
โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง
(โครงการ SUCCESS)

เครื่องมือและตัวชี้วัด
ใช้ในการประเมินความเปราะบางต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ



ความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ภายใตโ้ครงการประชาสังคมร่วมแรงเพ่ือเปลี่ยนแปลงเมือง (SUCCESS)
•ความเปราะบาง ของ คน ชุมชน กลุ่มคนต่างๆ ต่อ การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ในบริบท เมือง 
•ความเปราะบาง ของ เมือง ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



ความเปราะบางต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
คืออะไร?

ภายใต้โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง (SUCCESS)
•นิยาม (โดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา)

การที่คน ชุมชน กลุ่มคนต่างๆ เข้าไม่ถึงทรัพยากร ระบบต่างๆ รวมทั้ง
โครงสร้างพื้นฐานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ท าให้ความอยู่รอดและการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลง ต่อความไม่แน่นอน ต่อภัยที่มาแบบกะทันหัน ลดน้อยลง

การที่ระบบต่างๆ และโครงสร้างพื้นฐานของเมืองล้มเหลว ไม่เพียงพอ ไม่ทั่วถึง 
ทั้งในยามปกติหรือยามคับขัน และไม่มีการปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงและความต้องการที่เท่าเทียมและเป็นธรรม 



เครื่องมือและตัวชี้วัด

1)กรอบแนวคิดการด ารงชีวิตที่ยั่งยืน                                                 
(The Sustainable Livelihoods Framework: SLF)

2)กรอบแนวคิดการเตรียมความพร้อมของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Urban Climate Resilience Framework: UCRF)

3)แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
จัดการภัยพิบัติ (UN-DRR Self-Assessments: LG-SAT)



บุคคล/
องค์กร/

หน่วยงาน

นิเวศวิทยา,
ทรัพยากรธรรมช

าติ, ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ

แผน, นโยบาย, 
ยุทธศาสตร์, กฎ

, ข้อก าหนด

โครงสร้าง
พื้นฐาน และ 
เทคโนโลยี

• วิกฤต
• เหตุการณ์ไม่คาดคิด
• ภัยพิบัติ
• ผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

การประเมินความเปราะบาง
อย่างมีส่วนร่วม



การประเมินความเปราะบางอย่างมีส่วนร่วม

ผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดกับบุคคล/ครอบครัว/ครัวเรือน/กลุ่มชุมชนต่างๆ (เช่น กลุ่มผู้หญิง, 
กลุ่มคนยากจน, กลุ่มคนพิการ, กลุ่มคนชายขอบ) เป็นอย่างไร แตกต่างกันอย่างไร?

‘ท าไม’ = เพราะอะไรคนเหล่านั้นถึงมีความเปราะบางต่อการพัฒนาเมืองและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ?

- ความครอบคลุม ความเหลื่อมล้ า และความเท่าเทียมกัน

ขั้นตอนการสร้างความพร้อมของเมือง
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



1. กรอบแนวคิดการด ารงชีวิตที่ยั่งยืน (The Sustainable Livelihoods 
Framework: SLF)

2. กรอบแนวคิดการเตรียมความพรอ้มของเมืองกับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Urban Climate Resilience Framework: UCRF)

3. แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจัดการภัยพิบัติ (UN-DRR Self-Assessments: LG-SAT)

เครื่องมือและตัวชี้วัด
เพื่อการประเมินความเปราะบางอย่างมีส่วนร่วม



1. กรอบแนวคิดการด ารงชีวิตที่ยั่งยืน

เครื่องมือและตัวชี้วัด
เพื่อการประเมินความเปราะบางอย่างมีส่วนร่วม



วิธีการวิเคราะห์การด ารงชีวิตที่ยั่งยืน
• เพื่อเข้าใจการด ารงชีวิตของกลุ่มชุมชนต่าง ๆ (เช่น กลุ่มคนรายได้น้อย, กลุ่มคน

ยากจนเมือง, กลุ่มชายขอบ, กลุ่มผู้หญิง, กลุ่มผู้พิการ, กลุ่มผู้สูงอายุ)
• เพื่อน าผลไปใช้ในกระบวนการวางแผนพัฒนาเมือง
• เน้นศูนย์กลางท่ี “คน” และเน้นองค์รวม
• สร้างให้เห็นการเชื่อมโยงระหว่างคนและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อผลลัพธ์

