อิมล่พื�นีฐานีสัำคญัสัำหรับั

การวางแผนีพัฒนีาและตัดสัินีใจที�มีการคำนี่งถิ่่งความเสัี�ยง	สัามารถิ่

นีำไปัปัฏิิบััติได้หลายระดับั	ตั�งแต่ระดับัชุัมชันี	ท้อิงถิ่ิ�นี	ภ่มิภาคและ

ระดับัชัาติ	

โดยทั�วไปัการปัระเมนิีความเปัราะบัางที�อิาจนีำไปัสั่ค่วามเสัี�ยง 

จากภยัตา่ง	ๆ 	จะชัว่ยใหเ้กดิการตอิบัคำถิ่ามเบัื�อิงตน้ี	อิาท	ิอิาจจะเกดิ

ภัยอิะไรข่�นีในีพื�นีที�	ภัยนัี�นีมีความเป็ันีไปัได้มากน้ีอิยเพียงใด	ผลที� 

อิาจเกิดข่�นีตามมามีอิะไรบั้าง	 มีสัิ�งใดที�จะชั่วยบัรรเทาผลร้ายขอิง 

ความเปัราะบัางนีั�นีหรอืิไม่	ความเปัราะบัางหรอืิความเสีั�ยงที�อิย่ใ่นีระดบัั 

ที�ยอิมรับัได้หรือิไม่	และจำเป็ันีต้อิงมีการจัดการเพิ�มเติมหรือิไม่	 

เพื�อิให้เกิดความกระจ่างและเปั็นีแนีวทางให้กับัผ้่ที�จะทำหนี้าที� 

ในีการปัระเมินีความเปัราะบัางในีระดับัพื�นีที�	

การทบัทวนีเอิกสัารหลายฉีบับัั	พบัว่า	รป่ัแบับัหรอืิขั�นีตอินี 

การปัระเมินีความเปัราะบัางมีหลายลักษณะ	ข่�นีอิย่่กับัความเฉีพาะ

ขอิงปัระเดน็ี	พื�นีที�หรอืิความจำเปัน็ีเรง่ดว่นีตอ่ิสัถิ่านีการณนั์ี�นี	อิย่างไร

ก็ตาม	การปัระเมินีความเปัราะบัางควรอิย่่บันีพื�นีฐานีการตระหนัีก 

ถิ่่งปัระเด็นีต่าง	ๆ	 ที�รอิบัด้านี	ดังนีั�นี	 ในีกระบัวนีการปัระเมินี 

ความเปัราะบัางจ่งต้อิงคำน่ีงถิ่่งอิงค์ปัระกอิบัข้างต้นีอิย่างรอิบัด้านี	 

ซ่่�งหมายรวมถิ่่งผ่้คนี	 สัังคม	ระบับัเมือิง	 ลักษณะทางกายภาพ	

โครงสัร้างพื�นีฐานี	เปั็นีต้นี
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ก.  ขั�นตอนก�อนการประเมืิน
3.1  ผู้่�ประเมืินแลี่ะการเตรียมืตัวก�อนการประเมืิน

การปัระเมินีความเปัราะบัาง	จำเป็ันีต้อิงมีกลไกหลัก 

ที�ทำหนี้าที�ในีการปัระเมินีร่วมกับักลไกภาคีอิื�นี	ๆ	ในีพื�นีที�เปั้าหมาย	

ภายใต้โครงการฯ	นีี�	พยายามที�ปัระสัานีระหว่างการปัระเมินีแบับั 

ชัาวบ้ัานี	หรอืิการปัระเมินีแบับัมีสัว่นีรว่ม	กบััการปัระเมินีที�อิงิวธิ์กีาร

ทางวิทยาศาสัตร์	และดังที�กล่าวในีตอินีต้นีว่ากระบัวนีการปัระเมินี

ความเปัราะบัางในีครั�งนีี�มุ่งเน้ีนีให้กลไกภาคปัระชัาสัังคมเป็ันีกลไก

หลักในีการปัระเมินีความเปัราะบัางขอิงเมือิง	 เนีื�อิงจากเปั็นีกลุ่ม 

ที�อิย่่ใกล้ชัดิกบััปัระเดน็ีปััญหาและสัถิ่านีการณ์ความเปัราะบัางมากที�สัดุ	 

ขณะเดียวกันีกลุ่มนีี�ค่อินีข้างมีอิิสัระและเสัรีภาพในีการทำงานีด้วย

เพราะไม่ได้มีต้นีสัังกัดปัระจำที�เปั็นีทางการกำกับั	รวมทั�งเปั็นีกลุ่มที�

มอีิย่จ่ำนีวนีมากและกระจายอิย่ใ่นีเกอืิบัทกุพื�นีที�	นีอิกจากนีี�	กระบัวนีการ 

ปัระเมินีควรต้อิงร่วมกับักลไกอิื�นี	ๆ 	ที�จะเข้ามามีส่ัวนีร่วมในีกระบัวนีการ 

ปัระเมนิี	ซ่่�งอิงค์ปัระกอิบัและสัดัส่ัวนีให้ความสัำคญักบััความหลากหลาย	 

ทั�งด้านีสัถิ่านีะทางเพศ	คุณวุฒิ	วัยวุฒิ	กลุ่มเปัราะบัาง	และมิติอิื�นี	ๆ	

เพื�อิลดความเหลื�อิมล�ำจากกระบัวนีการปัระเมินี	ดงันีั�นี	กลไกผ่ป้ัระเมินี 

ควรมีคุณลักษณะเฉีพาะต่อิการดำเนีินีการ	อิาทิ

• มีความสันีใจปััญหาการเปัลี�ยนีแปัลสัภาพภฺมิอิากาศ

• มีปัระสับัการณ์ในีการทำงานีคลุกคลีอิย่่ในีพื�นีที�เป้ัาหมาย

ขอิงการปัระเมินี

• ความสัามารถิ่ในีการทำงานีเชืั�อิมโยงกับัภาคีเพื�อิการทำงานี

แบับัมีส่ัวนีร่วม

• ความสันีใจที�ต้อิงการจะใช้ัเครื�อิงมือิปัระเมนิีเพื�อิการพฒันีา

หรือิลดความเปัราะบัางขอิงปัระเด็นีปััญหาในีพื�นีที�

ทั�งนีี�	เพื�อิให้กระบัวนีการปัระเมนิีมคีวามเข้าใจและเป็ันีไปั 

ในีทิศทางเดียวกันี	ก่อินีดำเนิีนีการปัระเมินีความเปัราะบัางในีพื�นีที�	

นีอิกจากการมค่่ีมือิการปัระเมนิีความเปัราะบัางสัำหรบััภาคปัระชัาสังัคม 

เล่มนีี�แล้ว	ภายใต้โครงการฯ	จะมีการพัฒนีาศักยภาพการทำงานี 

ให้กับักลไกผ่้ปัระเมินีดังกล่าวข้างต้นี	ดังนีี�

• การพัฒนีาข้อิเสันีอิโครงการปัระเมินีความเปัราะบัางขอิง

เมือิงแบับัมีส่ัวนีร่วม

• การอิอิกแบับัคุณสัมบััติขอิงกลไกผ่้ปัระเมินี

• การค้นีหากลไกผ่้ปัระเมินีที�มีคุณลักษณะตามต้อิงการ

• การพิจารณาอิงค์ปัระกอิบัและสััดสั่วนีขอิงผ้่ปัระเมินี

ที�หลากหลายและครอิบัคลุม

• การวเิคราะห์ปัระเดน็ีปััญหาและสัถิ่านีการณ์ความเปัราะบัาง

• การทำความเขา้ใจกรอิบัและขอิบัเขตขอิงความเปัราะบัาง

• แนีวทางและลักษณะการติดตามหนุีนีเสัริมกระบัวนีการ

ปัระเมินีในีพื�นีที�

• การสัรุปัผล	จัดทำรายงานี	และการผลักดนัีการใช้ัปัระโยชัน์ี

จากผลการปัระเมินีส่่ัการปัฏิิบััติการเพื�อิลดผลกระทบั

จากความเปัราะบัางในีเชัิงนีโยบัายท้อิงถิ่ิ�นี

• ฯลฯ



25Strengthening Urban Climate Governance for Inclusive, Resilient and Sustainable Societies in Thailand (SUCCESS)

3.2  การระบุภัยอันตรายหรือภาวะลี่�อแหลี่มืเสำี�ยงภัย (harzards/ exposures)
ความเปัราะบัางจากการเปัลี�ยนีแปัลงสัภาพภ่มิอิากาศ

ขอิงเมอืิง	เปัน็ีปัระเดน็ีที�มขีอิบัเขตกวา้ง	ผ่ป้ัระเมนิีจะตอ้ิงปัระชัมุหารอืิ	

กำหนีดขอิบัเขตขอิงปัระเด็นีให้ชััดเจนี	การคัดเลือิกภัยอิันีตรายหรือิ

ภาวะล่อิแหลมเสัี�ยงภยั	ก็เพื�อิใหส้ัามารถิ่เขา้ใจ	ความเชัื�อิมโยงระหวา่ง

การเปัลี�ยนีแปัลงสัภาพอิากาศต่อิความเปัราะบัางขอิงเมือิง	โดยภัย

อิันีตรายหรือิความล่อิแหลมเสัี�ยงภัยนีี�	จะสัร้างแรงกดดันีหรือิเพิ�ม

ปัญัหาใหแ้กเ่มอืิงโดยตรง	สัำหรบััการเลอืิกปัระเดน็ีภายใตโ้ครงการนีี�	

ได้มีการปัร่กษาหารือิ	ระหว่างโครงการ	ผ่้มีสั่วนีได้เสัียในีพื�นีที�	และ

นีกัวิชัาการ	การปัรก่ษาหารือินีี�	เปัน็ีกระบัวนีการต้อิงใช้ัเวลา	และการ

สัื�อิสัาร	รวมไปัถิ่ง่การสัมัมนีา	ที�มีการนีำเสันีอิสัถิ่านีการณ์ในีพื�นีที�เปัา้

หมาย	แลว้ใหน้ีกัวชิัาการหรอืิผ่มี้สัว่นีไดเ้สัยี	ไดช้ัว่ยสัะท้อินีใหป้ัระเดน็ี

มคีวามชัดัเจนียิ�งข่�นี	แตล่ะเมอืิงไดร้ะบุัภยัอัินีตรายหรือิความล่อิแหลม

เสัี�ยงภัยไว้แตกต่างกันี	6	ปัระเด็นีคือิ		

• ความเปัราะบัางขอิงคนีจนีในีชัุมชันีผ่้มีรายได้นี้อิยในีเมือิง	

ต่อิภยัพบิัตันิี�ำท่วม	(สัหกรณ์ที�อิย่อ่ิาศัย	เทศบัาลเมอืิงบ้ัานีไผ่)

• ความเปัราะบัางขอิงชุัมชันีริมรางและชุัมชันีดั�งเดิม	ต่อิ

การก่อิสัร้างโครงการขนีาดใหญ่และการเติบัโตขอิงเมือิง

ขอินีแก่นี

• ความเปัราะบัางขอิงชุัมชันีในีพื�นีที�ที�เกิดนีำท่วมซ่�ำซ่าก	

เทศบัาลเมือิงหนีอิงสัำโรง

• ความเปัราะบัางขอิงพื�นีที�เกษตรและพื�นีที�ชุ่ัมนีำที�กลาย

เปัน็ีเมอืิง	เนีื�อิงมาจากกอ่ิสัรา้งมหาวทิยาลยัและหนีว่ยงานี

ขอิงรัฐ	พื�นีที�ตำบัลสัามพร้าว

• ผลกระทบัขอิงโครงการเขตเศรษฐกิจพเิศษ	ตอ่ิระบับันีเิวศ

ธ์รรมชัาต	ิ(ป่ัาชัมุชันี)	ชัมุชันีรอิบัโครงการ	พื�นีที�ตำบัลสัระใคร

• ระบับัการจดัการขยะและความเปัราะบัางต่อิการเปัลี�ยนีแปัลง

สัภาพอิากาศขอิงชุัมชันีในีเมือิงหนีอิงคาย
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3.3  การระบุกลีุ่�มืเป้าหมืายแลี่ะแสำวงหาคู่วามืร�วมืมืือแลี่ะการสำนับสำนุน 
จากผู้่�มืีสำ�วนไดำ�เสำีย 

เนีื�อิงจากว่า	ภัยอิันีตรายหรือิภาวะเสีั�ยงภัย	อิาจจะ 

สั่งผลกระทบัต่อิผ่้อิย่่อิาศัยในีเมือิงที�แตกต่างกันีอิอิกไปั	 ดังนีั�นี 

การกำหนีดหรือิการระบัุกลุ่มเปั้าหมาย	จำเปั็นีต้อิงมีการจำแนีก 

เป็ันีกลุม่ย่อิย	ๆ 	อิอิกมา	เพื�อิให้สัามารถิ่วิเคราะห์ผลกระทบัเฉีพาะกลุ่ม 

ได้ละเอิยีดยิ�งข่�นี	เช่ันี	กลุม่ผ่อ้ิย่อ่ิาศัยในีชัมุชันี	กลุม่ผ่ส้ัง่อิาย	ุกลุม่ผ้่ป่ัวย 

เรื�อิรัง	กลุ่มสัตรี	เด็ก	เปั็นีต้นี	

นีอิกจากกลุม่เปัา้หมายผ่ไ้ดร้บััผลกระทบัจากภยัอินัีตราย	

หรือิภาวะล่อิแหลมเสัี�ยงภัยที�เกิดจากการเปัลี�ยนีแปัลงสัภาพอิากาศ

โดยตรงแลว้	ผ่้ปัระเมนิีจะต้อิงระบักุลุ่มผ่้มีสัว่นีได้เสัียหรอืิผ่เ้กี�ยวขอ้ิง	

กลุ่มผ่้มีสั่วนีได้เสัียเหล่านีี�	ได้แก่

• ภาครัฐ	ได้แก่	หนี่วยงานีภาครัฐโดยเฉีพาะรัฐสั่วนีท้อิงถิ่ิ�นี	

คือิ	อิงค์กรปักครอิงส่ัวนีท้อิงถิิ่�นีในีพื�นีที�	ที�ควรเข้ามาร่วม

ในีกระบัวนีการตั�งแต่เริ�มต้นี	เพื�อิในีระยะท้ายสุัดจะสัามารถิ่ 

นีำใช้ัข้อิมล่จากผลการปัระเมนิีสั่ก่ารพฒันีาและลดผลกระทบั 

ต่อิไปั

• ภาคเอกชน	 เชั่นี	บัริษัท	ห้างร้านี	กลุ่ม/ผ่้ปัระกอิบัการ	

หอิการค้า	เปั็นีต้นี	

• ภาคประชาชนแลี่ะภาคประชาสังคมิ	 เชั่นี	 ผ้่นีำชัุมชันี	 

แกนีนีำกลุ่มอิงค์กรชัุมชันี	 ผ้่นีำศาสันีา	ปัราชัญ์ชัาวบั้านี	 

นีักพัฒนีาอิงค์กรพัฒนีาเอิกชันี	 (NGOs)	อิสัม.	ชัมรม/ 

เครือิข่าย/กลุม่จิตอิาสัา	ชัาวบ้ัานีทั�วไปัและชัาวบ้ัานีผ่ไ้ด้รบัั

ผลกระทบัจากความเปัราะบัางหรอืิอิย่ช่ัายขอิบัและเปัราะบัาง 

ในีชุัมชันี	เชัน่ี	ครวัเรอืินียากจนี	ผ่ส่้ังอิาย	ุกลุ่มผ้่หญิง	เปัน็ีต้นี		

• ภาควิชาการ/สื�อสารมิวลี่ชน	เชัน่ี	นีกัวชิัาการจากสัถิ่าบันัี

วิชัาการในีพื�นีที�	นีักวิชัาการอิิสัระ	 นัีกวิจัย	สัื�อิมวลชันี	 

สัื�อิท้อิงถิ่ิ�นี	นีักข่าวพลเมือิง	เปั็นีต้นี	

การสัำรวจขอ้ิมล่เกี�ยวกบััผ่มี้ส่ัวนีไดเ้สีัยนีี�	อิาจจะรวบัรวม

จากผ่ร้่	้นัีกวชิัาการ	หรอืิการพบัสัมัภาษณ์โดยตรงกบััผ่แ้ทนี	บุัคคลากร 

ขอิงหน่ีวยงานี	โดยพยายามให้ครอิบัคลมุมากที�สัดุ	สัำหรบััการวเิคราะห์ 

ผ่ม้สีัว่นีไดส้ัว่นีเสัยี	(Stakeholder	Analysis)	อิาจจำแนีกตามโอิกาสั

ที�เกี�ยวข้อิงหรือิสันัีบัสันุีนีโครงการ	(แยกเป็ันีภาคียทุธ์ศาสัตร์	(Strategic	 

Partner)	ภาคีสันัีบัสันีุนี	(Supporting	Partners))	หรือิผ่้ที�จะได้รับั

ปัระโยชัน์ี	(Beneficiaries)	ทั�งกลุ่มเปัา้หมายโดยตรง	(Target	Group)	

