
แนวทางการประเมินและรายงาน 
ความเปราะบางต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ



การประเมินความเปราะบาง

•ความเปราะบางของคน กลุ่มคน ชุมชน
•ความเปราะบางของเมือง
ตอ่การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ



ความเปราะบางของคนและเมือง
ต่อการเปล่ียนแปลง
สภาพภมิูอากาศ บคุคล,

องคก์ร,
หน่วยงาน

นิเวศวิทยา,
ทรพัยากร

ธรรมชาติความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ

แผน, นโยบาย, 
ยทุธศาสตร,์ 

กฎ, ข้อก าหนด

โครงสร้าง
พืน้ฐาน และ 
เทคโนโลยี

• วิกฤต
• เหตกุารณ์ไม่
คาดคิด

• ภยัพิบติั
• ผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลง
สภาพภมิูอากาศ



การประเมินความเปราะบางของคน

•คนเปราะบางเพราะอะไร ท าไมถงึเปราะบาง
•ความเปราะบาง ของแต่ละกลุ่มคน หรือ ชุมชน 
หรือระหว่างเพศ แตกต่างกัน อย่างไร เพราะอะไร
•ไม่ใช่แค่ ถามและตอบว่า ใคร เปราะบาง



การประเมินความเปราะบางของเมือง

•เมืองเปราะบางเพราะอะไร ท าไมถงึเปราะบาง
•ไม่ใช่ แค่ต าแหน่ง สถานทีต่ัง้ของเมอืง ทีท่ าใหม้ี
ความเสีย่งสูง เช่น เมืองตัง้อยู่ในพืน้ทีลุ่่มต ่า เมอืง
ชายฝ่ัง เมอืงเป็นแอ่งกระทะ
•แต่มีปัจจัยอืน่ๆ ทีท่ าใหเ้กดิความเปราะบาง



การประเมินความเปราะบาง

ความเปราะบางของคน กลุ่มคน ชุมชน
ตอ่การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ



การประเมินความเปราะบางของคน

เพือ่จะค้นหาว่า กลุ่มคนต่างๆ หรือ ชุมชน
มีความเปราะบางอย่างไร เพราะอะไรถงึ
เปราะบาง จะตอ้งเกบ็และวเิคราะห ์ข้อมูล 

ตอ่ไปนี้



การเข้าถงึสิทธิ ์สวัสดกิาร รักษาพยาบาล การศกึษา

การมีส่วนร่วม การมีเสียง ในการวางแผน ตัดสินใจ

แผน นโยบาย การพัฒนา เมือง เศรษฐกจิ โครงสร้าง
พืน้ฐาน ระบบต่างๆ มีผลกระทบหรือไม่ อย่างไร

การเปลี่ยนแปลงใช้ประโยชนท์ีด่นิ เกดิผลกระทบ
หรือไม่ อย่างไร

แผน นโยบาย ปฏบิัต ิขององคก์ร หน่วยงาน ด้านการ
บริหารจัดการน า้ทว่ม แล้ง ภยัพบิัต ิส่งผลกระทบ 

เทา่เทยีมกันหรือไม่ อย่างไร

การเป็นอยู่ คุณภาพชวีติ 
ของกลุ่มคนและชุมชนต่างๆ

การประเมินความเปราะบาง

การเข้าถงึ โครงสร้างพืน้ฐาน ระบบต่างๆ น า้ ไฟฟ้า 
อาหาร ทีอ่ยู่อาศัย เทา่เทยีมกันหรือไม่ เพราะอะไร



การประเมินความเปราะบางของคน

เพือ่จะวเิคราะหแ์ละตอบว่า ผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศท าให ้กลุ่มคน
ต่างๆ หรือ ชุมชน มีความเปราะบางอย่างไร 
เพราะอะไรถงึเปราะบาง จะต้องเกบ็และ

วเิคราะหข้์อมูล ตอ่ไปนี้



การเข้าถงึสิทธิ ์สวัสดกิาร รักษาพยาบาล การศกึษา

การมีส่วนร่วม การมีเสียง ในการวางแผน ตัดสินใจ

แผน นโยบาย การพัฒนา เมือง เศรษฐกิจ โครงสร้าง
พืน้ฐาน ระบบต่างๆ มีผลกระทบหรือไม่ อย่างไร

การเปล่ียนแปลงใช้ประโยชนท์ีด่นิ เกดิผลกระทบ
หรือไม่ อย่างไร

แผน นโยบาย ปฏบิัต ิขององคก์ร หน่วยงาน ด้าน
การบริหารจัดการน า้ ทว่ม แล้ง ภยัพบิตั ิส่งผล