เครื่องมือและตัวชี้วัด
เพื่อใช้ในการประเมินความเปราะบางอย่างมีส่วนร่วม



1. วิธีการวิเคราะห์การด ารงชีวิตที่ยั่งยืน

ทุน – ปัจจัยที่ส่งเสริมหรือ
จ ากัดโอกาสในการด ารงชีวติ
•บุคคล/ครอบครัว/
ครัวเรือน/กลุ่มชุมชนต่างๆ
จะมีทุนในการด ารงชีวิตที่
แตกต่างกัน



ทุน/สินทรัพย์
• ทุนมนุษย์ – สุขภาพ, การศึกษา, องค์

ความรู,้ ทักษะ

• ทุนทางสังคม – เครือข่าย, ความสัมพันธ์

• ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ – ที่ดิน, น้ า

• ทุนทางกายภาพ – โครงสร้างพืน้ฐาน, 
บ้านที่อยู่อาศัย, น้ าประปา, สุขาภิบาล

• ทุนทางการเงิน– เงินออม, หนี้สิน, 
ค่าจ้าง

1. วิธีการวิเคราะห์การด ารงชีวิตที่ยั่งยืน



บริบทความเปราะบาง
•ปัจจั ยที่ ส่ งผลต่ อความ
เป็นอยู่และทรัพย์สินของ
บุคคล ครัวเรือนและชุมชน
•ปัจจัยที่คนมีอยู่อย่างจ ากัด 
หรือไม่สามารถควบคุมได้

1. วิธีการวิเคราะห์การด ารงชีวิตที่ยั่งยืน



บริบทความเปราะบาง
• เหตุการณ์รุนแรงไม่คาดคิด – พายุ, 

น้ าท่วม, โรคระบาด, โรคภัยไข้เจ็บ

• ฤดูกาล – โอกาสในการจ้างงาน, 
ราคาตลาด

• แนวโน้มของวิกฤต – เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสิง่แวดล้อม สังคม
และเศรษฐกิจ

• ความเสี่ยง

1. วิธีการวิเคราะห์การด ารงชีวิตที่ยั่งยืน



นโยบายและวิถีปฏิบัติ
• โครงสร้าง  – องค์กรที่รับผิดชอบ

ในการก าหนดและด าเนินนโยบาย, 
การจัดหาบริการ, การด าเนินการ
และบ ารุงรักษาระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน

• กระบวนการ – กฎหมาย, นโยบาย, 
ข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ

1. วิธีการวิเคราะห์การด ารงชีวิตที่ยั่งยืน



กลยุทธ์และผลลัพธ์ของการ
ด ารงชีวิต

• ผลลัพธ์ของการด ารงชวีิต – ระยะ
สั้น และระยะยาว

• ตัวอย่าง – มีรายได้เพิ่มมากขึ้น, มี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น, มีความม่ันคง
ทางอาหารมากขึ้น และความ
เปราะบางลดลง 

• กลยุทธ์ในการด ารงชีวิต - ท า
อย่างไรเพื่อให้บรรลุตามผลลพัธ์ที่
วางไว้

1. วิธีการวิเคราะห์การด ารงชีวิตที่ยั่งยืน



เครื่องมือและตัวช้ีวัด
ส าหรับการประเมินความเปราะบางอย่างมีส่วนร่วม

2. กรอบแนวคิดการเตรียมความพร้อมของเมืองกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Urban Climate 
Resilience Framework: UCRF)



2. กรอบแนวคิดการเตรียมความพร้อมของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(ที่มา: ISET, 2012)



บุคคล/
องค์กร/

หน่วยงาน

นิเวศวทิยา,
ทรัพยากรธรรม
ชาต,ิ ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ

แผน, นโยบาย
ยุทธศาสตร์, 

กฎ, 
ข้อก าหนด

โครงสร้าง
พืน้ฐาน และ 
เทคโนโลยี

2. กรอบแนวคิดการเตรียมความพร้อมของเมือง
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

บุคคล/องค์กร/หน่วยงาน

• ระบบเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี

• ระบบนิเวศวิทยา

• วิถีปฏิบัติ - นโยบาย, แผน, ยุทธศาสตร,์ 
กฎหมาย, ข้อก าหนด, แนวปฏิบัติทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ

เครื่องมือและตัวชี้วัด
ส าหรับการประเมินความเปราะบางอย่างมีส่วนร่วม



2. กรอบแนวคิดการเตรียมความพร้อมของเมือง
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

• ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกโดย Institute for Social and Environmental 
Transition (ISET) เพื่อใช้ในโครงการ ACCCRN
•คณะท างานของ TEI น า UCRF มาประยุกต์ใช้ในโครงการ ACCCRN, 
M-BRACE, UCRSEA



‘ใคร’
‘อะไร’
‘อย่างไร’

2. กรอบแนวคิดการเตรียมความพร้อมของเมือง
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



‘ใคร’ – บุคคล/องค์กร/หน่วยงาน
• บุคคล, ครัวเรือน, หน่วยงาน, องค์กร

คุณลักษณะที่ดี
• การตอบสนอง
• ทรัพยากรของหน่วยงาน
• ความสามารถในการเรียนรู้ 

2. กรอบแนวคิดการเตรียมความพร้อมของเมือง
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



‘ใคร’ – บุคคล/
องค์กร/หน่วยงาน

• บุคคล, ครัวเรือน, 
หน่วยงาน, องค์กร

คุณลักษณะที่ดี

• การตอบสนอง

การที่บุคคล/องค์กร/หน่วยงาน มีความสามารถในการจัดการ ปรับปรุง/แก้ไข วางแผนและ
เตรียมรับมือกับภัยที่จะเกิดขึ้นและตอบสนองอย่างรวดเร็ว ในระยะเวลาอันสั้น

• ทรัพยากรของหน่วยงาน

การที่บุคคล/องค์กร/หน่วยงาน มีความสามารถในการระดมทุนทรัพย์และจัดสรรทรัพยากร
เพ่ือใช้ในยามเกิดภัย โดยประสานงานและท างานร่วมกัน

• ความสามารถในการเรียนรู้

การที่บุคคล/องค์กร/หน่วยงาน มีน าการเรียนรู้และประสบการณ์ในอดีตมาใช้เพ่ือไม่ให้เกิด
ความผิดพลาดซ้ า ๆ และเรียนรู้ที่จะเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ / วิกฤตในครั้งต่อไป

2. กรอบแนวคิดการเตรียมความพร้อมของเมือง
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



‘อะไร’ – ทางกายภาพ
• ระบบเมือง, โครงสร้างพื้นฐาน, 

เทคโนโลย,ี ระบบนิเวศ

คุณลักษณะที่ดี
• ยืดหยุ่นและหลากหลาย
• มีแนวทางหรือการส ารองทรัพยากรที่

หลากหลายเพื่อใช้ในการเตรียมความ
พร้อมต่อภัยพิบัติ
• ความผิดพลาดที่ปลอดภัย

2. กรอบแนวคิดการเตรียมความพร้อมของเมือง
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



‘อะไร’ – ทางกายภาพ
• ระบบเมือง, 

โครงสร้างพืน้ฐาน, 
เทคโนโลยี, ระบบ
นิเวศ

คุณลักษณะที่ดี
• ยืดหยุ่นและหลากหลาย
ความสามารถของระบบในการท างานภายใต้สถานการณ์ต่างๆ โดยองค์ประกอบหลัก
สามารถท าหน้าที่ได้แตกต่างกันไป แต่มีการเชื่อมโยงบทบาทหน้าที่ซ่ึงกันและกัน
• มีแนวทางหรือการส ารองทรัพยากรที่หลากหลายเพื่อใช้ในการเตรียมความพร้อมต่อภัย

พิบัติ
ความสามารถของระบบในการส ารองทรัพยากรไว้ใช้หรือมีแนวทางที่หลากหลายในการ
ส ารองทรัพยากร ท าให้สามารถเลือกใช้ได้ในยามที่เผชิญกับภัยต่างๆ
• ความผิดพลาดที่ปลอดภัย
เมื่อส่วนหนึ่งของระบบเกิดล่มหรือไม่สามารถท างานได้ตามปกติ จะไม่ท าให้ระบบส่วนอื่น
ต้องล่มตาม แต่ยังสามารถท าหน้าที่และรักษาสภาพปกติของเมืองไว้ได้

2. กรอบแนวคิดการเตรียมความพร้อมของเมือง
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



‘อย่างไร’ – วิถีปฏิบัติ 
• นโยบาย, กฎหมาย, กฎ, ข้อบังคับ, 

แผนยุทธศาสตร,์ แนวทางปฏิบัติทั้งท่ี
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

คุณลักษณะที่ดี 
• สิทธิและความเป็นเจ้าของ
• กระบวนการตัดสินใจ
• ข้อมูล
• การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่

2. กรอบแนวคิดการเตรียมความพร้อมของเมือง
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