และผ่ท้ี�จะได้รบััปัระโยชัน์ีท้ายสัดุ	(Final	Beneficiaries)	นีอิกจากนีั�นี	 

สัมาคมสัันีนีบิัาตเทศบัาลแหง่ปัระเทศไทย	(	2563)	ไดเ้สันีอิใหจ้ำแนีก	

โดยใชั้แมทริกซ่์	ที�ใชั้เกณฑ์สัอิงด้านีเข้ามาชั่วยในีการจำแนีก	ได้แก่

อิทิธ์พิล	และความสัำคญัต่อิภาวะล่อิแหลมเสีั�ยงภยั	ดังแผนีภมิ่ข้างล่าง	
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ภาพื่ที� 2 การค้นหาผู้้้มส่่่วนได้ส่่วนเส่่ยโดยใช้้ระดับอำนาจหร้ออิที่ธิิพื้ลและระดับความส่ำคัญ

(ที่่�มา: ส่มาคมส่ันนิบาตเที่ศบาลแห่งประเที่ศไที่ย, 2563)
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ข.  การเก็บรวบรวมืข�อมื่ลี่
3.4  การศึักษาแลี่ะรวบรวมืข�อมื่ลี่บริบทเมืือง 

ภายหลังจากการคัดเลอืิกพื�นีที�	การระบุัปััญหา	และการระบุั 

หรอืิวเิคราะหผ์่ม้สีัว่นีไดเ้สัยีแลว้	ผ่ป้ัระเมนิีจะกา้วเขา้ไปัสั่ก่ารรวบัรวม

ข้อิม่ลที�จำเปั็นีสัำหรับัการปัระเมินี	 ดังได้กล่าวไว้ข้างต้นีแล้วว่า	

โครงการนีี�ได้ให้ความสัำคัญกับัข้อิม่ลที�เป็ันีวิทยาศาสัตร์	และข้อิม่ล

หรือิความร่แ้บับัชัาวบั้านี	ดังนีั�นีการรวบัรวมข้อิม่ล	จำเปั็นีต้อิงอิาศัย

เครื�อิงมือิและวิธี์การที�หลากหลาย	(multiple	methods)	ในีขั�นีแรก	

ผ่้ปัระเมินีจะต้อิงทำการศ่กษาวิเคราะห์บัริบัทขอิงพื�นีที�	โดยอิาจจะ

รวบัรวมข้อิม่ล	จากแหล่งข้อิม่ลต่าง	ๆ	และนีำมาผสัมผสัานีกันีดังนีี�	

1. ข้อิม่ลจากแผนีที�	ภาพถ่ิ่ายดาวเทียม	หรือิแผนีที� 

ที�หนี่วยงานีต่าง	ๆ	ได้ผลิตข่�นีมา	ในีปััจจุบัันีแผนีที�เริ�มมีการใชั้อิย่าง

กว้างขวาง	และในีบัางครั�งกม็บีัรกิารทางอินิีเตอิร์เนีท	โดยไม่มีค่าใช้ัจ่าย	 

สัำหรบััข้อิมล่ที�แสัดงในีแผนีที�	อิาจจะเริ�มตั�งแต่สัภาพทางกายภาพทั�วไปั	 

ที�ตั�งขอิงแหล่งนี�ำ	ชัุมชันี	แผนีที�การใชั้ปัระโยชันี์ที�ดินี	หรือิแผนีที�

อิากาศ	สัำหรับัเมือิงที�มีการปัระกาศผังเมือิงรวม	จะมีการกำหนีด

แผนีผังการใชั้ที�ดินี	ปัระกอิบัในีผังเมือิงรวม	ซ่่�งสัามารถิ่ดาวนี์โหลด	

จากแหล่งข้อิม่ลขอิงทางราชัการ	โดยไม่มีค่าใข้จ่าย	นีอิกจากแผนีที� 

ที�มีอิย่่จะให้ข้อิม่ลที�อิาจจะเปั็นีปัระโยชันี์ต่อิการวิเคราะห์บัริบัท 

ขอิงชัุมชันีแล้ว	เรายังสัามารถิ่ใชั้ปัระโยชัน์ีแผนีที�ที�มีอิย่่แล้วนีั�นีมาใสั่

ข้อิมล่ต่าง	ๆ 	ที�เกี�ยวข้อิงกับัความเปัราะบัางในีมิตต่ิาง	ที�ปัรากฏิในีพื�นีที�	 

ถิ่้าหากเราใชั้โปัรแกรมในีการระบัุและแสัดงข้อิมล่เข้ามาชั่วย	ในีทาง

วิชัาการก็จะเรียกว่า	ข้อิม่ลสัาระสันีเทศทางภ่มิศาสัตร์	(Geography	

Information	System	–	GIS)	แตเ่ราอิาจจะปัระยกุตใ์ชัแ้ผนีที�ที�มอีิย่่	

แสัดงขอ้ิมล่ตา่ง	ๆ 	โดยใชัสั้ัญญลกัษณเ์ขยีนีลงบันีแผนีที�โดยตรง	ขอ้ิดี

ขอิงการใชั้ข้อิม่ลแบับันีี�คือิ	ทำให้สัามารถิ่มอิงเห็นีภาพ	(visualized)	

ที�ง่ายต่อิการทำความเข้าใจและการสัื�อิสัาร

ภาพื่ที� 3 ตัวอย่างแผู้นที่่�ความเปราะบางของชุ้มช้น

ที�มิา: ส่ถาบันวิจัยส่ภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์์มหาวิที่ยาลัย (2562)



29Strengthening Urban Climate Governance for Inclusive, Resilient and Sustainable Societies in Thailand (SUCCESS)

การรวบัรวมข้อิม่ลจากรายงานีต่าง	ๆ	ทั�งรายงานีขอิง 

ทางราชัการ	และรายงานีขอิงสัถิ่าบัันีทางวิชัาการและอิื�นี	ๆ	เชั่นี	

ข้อิม่ลทางเศรษฐกิจสัังคม	จากการสัำรวจ	จปัฐ	ระบับัข้อิม่ลคนีจนี

ขอิงรัฐ	(https://www.tpmap.in.th/)	จปัฐ	(https://www.cdd.

go.th/our-services/basic-minimum-needs-information)	

ข้อิม่ลขอิงหนี่วยงานีรัฐเกี�ยวกับักลุ่มคนีเปัราะบัาง	(https://www.

tpmap.in.th/fragile)	ข้อิม่ลเรื�อิงคุณภาพสัิ�งแวดล้อิม	จากรายงานี

ผลกระทบัสัิ�งแวดล้อิม	หรอืิรายงานีการศ่กษาวิจยัอิื�นี	ๆ 		อิย่างไรก็ตาม	

การใช้ัข้อิม่ลจากรายงานีขอิงหน่ีวยราชัการ	ต้อิงคำน่ีงถิ่่งข้อิจำกัด	 

โดยเฉีพาะความถิ่่กต้อิงขอิงข้อิม่ล	 เนืี�อิงมาจากมีการเคลื�อินีไหว

เปัลี�ยนีแปัลงขอิงข้อิมล่อิย่่ตลอิดเวลา	ข้อิม่ลเหล่านีี�	สัามารถิ่ใช้ัสัำหรับั

การทำความเข้าใจบัริบัทกว้าง	ๆ	จำเป็ันีมีการปัระเมินีคุณภาพและ

ความถิ่่กต้อิงขอิงข้อิมล่เหล่านีี�อิย่างรอิบัคอิบั	

3.5  การรวมืรวมืข�อมื่ลี่เกี�ยวกับภัยอันตรายหรือภาวะเสำี�ยงภัย
การรวบัรวมข้อิม่ลในีเรื�อิงภัยอิันีตราย	(harzards)	หรือิ

ภาวะล่อิแหลมเสัี�ยงภัย	(exposures)	มุง่ที�จะพิจารณา	“แรงกด”	ขอิง

ภัยอิันีตรายต่อิเมือิงที�มาจากการเปัลี�ยนีแปัลงสัภาพอิากาศ	 

การรวบัรวมข้อิม่ล	อิาจจะอิาศัยข้อิม่ลสัถิิ่ติ	และการคาดการณ์ 

ทางวิทยาศาสัตร์เกี�ยวกับัแนีวโน้ีมขอิงภัยนีั�นี	ๆ	

อิย่างไรก็ตาม	การศก่ษาเฉีพาะกรณี	อิาจจะขาดข้อิม่ล 

สัถิิ่ติที�เกี�ยวข้อิง	การรวบัรวมข้อิม่ลภาวะเสีั�ยงภัย	อิาจจะอิาศัยข้อิม่ล 

จากผ่ร้่้	หรือิผ่มี้ปัระสับัการณ์ตรง	เกี�ยวข้อิงกับัธ์รรมชัาติ	การเกิด 	

ชัว่งเวลาเกดิ	ขอิบัเขตขอิงภยัอัินีตราย	และรายละเอิยีดปัระสับัการณ์ 

ขอิงผ้่ที�เกี�ยวข้อิง	ส่ัวนีการปัระเมินีแนีวโน้ีมขอิงภาวะเสีั�ยงภัย	อิาจจะ 

อิาศัยการกิจกรรมการปัระชัุมปัฏิิบััติการณ์ฉีากทัศนี์อินีาคต	หรือิ 

การสััมภาษณ์ผ่้ร่้เกี�ยวกับัแนีวโน้ีมอินีาคตขอิงภัยนัี�นี	ๆ	



30 คู่่�มืือการประเมืินคู่วามืเปราะบางของเมืืองสำำาหรับภาคู่ประชาสำังคู่มื บริบทภาคู่ตะวันออกเฉีียงเหนือ โคู่รงการประชาสำังคู่มืร�วมืแรงเพื่ื�อเปลี่ี�ยนแปลี่งเมืือง

3.6  การรวบรวมืข�อมื่ลี่เกี�ยวกับโคู่รงสำร�างพื่ื�นฐานแลี่ะเทคู่โนโลี่ยี
โครงสัร้างพื�นีฐานี	ถิ่ือิว่าเปั็นีอิงค์ปัระกอิบัสัำคัญขอิง

ระบับัเมือิง	ที�ชั่วยอิำนีวยการใชั้ชีัวิตในีเมือิง	ให้มีความสัะดวกสับัาย	

และในีขณะเดียวกันี	โครงสัร้างพื�นีฐานีและเทคโนีโลยีเหล่านีี�	มีสั่วนี

อิย่างสัำคัญเมื�อิเมือิงเผชัิญกับัภัยอิันีตราย	หรือิความล่อิแหลม 

เสัี�ยงภัยต่อิการเปัลี�ยนีแปัลงสัภาพภ่มิอิากาศ	 โครงสัร้างพื�นีฐานี 

ที�ไม่เหมาะสัม	ไม่เพียงพอิ	หรือิชัำรุด	 ก็อิาจจะทำให้ผลกระทบั 

ขอิงภัยอัินีตราย	เพิ�มความรุนีแรง	สัร้างความเสัียหายต่อิเศรษฐกิจ	

สัังคมในีวงกว้างเชั่นีเดียวกันี	เทคโนีโลยีที�ใชั้อิย่่ในีปััจจุบัันี	อิาจจะมี

สั่วนีทั�งทำให้ภัยอิันีตรายมีความรุนีแรงมากข่�นี	หรือิในีการคืนีสัภาพ	

(resilent)	เมื�อิเมอืิงปัระสับัภยัอินัีตราย	เชัน่ี	เทคโนีโลยกีารกำจดัขยะ	

เทคโนีโลยีทางด้านีพลังงานี	เทคโนีโลยีทางด้านีสัุขภาพ	เปั็นีต้นี	

การรวบัรวมข้อิมล่เกี�ยวกบััโครงสัร้างพื�นีฐานี	และเทคโนีโลยี	 

อิาจจะมาจากสัำรวจพื�นีที�	หรือิการสัังเกตโดยตรง	(โดยเฉีพาะสัภาพ

การใช้ังานีจรงิ	เชัน่ี	เครื�อิงส่ับันี�ำ	ทอ่ิระบัายนี�ำ	รถิ่ขนีขยะ	ถิ่นีนี	ฯลฯ)	

นีอิกจากนีั�นีอิาจจะรวบัรวมข้อิม่ลจากหน่ีวยงานีที�เกี�ยวข้อิงกับั

โครงสัร้างพื�นีฐานีและเทคโนีโลยีนีั�นี	ๆ	และสััมภาษณ์ผ้่เกี�ยวข้อิง 

ในีเรื�อิงนีั�นี	ๆ	โดยตรง	

3.7  การรวบรวมืข�อมืล่ี่เกี�ยวกบัระบบนเิวศัธรรมืชาตแิลี่ะคู่ณุประโยชน์จากระบบนเิวศั
การสัร้างเมือิง	เป็ันีการดัดแปัลงระบับันิีเวศเพื�อิการตั�งฐานี 

ขอิงมนุีษย์	ดังนีั�นีโดยพื�นีฐานีแล้ว	การสัร้างเมือิง	จ่งต้อิงปัรับัแปัลง

ระบับันิีเวศธ์รรมชัาติอิย่างหลีกเลี�ยงไม่ได้	อิย่างไรก็ตาม	เมือิงยังคง

ต้อิงอิาศยัระบับันีเิวศ	โดยเฉีพาะคณุปัระโยชัน์ีจากระบับันีเิวศด้านีต่าง	ๆ 	 

และด้วยเหตุนีี�	ทำให้ระบับัเมือิงครอิบัคลุมและขยายอิอิกไปัไกลกว่า

ที�ปัรากฏิทางกายภาพ	

สัำหรบัั	“คณุปัระโยชัน์ีจากระบับันีเิวศ”	ที�เป็ันีคณุปัระโยชัน์ี 

พื�นีฐานี	ได้แก่	นี�ำสัะอิาด	เสั้นีใยหรือิอิาหาร	

การรวบัรวมข้อิมล่	อิาจอิาศัยการสังัเกตและการสััมภาษณ์ 

เป็ันีหลัก	 โดยเนี้นีไปัที�	การได้ปัระโยชันี์ขอิงครัวเรือินีหรือิชัุมชันี	

(พื�นีที�)	จากระบับันิีเวศ	เชั่นี	การมีแหล่งนี�ำธ์รรมชัาติ	ทางระบัายนี�ำ

ธ์รรมชัาติ	ปัระโยชันี์หรือิการเสีัยปัระโยชันี์	(service	–	disservice)	