กระทบ เทา่เทยีมกันหรือไม่ อย่างไร

การเป็นอยู่
คุณภาพชีวิต 
ของกลุ่มคน
และชุมชน
ต่างๆ

การประเมิน
ความเปราะบาง

การเข้าถงึ โครงสร้างพืน้ฐาน ระบบต่างๆ น า้ ไฟฟ้า 
อาหาร ทีอ่ยู่อาศัย เทา่เทยีมกันหรือไม่ เพราะอะไร

น า้ทว่ม
น า้ไม่พอใช้
พายุ วาตภยั
ฤดูกาล

อากาศสุดโต่ง
กัดเซาะชายฝ่ัง



การเข้าถงึสิทธิ ์สวัสดกิาร รักษาพยาบาล การศกึษา

การมีส่วนร่วม การมีเสียง ในการวางแผน ตัดสินใจ

แผน นโยบาย การพัฒนา เมือง เศรษฐกิจ โครงสร้าง
พืน้ฐาน ระบบต่างๆ มีผลกระทบหรือไม่ อย่างไร

การเปล่ียนแปลงใช้ประโยชนท์ีด่นิ เกดิผลกระทบ
หรือไม่ อย่างไร

แผน นโยบาย ปฏบิัต ิขององคก์ร หน่วยงาน ด้าน
การบริหารจัดการน า้ ทว่ม แล้ง ภยัพบิตั ิส่งผล

กระทบ เทา่เทยีมกันหรือไม่ อย่างไร

การเป็นอยู่
คุณภาพชีวิต 
ของกลุ่มคน
และชุมชน
ต่างๆ

การประเมิน
ความเปราะบาง

การเข้าถงึ โครงสร้างพืน้ฐาน ระบบต่างๆ น า้ ไฟฟ้า 
อาหาร ทีอ่ยู่อาศัย เทา่เทยีมกันหรือไม่ เพราะอะไร

การเปล่ียนแปลง
สภาพภมูอิากาศ

น า้ทว่ม
น า้ไม่พอใช้
พายุ วาตภยั
ฤดูกาล

อากาศสุดโต่ง
กัดเซาะชายฝ่ัง



การเปล่ียนแปลง
สภาพภมูอิากาศ

น า้ทว่ม
น า้ไม่พอใช้
พายุ วาตภยั
ฤดูกาล

อากาศสุดโต่ง
กัดเซาะชายฝ่ัง

• เกดิการเปล่ียนแปลง รูปแบบ ปริมาณ น า้ฝน 
อย่างไร
• เกดิการคลาดเคล่ือนของฤดกูาล อย่างไร 
• เกดิการเปล่ียนแปลง รูปแบบ น า้ทว่ม น า้ไม่
พอใช้ อย่างไร
• เกิดปรากฏการณ ์พายุ กัดเซาะชายฝ่ัง วาตภยั 
เปล่ียนแปลงอย่างไร



การเปล่ียนแปลง
สภาพภมูอิากาศ

น า้ทว่ม
น า้ไม่พอใช้
พายุ วาตภยั
ฤดูกาล

อากาศสุดโต่ง
กัดเซาะชายฝ่ัง

• เกดิการเปลีย่นแปลง รูปแบบ ปริมาณ น า้ฝน อย่างไร
• เกดิการคลาดเคลือ่นของฤดกูาล อย่างไร 
• เกดิการเปลีย่นแปลง รูปแบบ น า้ทว่ม น า้ไม่พอใช้ 
อย่างไร

• เกดิปรากฏการณ ์พายุ กัดเซาะชายฝ่ัง วาตภยั 
เปลีย่นแปลงอย่างไร

ส่งผลกระทบ กับ ใคร อย่างไร และ
ต่างกันอย่างไร



การเข้าถงึสิทธิ ์สวัสดกิาร รักษาพยาบาล การศกึษา

การมีส่วนร่วม การมีเสียง ในการวางแผน ตัดสินใจ

แผน นโยบาย การพัฒนา เมือง เศรษฐกิจ โครงสร้าง
พืน้ฐาน ระบบต่างๆ มีผลกระทบหรือไม่ อย่างไร

การเปล่ียนแปลงใช้ประโยชนท์ีด่นิ เกดิผลกระทบ
หรือไม่ อย่างไร

แผน นโยบาย ปฏบิัต ิขององคก์ร หน่วยงาน ด้าน
การบริหารจัดการน า้ ทว่ม แล้ง ภยัพบิตั ิส่งผล

กระทบ เทา่เทยีมกันหรือไม่ อย่างไร

การเป็นอยู่
คุณภาพชีวิต 
ของกลุ่มคน
และชุมชน
ต่างๆ

การประเมิน
ความเปราะบาง

การเข้าถงึ โครงสร้างพืน้ฐาน ระบบต่างๆ น า้ ไฟฟ้า 
อาหาร ทีอ่ยู่อาศัย เทา่เทยีมกันหรือไม่ เพราะอะไร

การเปล่ียนแปลง
สภาพภมูอิากาศ

น า้ทว่ม
น า้ไม่พอใช้
พายุ วาตภยั
ฤดูกาล

อากาศสุดโต่ง
กัดเซาะชายฝ่ัง



การประเมินความเปราะบาง

ความเปราะบางของเมือง
ตอ่การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ



การประเมินความเปราะบางของเมือง

เพือ่จะค้นหาว่า เมือง มีความเปราะบางอย่างไร
เพราะอะไรถงึเปราะบาง จะต้องเกบ็และวิเคราะห์

ข้อมูล ตอ่ไปนี้



การประเมินความเปราะบางของเมือง

•ต าแหน่ง สถานทีต่ัง้ของเมอืง เช่น เมืองตัง้อยู่ใน
พืน้ทีลุ่่มต ่า เมอืงชายฝ่ัง เมอืงเป็นแอ่งกระทะ ท า
ใหม้ีความเสีย่งกับ น า้ทว่ม หรือ กัดเซาะชายฝ่ัง 
หรือ ภยัจากพายุ
•แต่มีปัจจัยอืน่ๆทีท่ าใหเ้กดิความเปราะบาง



การประเมินความเปราะบางของเมือง

• เมืองเปราะบางเพราะอะไร ท าไมถงึเปราะบาง
•การใช้ประโยชนท์ีด่นิทีผ่ิดประเภท พืน้ทีรั่บน า้ พืน้ทีส่เีขยีวหาย
•การออกแบบเมอืงทีไ่ม่เหมาะสม
• โครงสร้างพืน้ฐาน และระบบต่างๆ ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่
เพยีงพอกับความต้องการ และล้มเหลว ไม่ท างานยามเกดิภัย
•องคก์ร หน่วยงาน ไม่ดแูลหรือรับผิดชอบ โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบต่างๆ



การประเมินความเปราะบางของเมือง

ผังเมอืง การใช้ประโยชนท์ีด่นิ เป็นอย่างไร มพีืน้ที่
รองรับน า้ พืน้ทีสี่เขยีว การออกแบบเมอืง เมืองจะ
โต จะพัฒนาไปทางไหน อย่างไร

โครงสร้างพืน้ฐาน ระบบต่างๆ น า้ ไฟฟ้า ทอ่ระบาย
น า้ คมนาคม มปีระสิทธิภาพ เพยีงพอ หรือไม่
อย่างไร

องคก์ร หน่วยงาน ดูแล รับผิดชอบ ออกแบบ 
วางแผน โครงสร้างพืน้ฐาน ระบบต่างๆ น า้ ไฟฟ้า 
ทอ่ระบายน า้ คมนาคม อย่างไร

เมือง 
มาก หรือ น้อย
ด ีหรือ ไม่ดี
อย่างไร



การประเมินความเปราะบางของเมือง

เพือ่จะวเิคราะหแ์ละตอบว่า ผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ท าใหเ้มือง
มคีวามเปราะบางอย่างไร เพราะอะไรถงึ
เปราะบาง จะตอ้งเกบ็และวเิคราะหข้์อมูล 

ตอ่ไปนี้



การเปล่ียนแปลง
สภาพภมูอิากาศ

น า้ทว่ม
น า้ไม่พอใช้
พายุ วาตภยั
ฤดูกาล

อากาศสุดโต่ง
กัดเซาะชายฝ่ัง

• เกดิการเปลีย่นแปลง รูปแบบ ปริมาณ น า้ฝน อย่างไร
• เกดิการคลาดเคลือ่นของฤดกูาล อย่างไร 
• เกดิการเปลีย่นแปลง รูปแบบ น า้ทว่ม น า้ไม่พอใช้ อย่างไร
• เกดิปรากฏการ พายุ กัดเซาะชายฝ่ัง วาตภยั เปลีย่นแปลง
อย่างไร

• ส่งผลกระทบ กับ ระบบน า้ ไฟฟ้า อาหาร ทีอ่ยู่
อาศัย คมนาคม อย่างไร 

• องคก์ร หน่วยงาน มีการวางแผน เตรียมตัว 
รองรับภยั หรือ การเปลีย่นแปลง อย่างไร



การประเมินความเปราะบางของเมือง

ผังเมอืง การใช้ประโยชนท์ีด่นิ เป็นอย่างไร มี
ทีรั่บน า้ พืน้ทีส่ีเขยีว การออกแบบเมือง เมือง
เตรียมความพร้อม อย่างไร