ขอิงพื�นีที�	เช่ันี	การมทีี�ตั�งชัมุชันีในีที�ลุ่ม	ใกล้หนีอิงนี�ำ	ฯลฯ	นีอิกจากนีี�	 

ข้อิม่ลหรือิรายงานีการศ่กษาวิจัยที�มีการรวบัรวมไว้ในีพื�นีที�แล้ว	 

ก็อิาจจะนีำมาใชั้ปัระโยชัน์ีได้	
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3.8  การรวบรวมืข�อมื่ลี่เกี�ยวกับคู่วามือ�อนไหว หรือคู่วามืไวในการตอบสำนอง  
แลี่ะศัักยภาพื่การปรับตัว

ความไวหรือิความอิ่อินีไหวในีการตอิบัสันีอิงต่อิการ

เปัลี�ยนีแปัลงสัภาพภ่อิากาศ	 (คือิภัยอิันีตรายหรือิภาวะล่อิแหลม 

เสัี�ยงภัย)	มุ่งเน้ีนีไปัที�ผลกระทบัต่อิบุัคคล	ครัวเรือินีและชุัมชันี	 

สั่วนีความสัามารถิ่ในีการปัรับัตัว	ครอิบัคลุมครัวเรือินี	บุัคคล	ชุัมชันี	

และอิงค์กร	สัถิ่าบัันีต่าง	ๆ	ด้วย	โดยการรวบัรวมผลกระทบั	มุ่งไปัที�

เรื�อิงวิถิ่ียังชัีพขอิงครัวเรือินีและสัมาชัิกขอิงครัวเรือินี	(livelihoods)	

ซ่่�งรวมไปัถิ่่งทุนีมนีุษย์	 (ความร่้	ทักษะ	สัุขภาพ)	ทุนีการเงินี	หรือิ 

ทุนีวัตถิุ่	(อิาชัีพ	การอิอิม)	ทุนีสัังคม	(เครือิข่าย	ความร่วมมือิ)	และ 

ทนุีทรพัยากรธ์รรมขาติ	การรวบัรวมข้อิมล่มุง่จะชัี�ใหเ้หน็ีรายละเอีิยด

ว่า	ภัยอิันีตราย	 (harzards)	สั่งผลกระทบัต่อิทุนีเหล่านีี�อิย่างไร	 

และในีแง่ขอิงศักยภาพขอิงการปัรับัตัว	ทุนีต่าง	ๆ	เหล่านีี�	จะช่ัวยให้

ครัวเรือินีคืนีสัภาพได้เร็วแค่ไหนี	และอิงค์กรและสัถิ่าบันัีต่าง	ๆ	จะมี

บัทบัาทในีเรื�อิงการปัรับัตัวอิย่างไรบั้าง	

ตารางที� 1 สำรุปประเดำ็นประเมืิน แลี่ะตัวอย�างแนวคู่ำาถามืเพื่ื�อรวบรวมืข�อมื่ลี่

ปัจจัยความิเปราะบาง ตัวอย่างแนวทางการทบทวนแลี่ะประเด็นคำถามิ แหลี่่งข้อมิูลี่/เครื�องมิือ

บัริบัทขอิงเมือิง • ปัระวัติขอิงเมือิง

• สัถิ่านีะหรือิความสัำคัญขอิงเมือิงในียุทธ์ศาสัตร์

กลุ่มจังหวัด	หรือิปัระเทศ	

• แนีวทางการพัฒนีา	นีโยบัายหลัก	ๆ	ขอิงเมือิง	

• โอิกาสั	ข้อิจำกัด	และความท้าทายขอิงเมือิง	

• แผนียุทธ์ศาสัตร์จังหวัด	หรือิเทศบัาล

• รายงานี	กชัชั	2	ค	/	จปัฐ.

• ข้อิม่ลสัถิ่ิติจากแหล่งต่าง	ๆ

• สััมภาษณ์ผ่้ร่้	ผ่้อิย่่อิาศัยในีชัุมชันี

ภัยอิันีตราย	หรือิภาวะล่อิแหลม

เสัี�ยงภัย	(ปัระเด็นีเฉีพาะขอิง 

การปัระเมินีขอิงแต่ละเมือิง) 

• ภัยอิันีตรายคือิอิะไร	มีความถิ่ี�ในีการเกิดแค่ไหนี

• ภัยอิันีตรายนีั�นี	มีขอิบัเขตจำกัด	หรือิขอิบัเขตกว้าง	

ครอิบัคลุมแค่ไหนี

• ภัยอิันีตรายนีั�นี	เกี�ยวโยงกับัการเปัลี�ยนีแปัลงสัภาพ

ภ่มิอิากาศอิย่างไร	

• แนีวโนี้มการเกิดภัยในีอินีาคตและการตอิบัสันีอิง

ขอิงชัุมชันี	

• การสััมภาษณ์ผ่้อิย่่อิาศัยในีชัุมชันี

• ศก่ษาจากรายงานีการวิจัย	รายงานี 

ขอิงหนี่วยราชัการท้อิงถิ่ิ�นีเกี�ยวกับั 

การเกิดภัยนีั�นี	ๆ	

• สััมภาษณ์เจ้าหน้ีาที�หนี่วยงานีที�เกี�ยวข้อิง	



32 คู่่�มืือการประเมืินคู่วามืเปราะบางของเมืืองสำำาหรับภาคู่ประชาสำังคู่มื บริบทภาคู่ตะวันออกเฉีียงเหนือ โคู่รงการประชาสำังคู่มืร�วมืแรงเพื่ื�อเปลี่ี�ยนแปลี่งเมืือง

ปัจจัยความิเปราะบาง ตัวอย่างแนวทางการทบทวนแลี่ะประเด็นคำถามิ แหลี่่งข้อมิูลี่/เครื�องมืิอ

โครงสัร้างทางกายภาพ • สัภาพที�ตั�งขอิงชัุมชันีที�ปัระเมินีเปั็นีอิย่างไร	อิย่่ที�ต�ำ

ที�สั่ง	เปั็นีชัุมชันีปิัด	ฯลฯ

• การคมนีาคมขนีสั่ง	หรือิการเดินีทางเพื�อิเข้าถิ่่ง

แหล่งบัริการขอิงเมือิงเปั็นีอิย่างไร	(เช่ันี	ไปัเรียนี	 

ไปัทำงานี	ไปัซ่ื�อิอิาหาร	ไปัพักผ่อินีหย่อินีใจ	ฯลฯ)

• สัภาพขอิงถิ่นีนี	การระบัายนี�ำ	ระบับัการกำจัดขยะ

หรือิโครงสัร้างพื�นีฐานีอิื�นี	ๆ	ขอิงชัมุชันี	อิย่ใ่นีสัภาพ

อิย่างไรบั้าง

• ลักษณะขอิงบั้านีเรือินีที�อิย่่อิาศัย	(ความมั�นีคง

แข็งแรง)

• การเข้าถิ่่งบัริการพื�นีฐานีเช่ันี	ไฟฟ้า	นี�ำปัะปัา

• สัำรวจโดยการเยี�ยมพื�นีที�	ด่สัภาพจริง

• สััมภาษณ์ผ่้อิย่่อิาศัยในีชุัมชันี

• สััมภาษณ์	จนีท	หนี่วยงานีที�เกี�ยวข้อิง

ระบับัสัถิ่าบัันี • ระเบัียบั	กฏิหมาย	หรือินีโยบัายที�เกี�ยวข้อิงกับั

ภัยอิันีตราย	ในีเมือิงหรือิชัุมชันีนีั�นี	ๆ	มีอิะไรบั้าง

ระเบัียบั	กฏิหมายหรือินีโยบัายเหล่านีั�นีสัามารถิ่ 

นีำมาปัฏิิบััติอิย่างมีปัระสิัทธ์ิภาพแค่ไหนี

• อิงค์กรที�ด่แลพื�นีที�เมือิง/	ชัุมชันี	มีอิงค์กรใดบั้าง	

ในีอิงค์กรมีบุัคคลากร	และทรัพยากรแค่ไหนี	 

เพียงพอิหรือิไม่

• เมื�อิเกิดภัยนีั�นี	ๆ	มีอิงค์กรหรือิหน่ีวยงานีใดบั้าง

เข้ามาชั่วยแก้ไขปััญหา	มีทรัพยากรในีการแก้ไข

ปััญหาแค่ไหนี

• ภายในีชุัมชันี	มอีิงค์กรหรอืิกลุม่	ที�ระดมความร่วมมือิ	 

ในีการปัรบััปัรงุคณุภาพชัวีติ	หรอืิสันีบััสันีนุีผ้่อิย่อ่ิาศยั

ในีชัุมชันีในีการเผชัิญภัยหรือิไม่	มีความเข้มแข็ง

แค่ไหนี

• สััมภาษณ์ผ่้อิย่่อิาศัย	ผ่้ร่้ในีชุัมชันี

• สััมภาษณ์เจ้าหนี้าที�ผ่้เกี�ยวข้อิง

• ศก่ษาจากระเบีัยบักฏิหมาย	เชั่นี	ผังเมือิง

หรือิเทศบััญญัติ
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ปัจจัยความิเปราะบาง ตัวอย่างแนวทางการทบทวนแลี่ะประเด็นคำถามิ แหลี่่งข้อมิูลี่/เครื�องมืิอ

ระบับันีิเวศ	และการได้รับั 

คุณปัระโยชันี์จากระบับันิีเวศ

• ชุัมชันีอิย่่ใกล้ทางนี�ำธ์รรมชัาติ	แหล่ง�ำ	หรือิแม่นี�ำ

หรือิไม่	และได้ใช้ัปัระโยชันี์จากสัิ�งเหล่านีั�นีอิย่างไร

• ชุัมชันี	อิย่่ใกล้พื�นีที�ว่างเปัล่า	พื�นีที�ลุม่	หรือิปั่าไม้	

หรือิไม่	และได้ใช้ัปัระโยชัน์ีจากพื�นีที�เหล่านีั�นีอิย่างไร	

• ชุัมชันีมีพื�นีที�สัำหรับัใชั้ปัระโยขนี์สั่วนีรวมหรือิไม่	

คือิอิะไร	ใชั้ปัระโยชันี์อิย่างไรบั้าง	

• ชุัมชันีมีพื�นีที�ศักดิ�สัิทธ์ิ�	(ศาลเจ้า	ศาลปั่่ตา	วัด)	 

ที�ใชั้ปัระโยชันี์ร่วมกันีหรือิไม่	และพื�นีที�เหล่านีั�นี 

มีบัทบัาทต่อิชุัมชันีอิย่างไร

• ภัยอิันีตราย	(ที�เลือิกศ่กษา)	สั่งผลกระทบัต่อิ 

ระบับันิีเวศ	คุณปัระโยชันี์จากระบับันีิเวศ	และ

ชุัมชันีอิย่างไร	

• การเข้าถิ่่งข้อิม่ลข่าวสัารเกี�ยวกับัภัย	ความร่้	 

และการได้รับัการแจ้งเตือินี

• การตอิบัสันีอิงต่อิการแจ้งเตือินีหรือิต่อิการได้รับั

ข้อิม่ลข่าวสัาร	การเตรียมตัวรับัมือิ

• การปัฏิิบััติขณะที�ได้รับัภัย

• ความเสัียหายต่อิทรัพย์สัินี	เศรษฐกิจ	ชัีวิต	 

สัุขภาพกาย	ใจ	

• การฟ้�นีตัวภายหลังภัย

• สััมภาษณ์ผ่้อิย่่อิาศัย	ผ่้ร่้ในีชัุมชันี

• สััมภาษณ์เจ้าหนี้าที�ผ่้เกี�ยวข้อิง	

• สััมภาษณ์ผ่้ได้รับัผลกระทบัจากภัย

• แบับัสัำรวจ
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ปัจจัยความิเปราะบาง ตัวอย่างแนวทางการทบทวนแลี่ะประเด็นคำถามิ แหลี่่งข้อมิูลี่/เครื�องมืิอ

ความสัามารถิ่ในีการปัรับัตัว • สัินีทรัพย์ทุนีขอิงครัวเรือินี	(capital	assets)	ได้แก่

ทุนีมนีุษย์	ทุนีเศรษฐกิจ	ทุนีการเงินี	ทุนีสัังคม

ได้รับัผลกระทบัแค่ไหนี

• ทุนีเหล่านีี�	สัามารถิ่นีำไปัใชั้ปัระโยขนี์ในีการปัรับัตัว

ได้แค่ไหนี	เชั่นีสัินีทรัพย์ทุนีทางการเงินี	เพียงพอิ

สัำหรับัการบัริโภค	การลงทุนีแค่ไหนี	สัมาชัิก 

ขอิงครัวเรือินี	มีความร่้	ทักษะที�จะหางานีใหม่ 

ได้หรือิไม่	หากถิ่่กกระทบั	ฯลฯ

• อิงค์กรในีระดับัชัุมชันี	ให้การสันัีบัสันุีนีบัุคคล

ครัวเรือินี	ในีการปัรับัตัวรับัมือิกับัภัยได้แค่ไหนี

• อิงค์กร	หรือิสัถิ่าบัันีภายนีอิก	ที�คนีในีชัุมชันีเข้าถิ่่ง

จะมีบัทบัาทอิย่างไรบ้ัางในีการสันีบััสันีนุีการปัรบััตวั

ขอิงเมือิง/ชัุมชันีในีเมือิง

• สััมภาษณ์ผ่ไ้ด้รับัผลกระทบั

• สััมภาษณ์เจ้าหนี้าที�ที�เกี�ยวข้อิง

• แบับัสัำรวจ
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คู่  ขั�นตอนการวิเคู่ราะห์คู่วามืเปราะบาง 
1)  ทีมืรวบรวมืข�อมื่ลี่ของทีมืประเมืิน สำรุปข�อมื่ลี่เบื�องต�น เตรียมืการนำาเสำนอ

ภายหลังจากที�ทีมผ่้รวบัรวมข้อิม่ล	ได้เก็บัรวบัรวมข้อิมล่

ตามขั�นีตอินีที�อิธ์ิบัายไว้ในี	ข.	ก็จะต้อิงดำเนีินีการจัดระเบัียบั	สัรุปั

ปัระเด็นีและเตรียมนีำเสันีอิข้อิมล่	โดยจะต้อิงทำให้งา่ยต่อิการเข้าใจ	

หรอืิสัื�อิสัารได้งา่ย	โดยอิาจจะนีำเสันีอิเป็ันีแผนีที�	รป่ัภาพ	ตารางสัรุปั	

กร๊าฟ	คำอิธิ์บัาย	หรอืิการสัรปุัสัั�นี	ๆ	ในีปัระเดน็ีที�สัำคญั	ข้อิมล่เหล่านีี�	 

จะนีำเสันีอิให้แกผ่่ท้ี�มสีัว่นีไดเ้สีัย	และเพื�อิความปัระหยดัและรวดเรว็	

การนีำเสันีอิส่ัวนีใหญ่จะทำในีรป่ัขอิงการปัระชัมุกลุม่ย่อิย	หรอืิการปัระชัมุ 

เชิังปัฏิิบััติการ	การนีำเสันีอิข้อิม่ลดังกล่าวนีี�	 เปั็นีโอิกาสัในีการ

ปัรับัปัรุงความถิ่่กต้อิงขอิงข้อิมล่ที�รวมรวมในีขั�นีตอินีที�ผ่านีมาด้วย	

2)  การสำร�างตัวชี�วัดำย�อย 
ในีการวิเคราะห์ข้อิม่ลที�สัำคัญอิย่างหน่ี�ง	คือิการสัร้างตัวชัี�วัดในีเชิังคุณภาพ	จากข้อิม่ลที�รวบัรวมมา	โดยวิธ์ีการแบับัมีสั่วนีร่วม	