โครงสร้างพืน้ฐาน ระบบต่างๆ น า้ ไฟฟ้า ทอ่
ระบายน า้ คมนาคม มปีระสิทธิภาพ เพยีงพอ 
ล้มเหลวหรือไม่ อย่างไร

องคก์ร หน่วยงาน ดแูล รับผดิชอบ ออกแบบ 
วางแผน โครงสร้างพืน้ฐาน ระบบต่างๆ น า้
ไฟฟ้า ทอ่ระบายน า้ คมนาคม อย่างไร

เมือง 
มาก หรือ น้อย
ด ีหรือ ไม่ด ี
อย่างไร

การเปล่ียนแปลง
สภาพภมูอิากาศ

น า้ทว่ม
น า้ไม่พอใช้
พายุ วาตภยั
ฤดูกาล

อากาศสุดโต่ง
กัดเซาะชายฝ่ัง



การประเมินความเปราะบาง

•การประเมินความเปราะบางแตกต่างจาก 
การวเิคราะหผ์ลกระทบจากภยัเดีย่ว



น า้ทว่ม หรือ 
น า้ไม่พอใช้
หรือ ขยะ หรือ น า้เสีย 
หรือ
คุณภาพอากาศ

ความเสียหายด้านเศรษฐกิจ

ความเสียหายด้านคุณภาพชีวิต สุขภาวะ

ด้านทีอ่ยู่อาศัย ต้องย้ายถิน่ฐาน

ความเสียหายด้านความม่ันคงทางอาหาร

ความเสียหายด้านการด ารงชีพ 

การวิเคราะหผ์ลกระทบ
จากภยัหรือปัญหาแบบเดีย่ว



น า้ทว่ม หรือ น า้ไม่พอใช้ 
หรือ ขยะ หรือ น า้เสยี 
หรือ ฝุ่น คุณภาพอากาศ

ความเสียหายด้านเศรษฐกิจ

ความเสียหายด้านคุณภาพชีวติ สุขภาวะ

ดา้นทีอ่ยู่อาศัย ตอ้งย้ายถิน่ฐาน

ความเสียหายดา้นความม่ันคงทางอาหาร

ความเสียหายด้านการด ารงชีพ 

การวิเคราะหผ์ลกระทบ จากภยัเดีย่ว
วิธีนีจ้ะแกปั้ญหาหรอืลดผลกระทบแคเ่รื่องเดียว 
ไมไ่ดแ้กท่ี้ตน้เหตขุองภยั และไมเ่ห็นองคป์ระกอบ
ท่ีส  าคญัรอบดา้นของเมืองและสงัคม หรอืการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้เรื่อย ๆ



น า้ทว่ม หรือ น า้ไม่พอใช้ 
หรือ ขยะ หรือ น า้เสยี 
หรือ ฝุ่น คุณภาพอากาศ

ความเสียหายด้านเศรษฐกิจ

ความเสียหายด้านคุณภาพชีวติ สุขภาวะ

ดา้นทีอ่ยู่อาศัย ตอ้งย้ายถิน่ฐาน

ความเสียหายดา้นความม่ันคงทางอาหาร

ความเสียหายด้านการด ารงชีพ 

โครงการ SUCCESS ไม่ต้องการ
การวิเคราะหผ์ลกระทบ จากภยัเดีย่ว



การรายงาน การประเมินความเปราะบางของเมือง

•เมืองเปราะบางเพราะอะไร ท าไมถงึเปราะบาง
•นอกจาก ต าแหน่ง สถานทีต่ัง้ของเมอืงทีท่ าใหม้ี
ความเสีย่งสูง เช่น เมืองตัง้อยู่ในพืน้ทีลุ่่มต ่า เมอืง
ชายฝ่ัง เมอืงเป็นแอ่งกระทะ ท าใหน้ า้ทว่มง่าย
•แต่มีปัจจัยอืน่ๆอะไรบ้างทีท่ าใหเ้กดิความ
เปราะบาง



การรายงาน การประเมินความเปราะบาง

•คนเปราะบางเพราะอะไร ท าไมถงึเปราะบาง
•ความเปราะบาง ของแต่ละกลุ่มคน หรือ ชุมชน 
หรือระหว่างเพศ แตกต่างกัน อย่างไร เพราะอะไร
•ไม่ใช่แค่ ถามและตอบว่า ใคร เปราะบาง