โดยเริ�มจากปัระเด็นีย่อิย	และเนีื�อิงจากว่า	ในีการเก็บัรวมรวมข้อิม่ล	อิาจจะเผยให้เห็นีถิ่่งปัระเด็นีย่อิยที�เกี�ยวข้อิงจำนีวนีมาก	ดังนีั�นีจ่งเปั็นีไปั

ไม่ได้	ที�จะทำตัวชัี�วัดความเปัราะบัางปัระเด็นีย่อิยทุกด้านี	จง่จำเป็ันีต้อิงเลือิกปัระเด็นีที�สัำคัญเพียงบัางปัระเด็นี	เพื�อิสัร้างตัวชัี�วัด	ดังนีั�นี	ในี

การปัระชัุมกลุ่มย่อิย	จะมีขั�นีตอินีที�สัำคัญคือิ	1)	เลือิกปัระเด็นีที�สัร้างตัวชัี�วัดปัระเมินีความเปัราะบัาง	2)	กำหนีดตัวชัี�วัด	และ	3)	นีำเอิาตัวชัี�

วัดนีั�นี	ปัระเมินีความเปัราะบัาง	โดยใชั้กระบัวนีการกลุ่ม		เช่ันี	การสัร้างตัวชัี�วัดความเปัราะบัางขอิงเมือิงด้านีสุัขภาพกาย	(เป็ันีปัระเด็นีย่อิย

ขอิง	ความไวหรือิความอิ่อินีไหว	มีลักษณะดังนีี�คือิ	

ระดับความิเปราะบาง คำอธิ์ิบาย

สั่งสัุด	(ให้ค่าคะแนีนี	3) ครัวเรือินีไม่สัามารถิ่เข้าถิ่่งบัริการทางด้านีสัุขภาพ	หนี่วยงานีไม่สัามารถิ่ส่ังความช่ัวยเหลือิ 

หรือิบัริการสัุขภาพเข้าไปัในีชุัมชันี	ผ่้ปั่วยเรื�อิรังไม่ได้รับัการด่แล	และมีความเสัี�ยงต่อิสัุขภาพสั่ง	

ปัานีกลาง	(ให้ค่าคะแนีนี	2)	 ครวัเรอืินีที�มฐีานีะทางเศรษฐกจิดี	สัามารถิ่ชัว่ยเหลอืิตวัเอิงได	้หน่ีวยงานีสัามารถิ่สัง่ความชัว่ยเหลอืิ	

หรือิบัริการสัุขภาพเข้าไปัในีชุัมชันี	แต่ยังไม่ทั�วถิ่่ง	

ต�ำ	(ให้ค่าคะแนีนี	1)	 ครัวเรือินีสัามารถิ่เข้าถิ่่งบัริการสุัขภาพได้ปัรกติ	และหน่ีวยงานีผ้่ให้บัริการด้านีสุัขภาพ	ทำหน้ีาที� 

ได้ปัรกติ

การกำหนีดหรือิตัดสัินีใจเกี�ยวกับัระดับัความเปัราะบัาง	มาจากการมีส่ัวนีร่วมขอิงผ่้เข้าปัระชัุมกลุม่	โดยอิาจจะกำหนีดให้มีระดับั	

5	คะแนีนี	หรอืิมากกว่านัี�นีก็ได้	และแต่ละระดบัั	มีคำอิธิ์บัาย	หรอืิตวัชัี�วัดเชิังคุณภาพกำกบััทกุระดับั	ซ่่�งตวัชัี�วัดดงักล่าวนีี�	มาจากการมีส่ัวนีร่วม 

ขอิงผ่้เข้าปัระชัุมกลุ่ม	



36 คู่่�มืือการประเมืินคู่วามืเปราะบางของเมืืองสำำาหรับภาคู่ประชาสำังคู่มื บริบทภาคู่ตะวันออกเฉีียงเหนือ โคู่รงการประชาสำังคู่มืร�วมืแรงเพื่ื�อเปลี่ี�ยนแปลี่งเมืือง

3) การสำร�างตัวชีวัดำรวมื แลี่ะการประเมืินผู้ลี่กระทบ
ตัวชัี�วัดความเปัราะบัางรวม	 เกิดจากการรวมคะแนีนี 

ขอิงตวัชัี�วัดหลายด้านีเข้าด้วยกนัี	โดยในีการปัระชุัมกลุม่ย่อิย	มขีั�นีตอินี 

การดำเนีินีการดังนีี�คือิ	1)	สัมาชัิกที�เข้าร่วมกระบัวนีการสันีทนีากลุม่

ร่วมพ่ดคุยและร่วมกันีระดมความคิดเห็นีให้ข้อิม่ลผลกระทบั 

จากปัระเด็นีความเปัราะบัางที�เกิดข่�นีในีพื�นีที�ตนีเอิงมีอิะไรบ้ัาง		 

2) หลังจากได้ข้อิม่ลผลกระทบัจากการระดมความคิดเห็นี	ให้ทีม

ปัระเมินีนีำข้อิม่ลมาสัรุปัลงบันีกระดาษหรือิกระดานีที�ผ่้เข้าร่วม

สันีทนีากลุม่ทกุคนีสัามารถิ่มอิงเหน็ีได	้	3)	จากนีั�นีใหผ้่้เขา้รว่มทั�งหมด

ปัระเมินีคะแนีนีผลกระทบัจากความเปัราะบัางว่ามีผลกระทบั 

ตอ่ิบัคุคล	ตอ่ิครวัเรอืินี	ตอ่ิชัมุชันี	ตอ่ิตำบัล	ในีระดบััใด	พรอ้ิมอิภปิัราย

เหตุผลว่าทำไมถิ่ง่ให้คะแนีนีเท่านีี�	โดยผ่ป้ัระเมินีต้อิงทำหน้ีาที�ในีการ

บัันีท่กคำอิธิ์บัายขอิงผ่้อิภิปัรายลงในีชั่อิง	“คำอิธิ์บัาย”	ในีแต่ละมิติ		

4)	สุัดท้ายจะได้ข้อิม่ลระดับัความเปัราะบัางจากการระดมความคิดเห็นี 

ขอิงทุกคนี	และ	5)	ผ่้ดำเนีินีการปัระชุัมปัระมวลสัรุปัปัระเด็นี 

ความเปัราะบัางตามลำดับั

ตัวอย�างผู้ลี่กระทบจากคู่วามืเปราะบางของพื่ื�นที�นำ�าท�วมืตำาบลี่ ก
หลักเกณฑ์การให้คะแนีนี

0	 หมายถิ่ง่	 ไม่มี/ไม่ได้รับัผลกระทบั

1	 หมายถิ่ง่	 ผลกระทบันี้อิย

2	 หมายถิ่ง่	 ผลกระทบัปัานีกลาง

3	 หมายถิ่ง่	 ผลกระทบัมาก

(ตัวอย่าง)  

ผลี่กระทบจากประเด็น 

ความิเปราะบางน�ำท่วมิ

ระดับผลี่กระทบจากความิเปราะบาง
คะแนนรวมิ

(เต็มิ 12 คะแนน)
คำอธิ์ิบาย

ต่อบุคคลี่ ต่อครัวเรือน ต่อชุมิชน ต่อตำบลี่

1. โรคติดต่อิ 1 3 2 1 7

2.	สัิ�งปัฏิิก่ล	(ขยะ/นี�ำเสัีย) 1 3 3 2 9

3. ผลผลิตการเกษตรเสัียหาย 1 3 1 0 5

4. การเคลื�อินีย้ายสััตว์เลี�ยง 2 3 2 2 9

5. ขาดอิาหารนี�ำดื�ม 1 2 3 2 8

6.	ที�อิย่่อิาศัยนี�ำท่วมขัง 3 3 2 1 9
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ตารางวิเคราะห์ภาพรวมดังกล่าวข้างต้นี	สัามารถิ่นีำเสันีอิเปั็นีไดอิะแกรมแบับัใยแมงมุนี	เพื�อิให้ง่ายต่อิการสืั�อิสัาร	ดังแผนีภาพ

ข้างล่าง	

ภาพื่ที�	3	ตัวอย่างการจัดที่ำกราฟใยแมงมุม (Spider Chart)

การสัร้างตวัชัี�วดัรวม	และการปัระเมนิีผลกระทบั	มปีัระโยชันีอ์ิยา่งมากในีการจดัเรยีงลำดบััความสัำคัญขอิงปัญัหา	และการแสัวงหา

มาตรการในีการแก้ไขปััญหาในีขั�นีตอินีต่อิไปั	นีอิกจากนีี�	การสัร้างตัวชัีวัดรวม	อิาจจะกำหนีดอิอิกมาเปั็นีรายด้านี	ตามกรอิบัแนีวคิดที�เสันีอิ 

ไว้ในีข้างต้นี	



38 คู่่�มืือการประเมืินคู่วามืเปราะบางของเมืืองสำำาหรับภาคู่ประชาสำังคู่มื บริบทภาคู่ตะวันออกเฉีียงเหนือ โคู่รงการประชาสำังคู่มืร�วมืแรงเพื่ื�อเปลี่ี�ยนแปลี่งเมืือง

4) การประเมืินฉีากทัศัน์อนาคู่ต
กิจกรรมที�สัามารถิ่ใช้ัวิธ์ีการแบับัมีสั่วนีร่วม	และน่ีาจะมี

ปัระโยชันีใ์นีการนีำเสันีอิมาตรการเพื�อิแกไ้ขปัญัหา	คอืิการสัร้างฉีาก

ทัศน์ีอินีาคตด้วยกระบัวนีการมีสั่วนีร่วม	โดยอิาจจะดำเนีินีการตาม

ขั�นีตอินีดังนีี�คือิ	

1)	 ในีการปัระชุัมกลุ่มใหญ่	ที�ปัระชัมุระดมสัมอิงเกี�ยวกบัั

อินีาคตที�เกี�ยวกับัภัยอิันีตรายนีั�นี	ๆ	และอิาจจะแบั่ง	

“ฉีากทศันี”์	คอืิความเปัน็ีไปัได	้(plausible)	ที�จะเกดิ

ภัยในีอินีาคต	อิอิกเป็ันี	3	หรือิไม่เกิด	4	ฉีาก	เชั่นี	 

1)	ฉีากทัศนี์สัถิ่านีการณ์เปั็นีปัรกติ	 	2)	ฉีากทัศนี์

สัถิ่านีการณ์อิันีตราย	 	3)	ฉีากทัศน์ีสัถิ่านีการณ์ 

ภัยรุนีแรงสั่งสัุด	

2.)	แบ่ังกลุ่มย่อิย	ตามฉีากทัศน์ี	ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันี 

ให้คำอิธ์ิบัายว่า	 เมื�อิเกิดสัถิ่านีการณ์นีั�นี	ๆ	สัภาวะ 

จะเปั็นีอิย่างไรบั้าง	และเพื�อิให้เข้าใจได้ง่าย	 เห็นี 

ความเชัื�อิมโยงได้ครอิบัคลุม	อิาจจะกำหนีดตัวละคร

และเรื�อิงเล่า	ในีสัถิ่านีการณ์นีั�นี	

3.)	นีำเสันีอิคำธ์ิบัายในีที�ปัระชัุมและร่วมอิภิปัราย

มาตรการในีการแก้ไขปััญหา	

5) การสำรุปมืาตรการแก�ไขปัญหา
ในีการสัรุปัมาตรการในีการแก้ไขปััญหานีี�	กลุ่มอิาจจะ

พิจารณาจากนีำหนัีกที�ได้จากการปัระเมินี	อิย่างเช่ันี	ขอิบัเขต	 

ความรุนีแรง	หรือิความเป็ันีไปัได้ในีการแก้ไขปััญหา	อิย่างไรก็ตาม	

การวิเคราะห์ข้อิม่ลและการปัระเมินีผลกระทบั	อิาจจะกินีเวลา 

พอิสัมควร	การสัรุปัมาตรการเพื�อิแก้ไขปััญหาอิาจจะกำหนีดให้เปั็นี

กิจกรรมต่อิเนีื�อิง	และจะยังไม่กล่าวละเอิียดในีที�นีี�		
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3.9  การสำรุปผู้ลี่แลี่ะเขียนรายงาน
ในีขั�นีตอินีสัุดท้ายจ่งเข้าสั่่กระบัวนีการจัดทำรายงานีการปัระเมินีความเปัราะบัางขอิงเมือิงแบับัมีสั่วนีร่วม	กรอิบัรายงานี 

การปัระเมินีความเปัราะบัางข้างล่างนีี�เป็ันีคำแนีะนีำสัำหรับัการจัดทำรายงานีเกี�ยวกับัการปัระเมินีความเปัราะบัาง	ดังนีี�

บทที� 1  บทนำา
• ที�มาและความสัำคัญขอิงการปัระเมินี
• วัตถิุ่ปัระสังค์การปัระเมินี
• ขอิบัเขตขอิงการปัระเมินี	 (ขอิบัเขตด้านีพื�นีที�/ขอิบัเขต

ด้านีเนีื�อิหา)

• ปัระโยชันี์จากการปัระเมินี

บทที� 2  ทบทวนเอกสำารที�เกี�ยวข�อง
• ทบัทวนีข้อิม่ลจากเอิกสัารมือิสัอิง	 เช่ันี	นีโยบัายหรือิ

โครงการพฒันีาที�ส่ังผลกระทบัให้เกดิความเปัราะบัางในีพื�นีที�
เป็ันีต้นี	 (สั่งผลต่อิการเข้าถิ่่งและการควบัคุมทรัพยากร
ตอ่ิการดำเนีนิีวถิิ่ชีัวีติ/การปัระกอิบัอิาชัพีขอิงคนีในีชัมุชันี
ต่อิกลุ่มผ่้หญิงและกลุ่มอิื�นี	ๆ	ที�มีความเปัราะบัางอิย่างไร)

• หนี่วยงานีหรือิอิงค์กรและภารกิจที�เชัื�อิมโยงกับันีโยบัาย
หรอืิโครงการพัฒนีาที�สัง่ผลกระทบัให้เกิดความเปัราะบัาง
ในีพื�นีที�

• ผลการศก่ษาความเปัราะบัางที�เกี�ยวขอ้ิงและคลา้ยคลง่กบัั
ปัระเด็นีปัระเมินี	(ร่ปัแบับั	เครื�อิงมือิ	วิธ์ีการ	ข้อิสัรุปัสัั�นี	ๆ
เชั่นี	ผลการปัระเมินี	แนีวทางจัดการความเปัราะบัาง
ข้อิเสันีอิแนีะจากการปัระเมินี	เป็ันีต้นี)

บทที� 3  วิธีการประเมืิน
• บัริบัทขอิงพื�นีที�ปัระเมินี
• กลุ่มเปั้าหมายการปัระเมินี
• เครื�อิงมือิและวิธ์ีการปัระเมินี
• กระบัวนีการและขั�นีตอินีการปัระเมินี

• การวิเคราะห์ข้อิม่ลจากการปัระเมินี

บทที� 4  ผู้ลี่การประเมืิน  
(เน�นตอบตามืวัตถุประสำงคู่์โคู่รงการ) ตัวอย�าง
• ร่ปัแบับัหรือิลักษณะความเปัราะบัางขอิงบัุคคล	ครัวเรือินี

และชัุมชันี
• สัาเหตุขอิงความเปัราะบัางที�เกิดข่�นีในีพื�นีที�
• ผลกระทบัขอิงความเปัราะบัางที�มีต่อิบุัคคล	ครัวเรือินี

และชัุมชันีนีโยบัาย
• ขดีความสัามารถิ่ขอิงชุัมชันีในีการรับัมือิกับัภัยพิบัติัตา่ง	ๆ
• กระบัวนีการจัดการความเปัราะบัางแบับัมีสั่วนีร่วม

(โดยเฉีพาะอิย่างยิ�งขอิงกลุ่มที�มีความเปัราะบัาง	 เช่ันี	 
กลุ่มผ้่หญิง	ผ้่ส่ังอิายุ	เด็ก	คนีพิการ	ฯลฯ)	ในีการกำหนีด
นีโยบัายในีระดับัท้อิงถิ่ิ�นี	และระดับัการมีสั่วนีร่วม

• แนีวทางการจดัการเพื�อิการปัอ้ิงกนัีและลดความเปัราะบัาง
• ภาคีเครือิข่ายความร่วมมือิเพื�อิการปั้อิงกันีและลด

ความเปัราะบัาง
• ฯลฯ

บทที� 5  สำรุปแลี่ะข�อเสำนอแนะ
• สัรุปัและอิภิปัรายผลการปัระเมินี
• ข้อิเสันีอิแนีะจากการปัระเมินี	(ปัฏิิบััติการระดับัพื�นีที�หรือิ

ระดับันีโยบัาย)	

เอกสำารอ�างอิง (ถ�ามืี)
ภาคู่ผู้นวก
• รายงานีกิจกรรมพร้อิมภาพถิ่่าย
• รายชัื�อิคณะทำงานี

• ฯลฯ	(ถิ่้ามี)
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บทที� 4 
การใช�ประโยชน์จากผู้ลี่การประเมืินคู่วามืเปราะบาง

คู่วามืสำำาคู่ัญของการประเมืิน 
คู่วามืเปราะบาง

การใช�ประโยชน์จากผู้ลี่การประเมิืน
คู่วามืเปราะบาง

ทางเลืี่อกในการลี่ดำคู่วามืเปราะบาง

1

2

3

การใช�ประโยชน์
จาก 

ผู้ลี่การประเมิืน
คู่วามืเปราะบาง
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บทที� 4 
คู่วามืสำำาคู่ัญแลี่ะการใช�ประโยชน์ 
จากผู้ลี่การประเมืินคู่วามืเปราะบาง
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บทนำา
เมื�อิปัระเมินีและได้ผลการปัระเมินีความเปัราะบัางแล้ว	ขั�นีตอินีต่อิไปั	คือิ	การปัฏิิบััติการเพื�อิตอิบัสันีอิงต่อิความเปัราะบัางที�มี 

ในีแต่ละระดับั	ซ่่�งอิาจมคีวามแตกต่างกนัีอิอิกไปัตามลกัษณะพื�นีที�	สัถิ่านีการณ์และระดบััความเปัราะบัาง	โดยปัฏิบิัตักิารจดัการความเปัราะบัาง 

หมายรวมถิ่ง่การวางกลยทุธ์ใ์นีการลดความเปัราะบัางและบัรหิารจดัการความเปัราะบัางจากภยัตา่ง	ๆ 	การจดัทำแผนีดำเนีนิีงานีตามกลยทุธ์์

แก้ไขปััญหาความเปัราะบัาง	ความล่อิแหลม	รวมทั�งการเตรยีมความพร้อิม	ศกัยภาพในีการปัรบััตวัต่อิความเปัราะบัางนีั�นี	ๆ 	ในีส่ัวนีนีี�จะกล่าวถิ่ง่ 

ความสัำคัญขอิงการปัระเมินีความเปัราะบัางและการใชั้ปัระโยชัน์ีจากผลการปัระเมินีความเปัราะบัาง	โดยมีรายละเอิียดดังนีี�

4.1 คู่วามืสำำาคู่ัญของการประเมืินคู่วามืเปราะบาง
กล่าวโดยทั�วไปัการปัระเมินีความเปัราะบัางจะมีความสัำคัญและมีคุณปัระโยชันี์ต่อิผ่เ้กี�ยวข้อิง	หากมีการนีำกลยุทธ์์และแนีวทาง

ไปัสั่่การปัฏิิบััติการ	ซ่่�งผลจากการปัระเมินีความเปัราะบัางสั่่การปัฏิิบััติการจัดการจะช่ัวยให้เกิดผลสัำคัญอิย่างนี้อิย	4	ปัระการ	ได้แก่

1. การกำาจัดำคู่วามืเปราะบาง (การป้องกัน
หรือหลี่กีเลี่ี�ยง) หมายถิ่ง่	การทำใหค้วามเปัราะบัางหรอืิความเสีั�ยง
หมดไปัโดยสัิ�นีเชิัง	อิาจหมายถิ่่ง	การย้ายสัถิ่านีที�ตั�งขอิงอิาคาร 

บั้านีเรือินีที�อิย่่ในีพื�นีที�เสัี�ยงให้ไปัอิย่่ในีที�ปัลอิดภัย	หรือิอิาจหมายถิ่่ง	

การลงทุนีเชิังโครงสัร้างขนีาดใหญ่ในีการป้ัอิงกันีผลกระทบั	เชั่นี	 

การสัร้างกำแพงกั�นีที�มีความสั่งและแข็งแรงเพียงพอิเพื�อิป้ัอิงกันี 

คลื�นียักษ์หรือิมวลนี�ำขนีาดใหญ่ 

2. การแก�ไขปัญหาคู่วามืเปราะบางแลี่ะ
คู่วามืลี่�อแหลี่มื (การลี่ดำผู้ลี่กระทบ)	สัำหรับัความเปัราะบัาง

บัางปัระเภท	 เราอิาจไม่สัามารถิ่กำจัดให้หมดสัิ�นีไปัได้โดยสิั�นีเชัิง	 

แตส่ัามารถิ่ลดทอินีผลกระทบัในีทางลบัใหล้ดลงได	้เช่ันี	การใหค้วาม

สัำคญักบััมาตรฐานีการกอ่ิสัรา้ง	สัิ�งปัลก่สัรา้งใหมี้ความคงทนีแขง็แรง

และสัามารถิ่ต้านีทานีภัยที�มีความรุนีแรงได้	

3. การเตรียมืคู่วามืพื่ร�อมืรับมืือภัยพิื่บัติ
เป็ันีความร่้และศักยภาพที�รัฐบัาล	หนี่วยงานีและปัระชัาชันีทั�วไปั 

ควรพิจารณาและให้ความสัำคัญในีการพัฒนีาให้ดีข่�นี	โดยมาตรการ

และกิจกรรมเตรียมความพร้อิมโดยทั�วไปัครอิบัคลุมการจัดทำระบับั

การเตือินีภัยล่วงหนี้าสัำหรับัภัยปัระเภทต่าง	ๆ	แบับัครบัวงจร	 

การวางแผนีเฉีพาะกิจฉุีกเฉิีนี	การจัดหาและจัดเตรียมอุิปักรณ์และ

สัิ�งขอิงสัำรอิงจ่าย	การพัฒนีากลไกในีการปัระสัานีงานีและการ 

เตรียมการระดับัอิงค์กร	 การวางแผนีอิพยพ	การให้ข้อิม่ลแก่

สัาธ์ารณชันี	การซ่อ้ิมรบััมอืิในีสัถิ่านีการณ์จำลอิง	หรอืิการซ้่อิมรบััมอืิ

เหตุฉีุกเฉิีนี	เปั็นีต้นี

4. การจัดำสำรรผู่้� รับคู่วามืเปราะบางใหมื� 
(การถ�ายโอนหรือแบ�งปันคู่วามืเปราะบาง) หมายถิ่่ง	

กระบัวนีการทำสััญญาหรือิข้อิตกลงเพื�อิให้ผ้่ได้รับัผลกระทบัจาก 

ความเสัี�ยงแทนี	 วิธ์ีการนีี�แสัดงให้เห็นีว่าความเปัราะบัางหรือิ 

ความเสัี�ยงยังคงเดิม	แต่มีการจัดการให้มีบัุคคลอิื�นีมารบััช่ัวงหรอืิแบ่ัง

เบัาผลกระทบัที�อิาจเกดิจากความเปัราะบัางนีั�นี



43Strengthening Urban Climate Governance for Inclusive, Resilient and Sustainable Societies in Thailand (SUCCESS)

4.2  การใช�ประโยชน์จากผู้ลี่การประเมืินคู่วามืเปราะบาง
การเลือิกแนีวทางในีการจัดการความเปัราะบัางเพื�อิให้บัรรลุยุทธ์ศาสัตร์ที�วางไว้	ต้อิงคำนี่งถิ่่งสั่วนีปัระกอิบัหลายปัระการ	ตั�งแต่

กระบัวนีการคัดเลือิกมาตรการที�เหมาะสัม	การกำหนีดว่าผ่ใ้ดหรือิหน่ีวยงานีใดจะเปัน็ีผ้่ตัดสิันีใจในีการเลือิกใชัม้าตรการนีั�นี	และควรใช้ัเกณฑ์

หรือิข้อิม่ลปัระกอิบัอิะไรบั้างในีการตัดสัินีใจเลือิกแนีวทางการปัฏิิบัตัิที�เหมาะสัมและคุ้มค่าที�สุัด โครงการฯ	นีี�เล็งเห็นีว่ากระบัวนีการและผล

จากการปัระเมินีความเปัราะบัางนีี�จะสัามารถิ่นีำไปัใชั้ปัระโยชันี์ในีเชัิงนีโยบัายและเชิังพัฒนีาได้	ดังนีี�	

4.2.1 เชงินโยบาย ผลจากการปัระเมนิีความเปัราะบัาง 
ในีครั�งนีี�มุ่งหวังว่าอิงค์กรปักครอิงส่ัวนีท้อิงถิ่ิ�นี	ได้แก่	 เทศบัาลนีคร	

เทศบัาลตำบัลหรือิอิงค์การบัริหารสั่วนีตำบัล	ที�เปั็นีสั่วนีหนี่�งขอิง

กลไกผ่้ปัระเมินี	ซ่่�งถิ่ือิว่าเปั็นีอิงค์กรสั่วนีราชัการในีท้อิงถิ่ิ�นีที�อิย่่ใกล้

ชัดิกบััปัระชัาชันีมากที�สัดุ	มีทรพัยากรที�เอิื�อิตอ่ิการลดผลกระทบัและ

แก้ไขปััญหา	อิาทิ	งบัปัระมาณ	บุัคลากร	เครื�อิงไม้เครื�อิงมือิ	เปั็นีต้นี	

ดังนีั�นี	การแก้ไขและลดผลกระทบัที�เกิดข่�นีในีปััจจุบัันี	รวมทั�งการ

ป้ัอิงกนัีผลกระทบัที�อิาจเกิดข่�นีในีอินีาคตอิย่างยั�งยนืีจง่ควรเป็ันีส่ัวนีหนี่�ง 

ขอิงนีโยบัายท้อิงถิ่ิ�นี	โดยเฉีพาะการบัรรจุในีเทศบััญญัติขอิงท้อิงถิ่ิ�นี 

สั่่แผนีการปัฏิิบััติการการเตรียมความพร้อิมอิย่างเปั็นีร่ปัธ์รรมและมี

ความยั�งยืนี

4.2.2 เชิงพื่ัฒนา กระบัวนีการระบัุกลไกที�จะทำ

หน้ีาที�ในีการปัระสัานีงานีให้เกิดการนีำข้อิม่ลจากการปัระเมินี 

ความเปัราะบัางไปัส่่ัการใช้ัปัระโยชัน์ีในีเชิังพัฒนีาอิาจปัระยุกต์ใช้ั 

จากกระบัวนีการเบัื�อิงต้นีดังต่อิไปันีี�

1.	ระบุัหนีว่ยงานีหรอืิผ่มี้สัว่นีใดส้ัว่นีเสัยีสัำคญัที�ควร

อิย่่ในีกระบัวนีการ

2.	ระดมความคิดเห็นีและศ่กษาทางเลือิกในีการ

จัดการความเปัราะบัางตามกลยุทธ์์ที�กำหนีดไว้ในีขั�นีการปัระเมินี	 

โดยเนี้นีการมีสั่วนีร่วมขอิงผ่้มีสั่วนีได้สั่วนีเสัียทั�งหมด

3.	ปัระเมินีความเป็ันีไปัได้ในีทางเลือิกทั�งหมดโดยใช้ั

เกณฑ์ที�ตกลงกันีไว้ก่อินีแล้ว

4.	สัรุปัข้อิตกลงในีการดำเนิีนีงานีต่อิไปัและจัดทำ

แผนีการดำเนิีนีงานีที�เกี�ยวข้อิง

5.	สืั�อิสัารแนีวทางการดำเนีินีงานีให้ปัระชัาชันีและ 

ผ่้เกี�ยวข้อิงรับัร่้

โดยหน่ีวยงานีที�จะทำหน้ีาที�ในีการดำเนิีนีการในีเชิังพฒันีา 

เพื�อิแก้ไข	ลดผลกระทบัและปั้อิงกันีความเปัราะบัางที�จะเกิดข่�นี 

ในีอินีาคตควรพิจารณาความครอิบัคลุมในี	3	 ด้านี	 คือิ	1)	 ด้านี 

ความล่อิแหลมเสีั�ยงภยั	(Exposure)		2)	ด้านีความอ่ิอินีไหว	(Sensitivity)	 

และ	3)	ด้านีความสัามารถิ่ในีการปัรับัตัว	(Adaptation	Capacity)	

เนีื�อิงจากเปั็นีอิงค์ปัระกอิบัหลักที�นีำไปัสั่่ความเปัราะบัางขอิงคนี 

ทุกกลุ่มในีสัังคม	ดังนีั�นี	อิงค์ปัระกอิบัหลักข้างต้นีนีี�ถิ่ือิว่าเปั็นีปััจจัย

ขับัเคลื�อินีหลักที�เปั็นีสัาเหตุที�แท้จริงขอิงความเปัราะบัางจาก 

การพฒันีาเมอืิง	อิาท	ิการบัรหิารจดัการระบับัและโครงสัรา้งพื�นีฐานี

ต่าง	ๆ	ขอิงเมือิง	การก่อิสัร้างโครงการพัฒนีาขนีาดใหญ่	การอิย่่ในี

เขตนีิคมอิุตสัาหกรรม	การปัระสับัภัยพิบััตินี�ำท่วม	ลมมรสัุมหรือิ 

การผนัีแปัรขอิงอิณุหภ่ม	ิเป็ันีต้นี	โดยผลจากการวเิคราะห์อิงค์ปัระกอิบั 

หลักและอิงคป์ัระกอิบัยอ่ิยในีค่ม่อืิเลม่นีี�จะนีำมาใชัใ้นีการแกไ้ขปัญัหา

และสัร้างการเตรยีมความพร้อิมอิย่างเป็ันีระบับั	เท่าเทยีมและเป็ันีธ์รรม 

ยิ�งข่�นี	รวมทั�งสัอิดคล้อิงกับัการเปัลี�ยนีแปัลงและความไม่แนี่นีอินี 

ขอิงการพัฒนีาในีอินีาคตร่วมด้วย
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4.3  ทางเลี่ือกในการลี่ดำคู่วามืเปราะบาง
ภายหลังจากการระดมความคิดเห็นีในีขั�นีต้นี	ผ่้มีสั่วนีได้ส่ัวนีเสัียจะมีทางเลือิกในีการจัดการความเสัี�ยงที�นีำไปัสั่่ความเปัราะบัาง

มากมาย	ซ่่�งจำเป็ันีต้อิงมีการศก่ษาพด่คุย	หารือิและวิเคราะห์ว่ามาตรการใดเหมาะสัมที�สุัดในีการจัดการกับัผลกระทบัที�ทำให้เกิดความเปัราะ

บัางนีั�นี	ๆ 	ทั�งนีี�	การเปัิดโอิกาสัให้มีการตัดสัินีใจแบับัมีสั่วนีร่วมอิาจทำให้มีความซ่ับัซ้่อินีในีเชัิงกระบัวนีการ	แต่เปั็นีสัิ�งที�ควรทำ	เนีื�อิงจากทาง

เลือิกแต่ละเสั้นีทางล้วนีนีำไปัส่่ัผลกระทบัต่อิชัุมชันีที�มีความเปัราะบัางแตกต่างกันี

ภาพื่ที� 4 ตัวอย่างที่างเล้อกในการจัดการความเปราะบางจากภัยพื้ิบัติน�ำที่่วม

ที�มิา: ส่รวิศ วิฑู้รทัี่ศน์ และ Marqueza Cathalina & Matthew Sarsycki (2559)



45Strengthening Urban Climate Governance for Inclusive, Resilient and Sustainable Societies in Thailand (SUCCESS)

1. สำังคู่มื (Social)	ทางเลือิกในีการลดผลกระทบั

จะได้ผลก็ต่อิเมื�อิได้เริ�มมีการดำเนีินีการข่�นีจริงและการมีสั่วนีร่วม

อิย่างใกล้ชัิดขอิงสัังคมสัาธ์ารณะตั�งแต่เริ�มต้นีกระบัวนีการ	 เช่ันี	 

การทำปัระชัาพิจารณ์หรือิการเจรจาต่อิรอิงกับัสัาธ์ารณะ	เพื�อิให้ 

ทางเลือิกในีการลดผลกระทบัได้รับัการสันีับัสันีุนีซ่่�งเปั็นีขั�นีตอินี 

ที�จำเป็ันีอิย่างยิ�ง	 นีอิกจากจะทำให้ได้รับัมุมมอิงทางความคิด 

ที�หลากหลายจากปัระชัาชันีทั�งข้อิดีข้อิเสีัยแล้ว	ยังเป็ันีการเปัรียบัเทียบั 

ระหวา่งผลปัระโยชันีแ์ละผลกระทบัดา้นีลบัที�อิาจเกิดข่�นีตอ่ิปัระชัากร

บัางกลุม่ซ่่�งหลกีเลี�ยงไมไ่ดด้ว้ย	ดงันัี�นี	หากไม่ไดร้บััการสันีบััสันีนุีจาก

สัังคมสัาธ์ารณะ	มาตรการที�เลือิกอิาจถิ่่กต่อิต้านี	เกิดแรงเสัียดทานี

หรือิล้มเหลวได้

2. วชิาการ (Techical)	ควรมีการตรวจสัอิบัเพื�อิหา

จุดอิ่อินีทางเทคนีิคขอิงทางเลือิกแต่ละอิย่างว่าจะสัามารถิ่ชั่วยลด 

การสั่ญเสีัยในีระยะยาวได้หรือิไม่	และมีผลกระทบัในีทางทุติยภ่มิ 

ที�อิาจจะปัิดบัังผลปัระโยชันี์ที�ควรได้รับัหรือิควรเกิดข่�นีได้หรือิไม่

3. การบริหารจัดำการ (Administrative)
โดยจะต้อิงตรวจสัอิบัว่าชัุมชันีหรือิเจ้าหนี้าที�ที�เกี�ยวข้อิงมีศักยภาพ 

ในีการบัริหารจัดการวิธ์ีการที�ใชั้ในีการลดผลกระทบัดังกล่าวหรือิไม่	

เนืี�อิงจากวิธ์กีารบัางอิย่างอิาจเกี�ยวข้อิงกบััสัิ�งปัลก่สัร้าง	เครื�อิงไม้เครื�อิงมอืิ	 

ระบับัหรือิแม้แต่กระบัวนีการพัฒนีาศักยภาพ	อิาจจำเป็ันีต้อิงใช้ั

ทรพัยากรที�มอีิย่่แล้วในีพื�นีที�เพื�อิบัริหารจัดการ	โดยเฉีพาะในีเรื�อิงขอิง

ทักษะ	กำลังคนี	เงินีทุนีและการบัำรุงรักษา	ในีขณะที�บัางวิธ์ีการ 

อิาจจำเป็ันีต้อิงได้รับัความช่ัวยเหลือิเป็ันีอิย่างมากจากหน่ีวยงานี 

หรือิบัุคคลภายนีอิก

4. การเมืือง (Political)	มาตรการลดผลกระทบั

มกัเกี�ยวข้อิงกบััการเมอืิงอิย่างมากเช่ันีเดยีวกบััมาตรการอืิ�นี	ๆ	ขอิงรฐั	 

ซ่่�งจำเปั็นีต้อิงใชั้งบัปัระมาณที�ต้อิงได่รับัการอินีุญาตหรือิการอินีุมัติ	

อิาจรวมไปัถิ่ง่การเปัลี�ยนีแปัลงโครงสัร้างขอิงชัมุชันี	การใช้ัที�ดนิีสัาธ์ารณะ	 

และอิาจเกี�ยวพันีกับัฐานีเสัียงหรือิความนีิยมขอิงผ้่นีำทางการเมือิง	 

ซ่่�งเปัน็ีผ้่พจิารณาอินุีมตัมิาตรการดงักล่าว	ด้วยเหตนุีี�	มติทิางการเมอืิง

ที�เกี�ยวข้อิงกับัทางเลือิกแต่ละทางย่อิมสั่งผลต่อิการตัดสัินีใจว่า 

จะเลือิกมาตรการใดดำเนีินีการ

5. กฎหมืาย (Legal) ทางเลือิกในีการลดผลกระทบั

หลายทางจำเป็ันีต้อิงมีการใช้ัอิำนีาจทางกฎิหมายเข้ามาเกี�ยวข้อิง 

เพื�อิให้มผีลบังัคับัใช้ั	โดยต้อิงตรวจสัอิบัว่าเป็ันีไปัได้หรอืิไม่ที�จะจัดตั�ง

หน่ีวยงานีหรือิกำหนีดอิำนีาจทางกฎิหมายในีระดับัชัาติ	จังหวัดหรือิ

ทอ้ิงถิ่ิ�นีเพื�อิดำเนีนิีการตามมาตรการลดผลกระทบัที�เสันีอิ	นีอิกจากนีี�	

ยงัต้อิงพจิารณาถิ่ง่เรื�อิงการจดัทำระเบีัยบัข้อิบังัคบััเพื�อิปัระกอิบัมาตรการ 

ลดผลกระทบัและสันัีบัสันีุนีการดำเนีินีงานีขอิงหนี่วยงานีที�ได้รับั 

มอิบัหมายในีการดำเนีินีการตามมาตรการดังกล่าว

6. เศัรษฐกิจ (Economic)	เช่ันีเดยีวกับัโครงการอืิ�นี	ๆ
ทางเลือิกในีการลดผลกระทบัจะต้อิงมีความคุ้มค่าในีการลงทุนี 

และต้อิงอิย่่ในีวงเงินีที�ผ้่สันีับัสันีุนีโครงการสัามารถิ่จ่ายหรือิให้การ

สันีับัสันีุนีได้	 โครงการเพื�อิลดผลกระทบัมักเกี�ยวข้อิงกับัการลงทุนี 

ทางโครงสัร้างหรือิการพัฒนีาศักยภาพ	และมักจำเป็ันีต้อิงส่ังมอิบั 

ใหเ้จ้าขอิงพื�นีที�ดแ่ล	บัำรุงรักษาหรือิดำเนิีนีการต่อิเนีื�อิงไปัในีอินีาคต

เป็ันีระยะเวลานีานีหลังจากโครงการสัำเร็จแล้ว	ซ่่�งจำเปั็นีต้อิงใชั ้

งบัปัระมาณและบุัคลากรในีพื�นีที�	ซ่่�งความเป็ันีไปัได้ในีเชิังงบัปัระมาณ

อิยา่งไรก็ตาม	ในีการปัระเมินีทางเลือิกเพื�อิลดความเปัราะบัางในีแต่ละบัริบัทหรือิแต่ละสัถิ่านีการณ์ไดนั้ี�นี	ควรต้อิงให้ความสัำคัญ

กับัปััจจัยเงื�อินีไขที�ต้อิงพิจารณาร่วม	7	ปัระการ	คือิ
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สัามารถิ่เป็ันีได้ทั�งการใช้ังบัปัระมาณปัระจำปีัขอิงพื�นีที�เปั้าหมาย	 

งบัปัระมาณพิเศษ	งบัปัระมาณอุิดหนุีนีเพิ�มเติมหรือิการก่ยื้มเพิ�มเติม

7. สำิ�งแวดำลี่�อมื (Environment) มาตรการลด
ผลกระทบัหลายมาตรการสั่งผลต่อิสัภาพแวดล้อิมทางธ์รรมชัาติ	 

ไม่ทางบัวกก็ทางลบัทางใดทางหนี่�ง	หรือิผสัมผสัานีกันีไปั	 ดังนัี�นี	 

จ่งจำเปั็นีต้อิงมีการพิจารณาผลกระทบัเหล่านีี�	 เนืี�อิงจากมาตรการ 

ที�คัดเลือิกอิาจสั่งผลกระทบัต่อิสัิ�งแวดล้อิมในีระยะยาวได้

ทั�งนีี�	ในีกระบัวนีการระบัทุางเลือิกเพื�อิลดผลกระทบัจาก

ความเปัราะบัาง	อิาจจำเป็ันีต้อิงทบัทวนีมาตรการที�เคยใช้ัได้ดใีนีอิดีต	

แต่เนีื�อิงจากภัยพิบััติที�เกิดข่�นีในีปััจจุบัันีอิาจมีระดับัความรุนีแรง 

ที�เพิ�มข่�นี	และมีสัภาพทางอุิตุนิียมวิทยาหรือิอิุทกวิทยาที�ไม่แนี่นีอินี	

ซ่่�งเป็ันีผลมาจากการเปัลี�ยนีแปัลงขอิงสัภาพภ่มิอิากาศ	กลยุทธ์์ 

ขอิงท้อิงถิ่ิ�นีในีการรับัมือิกับัความเสัี�ยงหรือิความเปัราะบัางที�ผ่านีมา

อิาจชั่วยให้ชัุมชันีพ้นีภัยได้ในีอิดีต	แต่อิาจไม่ได้ผลในีสัภาพปััจจุบัันี	

ดงันัี�นี	อิาจจำเปัน็ีตอ้ิงเพิ�มศกัยภาพในีการปัรบััตวัและปัรบััมาตรการ

ลดผลกระทบัให้เข้ากับับัริบัทและสัภาพการณ์เฉีพาะ	โดยอิาจใชั้

มาตรการหลายอิย่างสันัีบัสันุีนีซ่่�งกันีและกันีเพื�อิจัดการกับัความเสีั�ยง

ที�มคีวามสัำคญัอิยา่งมปีัระสัทิธ์ภิาพ	ในีทา้ยที�สุัดแลว้	เปัา้หมายสัำคญั

ขอิงมาตรการทุกอิย่าง	คือิ	การชั่วยแก้ไขปััญหาที�มีความล่อิแหลม	

ความเปัราะบัาง	และเพิ�มศักยภาพในีการรับัร้่	ปัรับัตัวและการกลับั

สั่่ภาวะปักติได้อิย่างรวดเร็ว				
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เมืือง (Urban)
พื�นีที�ซ่่�งเป็ันีที�รวมกลุม่ตั�งถิ่ิ�นีฐานีขอิงปัระชัากรที�มารวมกันี	 

เป็ันีพื�นีที�ที�มปีัระชัากรอิาศยัอิย่เ่ปัน็ีจำนีวนีมากและหนีาแนีน่ีมากกวา่

พื�นีที�อิื�นีในีบัรเิวณโดยรอิบั	โดยมีสัิ�งปัลก่สัร้างถิ่าวร	สัิ�งอิำนีวยความสัะดวก 

และระบับับัรกิารสัาธ์ารณป่ัโภคที�เพยีบัพร้อิมเพื�อิรอิงรบััความเป็ันีอิย่่

ขอิงปัระชัากรในีพื�นีที�	มีการแลกเปัลี�ยนีซื่�อิขายสิันีค้าระหว่างกันี	 

เปั็นีที�ตั�งศ่นีย์รวมการปักครอิงขอิงท้อิงถิิ่�นีนีั�นี	ๆ	มีวิถิ่ีชีัวิตที�แตกต่าง

อิอิกไปัจากชันีบัท	และการปัระกอิบัอิาชีัพสั่วนีใหญ่ไม่ใชั่อิาชีัพ 

ด้านีเกษตรกรรม

การเปลี่ี�ยนแปลี่งของสำภาพื่ภ่มิือากาศั 
(Climate Change)

การเปัลี�ยนีแปัลงอินัีเนีื�อิงมาจากความผนัีแปัรตามธ์รรมชัาติ	 

ได้แก่	 อุิณหภ่มิ	ปัริมาณนี�ำฝ่นี	ลมมรสุัม	ความร้อินี	ล่กเห็บั	หรือิ

กิจกรรมขอิงมนุีษย์ทั�งทางตรงและทางอ้ิอิม	ทำให้ส่ัวนีปัระกอิบั 

ขอิงบัรรยากาศโลกเปัลี�ยนีแปัลงไปั	นีอิกเหนีือิจากการเปัลี�ยนีแปัลง

โดยธ์รรมชัาติ

คู่วามืเปราะบาง (Vulnerability) 
ผลกระทบัชัมุชันีได้รบัั	ซ่่�งเกดิจากการที�ไม่สัามารถิ่รบััมอืิ

ในีการแก้ไขผลกระทบัหรือิความเสีัยหายจากการเปัลี�ยนีแปัลงสัภาพ

ภ่มอิิากาศ	ความเปัราะบัาง	โดยเป็ันีผลมาจากการเปัรียบัเทียบัขนีาด

ความเสีั�ยงหรอืิผลกระทบักบััความสัามารถิ่ในีการรบััมอืิหรอืิการปัรบััตวั 

เพื�อิรับัมือิกับัความเสัี�ยงได้	หากการรับัมือิไม่สัามารถิ่ขจัดความเสัี�ยง

หรือิผลกระทบัได้ทั�งหมด	จะถิ่ือิว่ามีความเปัราะบัาง

ภัย (Hazard)
เหตกุารณท์ี�เกดิจากธ์รรมชัาตหิรอืิการกระทำขอิงมนีษุย์

ที�อิาจนีำมาซ่่�งความสั่ญเสีัยต่อิชัีวิตและทรัพย์สิันี	ตลอิดจนีทำให้เกิด

ผลกระทบัทางเศรษฐกิจ	สัังคม	สัิ�งแวดล้อิม	และมิติอิื�นี	ๆ	ที�จะทำให้

คุณภาพชีัวิตเปัลี�ยนีแปัลงไปัในีทิศทางที�ไม่ค่อิยดีนัีก

ภัยพื่ิบัติ (Disaster)
การหยุดชัะงักอิย่างรุนีแรงขอิงชุัมชันีหรือิสังัคม	อัินีเป็ันีผล 

มาจากการเกิดภัยทางธ์รรมชัาติหรือิเกิดจากมนุีษย์	ซ่่�งส่ังผลต่อิชีัวิต	

ทรัพย์สัินี	สัังคม	เศรษฐกิจและสิั�งแวดล้อิมอิย่างกว้างขวางเกินีกว่า

ความสัามารถิ่ขอิงชุัมชันีหรือิสังัคมที�มทีรัพยากรต่าง	ๆ 	อิย่่	จะสัามารถิ่

รับัมือิได้

ภาคู่ผู้นวก ก  
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การรับมืือ (Coping) 
การบัรรเทา	แก้ไขหรือิลดผลกระทบัที�เกิดข่�นี	โดยอิาศัย

ความสัามารถิ่ขอิงชัุมชันีเอิงและร่วมกับัการสันัีบัสันุีนีจากภายนีอิก	

เชั่นี	การควบัคุม	การปั้อิงกันี	การชั่วยเหลือิ	แผนีงานีหรือินีโยบัาย	

เปั็นีต้นี

การฟื้้�นฟื้่ (Recovery)
การปัรับัสัภาพระบับัสัาธ์ารณ่ปัโภค	การดำรงชัีพและ

สัภาวะวิถิ่ีความเป็ันีอิย่่ขอิงชุัมชันีที�ปัระสับัภัยให้กลับัส่่ัภาวะปักติ	 

หรือิพัฒนีาให้ดียิ�งข่�นีตามความเหมาะสัม	 (Build	Back	Better)	 

โดยการนีำเอิาปััจจัยต่าง	ๆ 	ในีการลดความเสัี�ยงจากภัยพบิัตัเิข้ามาช่ัวย 

ในีการฟ้�นีฟ	่เชัน่ี	การซ่อ่ิมสัรา้ง	(Reconstruction)	และการฟ้�นีสัภาพ	

(Rehabilitation)	เปั็นีต้นี

การรับร่� ปรับตัวแลี่ะฟื้้�นคู่ืนกลี่ับ
ความสัามารถิ่ขอิงชัุมชันีหรือิสัังคมที�มีความเสัี�ยงต่อิภัย	

รวมทั�งการเรียนีร่้เกี�ยวกับัสัภาพความเสัี�ยงภัยขอิงตนี	รวมทั�งร่้จัก 

วางมาตรการและการปัฏิบิัตัติวัเพื�อิช่ัวยลดหรอืิหรอืิถ่ิ่ายโอินีความเสัี�ยง 

ดังกล่าวให้นี้อิยลง	เพื�อิมุ่งหวังจะช่ัวยลดโอิกาสัในีการได้รับัผลกระ

ทบัจากภัย	และหากปัระสับัภัยก็สัามารถิ่ฟ้�นีตัวได้ด้วยแนีวทางและ 

ในีระยะเวลาที�เหมาะสัม	นีอิกจากนีี�	ยงัรวมถิ่ง่ความสัามารถิ่ขอิงชุัมชันี 

ในีการด่แลรักษาโครงสัร้างและกลไกพื�นีฐานีที�จำเป็ันีให้ปัลอิดภัย 

จากภัยพิบััติด้วย

การเปิดำรับหรือการเผู้ชิญ (Exposure)
การเผชัิญกับัการกลายเปั็นีเมือิงและการเปัลี�ยนีแปัลง

สัภาพภ่มิอิากาศที�เปั็นีสัาเหตุหนี่�งที�ส่ังผลกระทบัต่อิพื�นีที�	ชัุมชันี 

หรือิสัังคม	เช่ันี	อิุณหภ่มิ	ปัริมาณนี�ำฝ่นี	ลมมรสุัม	ความร้อินี	ล่กเห็บั	

เป็ันีต้นี	รวมถิ่่งความเสัี�ยงทางกายภาพที�เป็ันีจุดล่อิแหลมให้เกิดภัย

พิบััติ	 เชั่นี	ที�อิย่่อิาศัยที�อิย่่ในีพื�นีที�ลุ่มต�ำนี�ำท่วมขัง	การอิย่่ในีพื�นีที� 

ปั้ายโฆษณาหรือิเสัาสััญญาณไฟฟ้าขนีาดใหญ่	หรือิการอิย่่ในีพื�นีที�

หุบัเขาหรือิเทือิกเขาที�มีโอิกาสัได้รับัผลกระทบัจากดินีสัไลด์	ดินีถิ่ล่ม	

เปั็นีต้นี	

คู่วามือ�อนไหว (Sensitivity) 
ระดับัขอิงการตอิบัสันีอิงที�พื�นีที�	ชัุมชันีหรือิบัุคคลได้รับั

ผลกระทบัที�ก่อิให้เกิดความเสัียหายเมื�อิเผชัิญกับัสัถิ่านีการณ์	 

(Exposure)	ที�เปัน็ีผลมาจากการเปัลี�ยนีแปัลงสัภาพแวดลอ้ิม	โดยเกดิ

ผลกระทบัทั�งทางตรงและทางอ้ิอิม	เชัน่ี	ชุัมชันีที�อิย่่ในีพื�นีที�นี�ำท่วมขัง

ที�มีจำนีวนีผ้่ปั่วยเรื�อิรังหรือิผ้่พิการ	ชัุมชันีที�มีอิาชัีพเกษตรกรรมที�มี

ความอิ่อินีไหวต่อิภัยพิบัตัิรุนีแรงมากกว่าชุัมชันีเมือิง	เปั็นีต้นี

คู่วามืสำามืารถในการปรับตัว  
(Adaptive Capacity) 

ระดับัความสัามารถิ่ขอิงชุัมชันีในีการปัรับัตัวหรือิรับัมือิ

กับัผลกระทบั	หรือิความสัามารถิ่ในีการจัดการความเสัี�ยงที�เปั็นีผล 

มาจากการกลายเปัน็ีเมอืิงและการเปัลี�ยนีแปัลงสัภาพภ่มอิิากาศ	เชัน่ี	

การเข้าถิ่่งเทคโนีโลยีหรือิข้อิม่ลข่าวสัาร	ทักษะและปัระสับัการณ ์

ในีการรับัมือิขอิงชุัมชันี	ภ่มิปััญญาขอิงชุัมชันีท้อิงถิิ่�นี	รวมถิ่่งปััจจัย

ภายนีอิก	เชั่นี	ข้อิม่ลเชัิงนีโยบัาย	การมีภาคีเครือิข่าย	เปั็นีต้นี
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การตอบสำนอง (Response)
มาตรการหรอืิการปัฏิบิัตักิารตา่ง	ๆ 	ที�เกดิข่�นีอิย่างรวดเรว็

เพื�อิรกัษาชัวีติและให้ความช่ัวยเหลือิบัรรเทาทุกข์ขั�นีพื�นีฐานีแก่ปัระชัาชันี 

ที�ได้รับัความเดือิดร้อินีจากเหตุการณ์ภัยพิบััติ	 เช่ันี	การก้่ชัีพก่้ภัย	 

การปัฐมพยาบัาล	การแจกถิ่งุยงัชีัพและสิั�งบัรรเทาทกุข	์การบัญัชัาการ

หรือิควบัคุมสัถิ่านีการณ์ฉีุกเฉีินี	การปัระสัานีงานีเพื�อิลำเลียงผ้่ปั่วย	

การบัริหารจัดการศ่นีย์อิพยพ	เป็ันีต้นี

คู่วามืเสำี�ยง (Risk) 
โอิกาสัหรือิความเป็ันีไปัได้ที�จะเกิดผลกระทบัซ่่�งเป็ันีผล

จาก	2	อิงคป์ัระกอิบั	ไดแ้ก่	1)	โอิกาสัหรอืิความเปัน็ีไปัไดท้ี�ผลกระทบั

นีั�นีอิาจจะเกิดข่�นี	2)	พื�นีที�	ชัุมชันี	หรือิบุัคคล	ที�มีความอ่ิอินีไหวต่อิ

ผลกระทบันีั�นี	ๆ

คู่วามืเสำี�ยงจากภัยพื่ิบัติ  
(Disaster Risk)

โอิกาสัหรือิความเป็ันีไปัไดใ้นีการไดร้บััผลกระทบัทางลบั

จากการเกิดภัยพิบััติ	โดยผลกระทบัสัามารถิ่เกิดข่�นีกับัชัีวิต	สัุขภาพ	

อิาชีัพ	ทรัพย์สัินีและบัริการต่าง	ๆ	ในีระดับับุัคล	ชุัมชันี	สัังคมหรือิ

ปัระเทศชัาติ

องค์ู่ประกอบที�มืีคู่วามืเสำี�ยง  
(Element at Risk)

ทรพัยส์ันิีต่าง	ๆ 	ทางกายภาพและทางสังัคมที�มคีวามเสีั�ยง

และมโีอิกาสัไดร้บััอินัีตรายรา้ยแรง	หรอืิไดร้บััผลกระทบัหากปัระสับั

ภยัพบิัตั	ิเชัน่ี	ปัระชัาชันี	ครวัเรอืินี	ชัมุชันี	ระบับัสัาธ์ารณป่ัโภค	เปัน็ีตน้ี

คู่วามืเสำี�ยงที�ยอมืรับไดำ�  
(Acceptable Risk)

ระดับัความส่ัญเสีัยที�อิาจเกิดข่�นี	ซ่่�งชัมุชันีหรือิพื�นีที�นีั�นี	ๆ 	

ยอิมรบััได้	เมื�อิพจิารณาจากสัภาพสังัคม	เศรษฐกิจ	วัฒนีธ์รรม	เทคโนีโลยี	 

ความร่้และสัิ�งแวดล้อิมในีขณะนีั�นี

แผู้นที�การเกิดำภัย (Hazard Map)
แผนีที�ที�แสัดงพื�นีที�ซ่่�งมีโอิกาสัเกิดภัยพิบััติ	เชั่นี	อุิทกภัย	

คลื�นียักษ์	มวลนี�ำ	ดินีถิ่ล่ม	ลมสัรสัุม	โคลนีถิ่ล่ม	ดินียุบั	ความร้อินีสั่ง	

เปั็นีต้นี	 โดยมากเปั็นีผลขอิงการปัระเมินีความเปั็นีไปัได้	ความถิ่ี� 

ขอิงการเกิดภัย	รวมทั�งความรุนีแรงขอิงภัยนีั�นี	ๆ	

แผู้นที�คู่วามืเสำี�ยง (Risk Map)
แผนีที�แสัดงผลการปัระเมินีความเสัี�ยง	ซ่่�งบ่ังบัอิกระดับั

ผลกระทบัที�เกิดข่�นีที�มีความเสีั�ยงจากเหตุการณ์ภัยในีพื�นีที�หนี่�ง	ๆ	 

โดยมากจะแสัดงผลเปั็นีระดับัความเข้มข้นีขอิงสีัต่าง	ๆ	ได้แก่

ความเสัี�ยงหรือิความเปัราะบัางระดับั	“สูงมิาก”  

แทนีความเข้มข้นีด้วย	สีแดง 

ความเสัี�ยงหรือิความเปัราะบัางระดับั	“สูง”  

แทนีความเข้มข้นีด้วย	สีส้มิ

ความเสัี�ยงหรือิความเปัราะบัางระดับั	“ปานกลี่าง”  

แทนีความเข้มข้นีด้วย สีเหลี่ือง 

ความเสัี�ยงหรือิความเปัราะบัางระดับั	“ต�ำ” 

แทนีความเข้มข้นีด้วย สีเขียว
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ศัักยภาพื่ (Capacity)
สัภาวการณ์	ความชัำนีาญหรือิทรัพยากรต่าง	ๆ	ที�อิย่่ในี

ความครอิบัครอิงขอิงปัระชัาชันี	ชัมุชันีหรอืิสัังคมหนี่�ง	ๆ 	ซ่่�งมีคณุลกัษณะ 

เชัิงบัวกที�สัามารถิ่พัฒนีา	เคลื�อินีย้ายและเข้าถ่ิ่ง	 เพื�อินีำมาใช้ัเพิ�ม 

ขีดความสัามารถิ่	(Capability)	ขอิงสัังคมและชุัมชันีในีการบัริหาร

จัดการความเสัี�ยงจากภัยพิบััติ	 ช่ัวยให้คาดการณ์ภัยที�จะเกิดข่�นีและ

รับัมือิกับัความเสัี�ยงจากภัยพิบัตัิได้มากข่�นี

ข�อมื่ลี่ฐาน (Baseline Data)
ชัุดข้อิม่ลที�บั่งบัอิกสัภาวะขอิงชุัมชันีหรือิสัังคมในีอิดีต

หรือิปััจจุบัันีที�รวบัรวมไว้	 เพื�อิใชั้ เปัรียบัเทียบัหรือิวิ เคราะห์ 

ความเปัลี�ยนีแปัลงขอิงสัภาพพื�นีที�เมื�อิเกิดเหตุการณ์ใด	ๆ	ข่�นี 

ในีอินีาคต	ขอ้ิมล่ฐานีขอิงพื�นีที�ในีสัภาวะกอ่ินีภยัพบิัตัเิมื�อิเปัรยีบัเทยีบั

กับัข้อิม่ลที�มีการจัดเก็บัภายหลังเกิดภัยพิบััติชั่วยให้สัามารถิ่ 

ปัระมวลสัถิ่านีการณ์	 ตลอิดจนีระดับัผลกระทบัที�เกิดข่�นี	 เพื�อิ

ปัระโยชันี์ในีการบัริหารจัดการภัยพิบััติ	 การก่้ชัีพก่้ภัย	 การให้ 

ความชั่วยเหลือิ	ตลอิดจนีการวางแผนีเพื�อิการฟ้�นีฟ่ได้	เปั็นีต้นี
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ภาคู่ผู้นวก ข  
องคู่์กรประชาสำังคู่มืที�เข�าร�วมืกระบวนการประเมืิน 

คู่วามืเปราะบางของเมืือง
องคู่์กรประชาสำังคู่มืที�เข�าร�วมืกระบวนการประเมืินคู่วามืเปราะบางของเมืือง

ที�อย่�ในแนวระเบียงมืิตรภาพื่ (Mittraphap Corridor)

กลีุ่�มืสำหกรณ์เคู่หสำถาน 4 ชุมืชนเมืืองไผู้�
กลุ่มสัหกรณ์เคหสัถิ่านี	4	ชัุมชันีเมือิงไผ่	ตั�งข่�นีเมื�อิปีั	2560	จากการรวมตัวกันีขอิงชัาวบั้านีที�ได้รับัผลกระทบัจากปััญหาด้านี 

ที�อิย่่อิาศัย	จำนีวนี	4	ชุัมชันี	ได้แก่	ชัุนีชันีขนีมจีนี	2000	ชุัมชันีไผ่เก่า	ชัุมชันีมิตรภาพซ่อิย	4	และชัุมชันีสัุขนีามัย	
เปั้าหมายขอิงกลุ่มสัหกรณ์เคหสัถิ่านี	4	ชัุมชันีเมือิงไผ่	จัดตั�งข่�นีเพื�อิแก้ไขปััญหาด้านีที�อิย่่อิาศัยอิันีเป็ันีผลมาจากภัยพิบัตัินี�ำท่วม	

และความไม่มั�นีคงด้านีที�อิย่่อิาศัยอิันีมีสัาเหตุมาจากการสัร้างบั้านีเรือินีในีที�ดินีขอิงการรถิ่ไฟแห่งปัระเทศไทย	โดยมีปัระเด็นีการขับัเคลื�อินี
งานีพัฒนีา	5	ปัระเด็นีหลัก	ได้แก่	1)	ปััญหาที�อิย่่อิาศัย		2)	การจัดการภัยพิบััติ		3)	การอิอิกแบับัการซ่่อิมสัร้างให้สัอิดคล้อิงกับัการอิย่่อิาศัย		
4)	การแก้ไขปััญหาร่วมกับัหนี่วยงานี	และ	5)	คุณภาพชัีวิตผ่้สัง่อิายุ	ผ่้พิการ	ผ่้ด้อิยโอิกาสัทางสัังคม

กลีุ่่มิสหกรณ์เคหสถาน 4 ชุมิชนเมิืองไผ่ ตั�งอยูเ่ลี่ขที� 362/2 หมิู่ที� 20 ตำบลี่บ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

กลีุ่�มืเพื่ื�อนฅนไร�บ�าน จังหวัดำขอนแก�น
กลุ่มเพื�อินีฅนีไร้บั้านี	(Friends	of	the	Homeless)	ก่อิตั�งข่�นีอิย่างเป็ันีทางการเมื�อิ	ปีั	พ.ศ.2559	โดยเปั็นีการยกระดับัคนีทำงานี

ปัระเดน็ีคนีไรบ้ัา้นีในีเขตเทศบัาลนีครขอินีแกน่ี	ภายใตโ้ครงการ	“ขบััเคลื�อินีเพื�อิพฒันีาคณุภาพชัวิีตคนีไรบ้ัา้นีแบับับัร่ณาการจงัหวดัขอินีแกน่ี”	
สั่่การรวมกลุ่มกันีขอิงบุัคคลที�สันีใจในีปัระเด็นีคนีไร้บั้านี	ที�เกี�ยวเนีื�อิงกับัการพัฒนีาเมือิงที�หลากหลาย	อิาทิเช่ันี	อิาจารย์ในีมหาวิทยาลัย	 
นีกัพฒันีาเอิกชันี	นีกักจิกรรม/นีกัศก่ษา	ฯลฯ	ที�มีความมุง่หวงัในีการแก้ไขปััญหาและพฒันีาคณุภาพชัวีติขอิงผ่ค้นีในีสังัคมเมอืิงร่วมกนัีอิย่างยั�งยนืี

เปั้าหมายหลักในีการทำงานีขอิงกลุ่มเพื�อินีฅนีไร้บั้านีมี	2	ปัระการ	คือิ	1)	หนีุนีเสัริม	ช่ัวยเหลือิและพัฒนีาคุณภาพชีัวิตคนีไร้บั้านี
ในีเขตเทศบัาลนีครขอินีแก่นี	2)	ติดตามปัระเด็นีการพัฒนีาเมือิงและการแก้ไขปััญหาความเหลื�อิมล�ำขอิงกลุ่มคนีจนีเมือิงในีเขตเทศบัาล 
นีครขอินีแก่นี	ภายใต้แนีวคิด	“	ยั�งยืนี	สัร้างสัรรค์	ลดความเหลื�อิมล�ำ	”

ศูนย์ประสานงานกลีุ่่มิเพื่ื�อนฅนไร้บ้าน (Friends Of The Homeless) ตั�งอยู่เลี่ขที� 939 หมิู่ที� 27 ซอยพื่ร้อมิมิิตร ตำบลี่ศิลี่า  
อำเภอเมิือง จังหวัดขอนแก่น 40000 เบอร์โทรศัพื่ท์ 081-0472466
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ศั่นย์สำ�งเสำริมืสำังคู่มืแลี่ะสำิ�งแวดำลี่�อมืลีุ่�มืนำ�าโขง
ศน่ีย์สัง่เสัริมสังัคมและสัิ�งแวดล้อิมลุม่นี�ำโขง	(ศสัล.) กอ่ิตั�งเมื�อิปีั	2562 เป็ันีอิงค์กรภาคพลเมือิงที�ดำเนิีนีกิจกรรมในีพื�นีที�ลุม่นี�ำโขง

ภาคอิสีัานี	มุง่เน้ีนีเสัรมิสัร้างการมีส่ัวนีร่วมขอิงภาคปัระชัาชันีและภาคปัระชัาสัังคมในีการพฒันีาสัังคม	และส่ังเสัรมิการจัดการทรพัยากรธ์รรมชัาต ิ

และสัิ�งแวดล้อิม	ส่ังเสัริมการวิจยั	การพัฒนีาอิงคค์วามร่้และภ่มิปัญัญาท้อิงถิิ่�นีส่่ัการสัรา้งนีวตักรรม	และขับัเคลื�อินีนีโยบัายว่าดว้ยการพฒันีา

ที�ยั�งยืนีตามแนีวคิดเปั้าหมายการพัฒนีาที�ยั�งยืนี	 (Sustainable	Development	Goals:	SDGS)	และการพัฒนีาศักยภาพอิงค์กรชัุมชันี	 

ภาคปัระชัาสัังคม	และอิงค์การปักครอิงสั่วนีท้อิงถิ่ิ�นีในีการอินีุรักษ์ฟ้�นีฟ่ฐานีทรัพยากร	ดินี	นี�ำ	ปั่า	แร่ธ์าตุ	ความหลากหลายทางชัีวภาพ 

และการสั่งเสัริมระบับัเกษตรกรรมที�เอิื�อิต่อิสัิ�งแวดล้อิมและสุัขภาพ	สั่งเสัริมการมีส่ัวนีร่วมขอิงชัุมชันีในีการต่อิต้านีการคอิรัปัชัั�นีและสั่งเสัริม

ระบับัธ์รรมาภิบัาลขอิงอิงค์กรปักครอิงสั่วนีท้อิงถิ่ิ�นีและอิงค์กรชัุมชันี	ตลอิดจนีส่ังเสัริมสิัทธ์ิมนีุษยชันี	สัิทธ์ิชัุมชันี	และการปักครอิงในีระบัอิบั

ปัระชัาธิ์ปัไตยตามรัฐธ์รรมนี่ญ

ศูนย์ส่งเสริมิสังคมิแลี่ะสิ�งแวดลี่้อมิลีุ่่มิน�ำโขง (ศสลี่.) ตั�งอยู่เลี่ขที� 3 หมิู่ที� 10 ตำบลี่ห้วยสามิพื่าด อำเภอประจักษ์ศิลี่ปาคมิ  

จังหวัดอุดรธิ์านี 41110 เบอร์โทรศัพื่ท์ 08-7027-6344

ศั่นย์ข�อมื่ลี่สำิทธิมืนุษยชนแลี่ะสำันติภาพื่อีสำาน
ศ่นีย์ข้อิม่ลสิัทธิ์มนุีษยชันีและสัันีติภาพอีิสัานี	ก่อิตั�งในีปีั	2544	โดยแรกเริ�มจัดตั�งข่�นีเพื�อิทำงานีกับักลุ่มชัาวบ้ัานีในีภาคอีิสัานี 

เพื�อิการศ่กษาปััญหาเกลือิใต้ดินี	ดินีเค็มและแร่โปัแตสั	ระยะต่อิมาจ่งได้ขยายขอิบัเขตงานีไปัในีปัระเด็นีอิื�นี	ๆ	เพิ�มข่�นี

บัทบัาทหลักขอิงศ่นีย์ข้อิม่ลสัิทธ์ิมนีุษยชันีและสัันีติภาพอิีสัานี	ได้แก่	1)	การจัดตั�งอิงค์กรชัาวบ้ัานีและเสัริมสัร้างความเข้มแข็ง 

ขอิงอิงค์กรชัาวบั้านีในีการปักปั้อิงทรัพยากรท้อิงถิ่ิ�นีที�จะได้รับัผลกระทบัจากโครงการพัฒนีา	2)	ให้ความร่้ด้านีสัิทธ์ิมนีุษยชันีและกฎิหมาย 

ที�เกี�ยวข้อิงกับัการปักปั้อิงสัิทธ์ิมนีุษยชันีและสัิ�งแวดล้อิม	และ	3	)	ปัระสัานีความร่วมมือิกับัภาคปัระชัาสัังคมและนัีกวิชัาการเพื�อิแสัวงหา

แนีวทางและแนีวร่วมในีการแก้ไขปััญหาด้านีการละเมิดสัิทธ์ิมนีุษยชันีและสัิ�งแวดล้อิม	นีอิกจากนีั�นี	ศ่นีย์ข้อิม่ลสัิทธ์ิฯ	ยังได้จัดตั�งกลุม่อิงค์กร

ชัาวบ้ัานีข่�นีมาเพื�อิตรวจสัอิบัโครงการพัฒนีาต่าง	ๆ	ที�สั่งผลกระทบัในีพื�นีที�	 เช่ันี	ปััญหาแนีวสัายส่ังไฟฟ้าแรงส่ัง	ปััญหาการขุดลอิกคลอิง 

ลำพะเนีียง	ปััญหาการขุดลอิกลำนี�ำโมง	ปััญหาโรงไฟฟ้าขยะ	ปััญหาพื�นีที�ก่อิสัร้างโรงไฟฟ้านีิวเคลียร์และปััญหาแม่นี�ำโขง	แม่นี�ำเลย	แม่นี�ำชัี

และแม่นี�ำม่ลในีภาคอิีสัานี

ศูนย์ข้อมิูลี่สิทธิ์ิมินุษยชนแลี่ะสันติภาพื่อีสาน ตั�งอยู่เลี่ขที� 88 หมิู ่4 ตำบลี่ท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110



56 คู่่�มืือการประเมืินคู่วามืเปราะบางของเมืืองสำำาหรับภาคู่ประชาสำังคู่มื บริบทภาคู่ตะวันออกเฉีียงเหนือ โคู่รงการประชาสำังคู่มืร�วมืแรงเพื่ื�อเปลี่ี�ยนแปลี่งเมืือง

กลีุ่�มือนุรักษ์ป่าชุมืชนบ�านไชยา
กลุ่มอินีุรักษ์ป่ัาชัุมชันีบ้ัานีไชัยา	เกิดข่�นีจากการรวมตัวกันีขอิงชัาวบ้ัานีที�มีความต้อิงการที�จะอินีุรักษ์ปั่าชัุมชันีบ้ัานีไชัยา	ให้เปั็นี

พื�นีที�ปั่าสัาธ์ารณะที�ชัาวบั้านีได้มีสั่วนีร่วมในีการใชั้ปัระโยชันี์และการอินีุรักษ์	เนีื�อิงจากปั่าชัุมชันีแห่งนีี�ได้ถิ่่กเพิกถิ่อินีที�ดินีสัาธ์ารณะ	เพื�อิจะ

นีำไปัรอิงรับัเขตพัฒนีาเศรษฐกิจพิเศษ	716	ไร่	ซ่่�งเป็ันีพื�นีที�ที�กรมปั่าไม้เคยอินุีญาตให้ชัุมชันีจัดตั�งเปั็นีปั่าชุัมชันีเพื�อิปัระโยชันี์ในีการอินีุรักษ์

ทรัพยากรธ์รรมชัาติและคุณภาพชัีวิตขอิงคนีในีท้อิงถิ่ิ�นี	เป็ันีแหล่งอิาหารและรายได้ขอิงคนีในีชัุมชันี	มาตั�งแต่	20	พฤศจิกายนี	2551	

เปัา้หมายขอิงกลุม่อินีรุกัษป์ัา่ชัมุชันีบัา้นีไชัยา	คอืิ	เพื�อิขบััเคลื�อินีการอินีรุกัษ	์ฟ้�นีฟก่ารใชัท้ี�ดนิีและผนืีปัา่โดยเฉีพาะในีปัระเดน็ีสัทิธ์ิ	

เอิกสัารสิัทธ์ิ�และการใช้ัปัระโยชัน์ีที�ดินีในีพื�นีที�สัาธ์ารณะป่ัาชัุมชันี	รวมถิ่่งแผนีการพัฒนีาให้เปั็นีพื�นีที�เขตเศรษฐกิจพิเศษที�มีการเปัลี�ยนีสัิทธ์ิ

การถิ่ือิครอิงพื�นีที�ปั่าไปัเปั็นีขอิงรัฐ

กลีุ่่มิอนุรักษ์ป่าชุมิชนบ้านไชยา ตั�งอยู่ที� หมิู่ที� 4 ตำบลี่สระใคร อำเภอสระใคร 

สำหกรณ์มืิตรภาพื่มืั�นคู่งหนองคู่าย
สัหกรณ์มิตรภาพมั�นีคงหนีอิงคาย	ก่อิตั�งเมื�อิวันีที�	14	มกราคม	2563	มีวัตถิุ่ปัระสังเพื�อิ	 ส่ังเสัริมผลปัระโยชัน์ีทางเศรษฐกิจ 

และสัังคมขอิงสัมาชัิก	โดยเฉีพาะการพัฒนีาที�อิย่่อิาศัยขอิงสัมาชิักในีเขตชัุมชันีเมือิง	โดยวิธ์ีการชั่วยเหลือิตนีเอิงและชั่วยเหลือิซ่่�งกันีและกันี

ตามหลักสัหกรณ์	

บัทบัาทหลักในีการดำเนีินีงานี	คือิ	ดำเนีินีกิจกรรมบัริการให้สัมาชิักมีที�อิย่่อิาศัยเปั็นีขอิงตนีเอิงตามอิัตภาพ	และให้สัมาชิักสัะสัม

เงินีเพื�อิชั่วยเหลือิซ่่�งกันีและกันีในีการจัดสัร้างที�อิย่่อิาศัยขอิงตนีเอิง	รวมทั�งการสั่งเสัริมการอิอิมทรัพย์	การปัระกอิบัอิาชัีพ	และการเรียนีร่้

พัฒนีาคุณภาพชัีวิตขอิงสัมาชัิกและชัุมชันี	รวมทั�งร่วมมือิเปั็นีเครือิข่ายกับัสัหกรณ์อิื�นี	ชุัมนีุมสัหกรณ์	อิงค์กรชัุมชันี	เอิกชันีและหนี่วยงานี 

ภาครัฐเพื�อิสั่งเสัริมและปัรับัปัรุงกิจการขอิงสัหกรณ์	และยังดำเนีินีงานีในีการพัฒนีาคุณภาพชีัวิตขอิงกลุม่คนีที�อิาศัยอิย่่ในีเขตเมือิง	โดยการ

ขับัเคลื�อินีปัระเด็นีต่าง	เชั่นี	ปัระเด็นีขยะ	ปัระเด็นีนี�ำเสัีย	เปั็นีต้นี

สหกรณ์มิิตรภาพื่มิั�นคงหนองคาย ตั�งอยู่ที�เลี่ขที� 50/2 หมิู่ที� 8 ถนนมีิชัย ตำบลี่มิีชัย อำเภอเมืิองหนองคาย จังหวัดหนองคาย



ตัวอย�างแบบฟื้อร์มืข�อเสำนอโคู่รงการฯ







คูมือการประเมินความเปราะบางของเมือง
สําหรับภาคประชาสังคม

บริบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการประชาสังคมรวมแรงเพ่ือเปล่ียนแปลงเมือง

Strengthening Urban Climate Governance for Inclusive, 
Resilient and Sustainable Societies in Thailand (SUCCESS)

สนับสนุนโดย

สหภาพยุโรป (European Union: EU)

สถาบันส่ิงแวดลอมไทย (Thailand Environment Institute Foundation: TEI)

ศูนยประชาสังคมและการจัดการองคกรเอกชนสาธารณประโยชน

(Centre for Civil Society and Nonprofit Management: CSNM)

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาว�ทยาลัยขอนแกน