‘อย่างไร’ – วิถี
ปฏิบัติ 
• นโยบาย, 

กฎหมาย, กฎ,
ข้อบังคับ, แผน
ยุทธศาสตร์, 
แนวทางปฏิบัติทั้ง
ที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ 

คุณลักษณะที่ดี
• สิทธิและความเป็นเจ้าของ
การเข้าถึงระบบและบริการที่ส าคัญของเมืองโดยเท่าเทียมกัน ท าให้กลุ่มที่ท างานร่วมกัน 
สามารถจัดระเบียบและด าเนินงานได้ 
• กระบวนการตดัสินใจ
กระบวนการตดัสินใจเกี่ยวข้องกับระบบและโครงสร้างพื้นฐานของเมืองมีความโปร่งใสและเกิด
การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
• ข้อมูล
มีข้อมูลและทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เพื่อให้เกิดการวางแผนการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดทางเลือกในเตรยีมความพรอ้ม
• การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่
การใช้หลักฐาน การใช้ความรู้ และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล

2. กรอบแนวคิดการเตรียมความพร้อมของเมือง
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



3. แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจัดการภัยพิบัติ (UN-DRR Self-Assessments: LG-SAT)

เครื่องมือและตัวชี้วัด
ส าหรับการประเมินความเปราะบางอย่างมีส่วนร่วม



3. แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดการภัยพิบัติ

• เครื่องมือที่ผ่านการวิเคราะห์และพัฒนาโดยนักวิชาการจากส านักงานว่าด้วยกลยุทธ์ระหว่าง
ประเทศเพื่อการลดภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (the United Nations Office for Disaster Risk 
Reduction: UNDRR)

• กรอบด าเนินงานเฮียวโงะ (The Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the 
Resilience of Nations and Communities to Disasters) 
แคมเปญระดับโลก – Making Cities Resilient: My City is getting ready!
 เมืองในประเทศไทย – เมืองหาดใหญ่ และ เมือง?

• กรอบเซนไดเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (The Sendai Framework for Disaster Risk 
Reduction 2015-2030)



• แบบประเมินแบบมีส่วนร่วมและระบบคะแนน
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานระดับพื้นที่
• 10 ประเด็นค าถามส าคัญ

3. แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดการภัยพิบัติ 



การประเมินความเปราะบางอย่างมีส่วนร่วม
• สามารถเลือกใช้เครื่องมือและตัวชี้วัดต่างๆ ได้
• ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง (บุคคล, ครอบครัว, ผู้มีรายได้

น้อย, คนจนเมือง, ผู้หญิง, ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ, คนชายขอบ)
• ต้องอาศัยการมีส่วนรวมของหน่วยงานภาครฐั (เจ้าหน้าที่เทศบาล, หน่วยงานภาครัฐ, 

กระทรวงต่าง ๆ)
• ต้องเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่าง บุคคล/องค์กร/หน่วยงาน, ระบบเมืองและโครงสร้าง

พื้นฐาน, ระบบนิเวศวิทยา และวิถีปฏิบัติ
• ท าความเข้าใจว่าเหตุใดครัวเรือนและกลุ่มคนต่าง ๆ จึงมีความเปราะบาง และอะไรคือ

สาเหตุที่แท้จริงของความเปราะบาง



วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

• สัมภาษณ์
• วีดีโอ / ภาพบอกเรื่องราว
• กรณีศึกษา = เรื่องราว
• ระดับครอบครัว หลายครอบครัว = 1 เรื่องราว = 1 

กรณีศึกษา
• ระดับกลุ่มชุมชน หลายกลุ่มที่แตกต่างกัน (เช่น 

กลุ่ม ผู้หญิง กลุ่มคนจนในเมือง กลุ่มคนพิการ) = 1 
เรื่องราว = 1 กรณีศึกษา



เป็นการเก็บ สะสม ข้อมูล เรื่องราว ที่บอกถึง 
• ความส าเร็จ ความสามารถในการปรับตัว ที่น าไป

ขยายผล ต่อยอดได้
• ช่องว่าง ความล้มเหลว อยู่ตรงไหน เพื่อน าไป

เรียนรู้เพิม่เติม ปรับปรุง พัฒนา เตรียมพร้อมต่อ 
ภัยพิบัติ หรือ วิกฤต ครั้งต่อไป    

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล



โครงการ ประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนเมือง 
(โครงการ SUCCESS)

ติดต่อ ขอข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่
•www.facebook.com/UrbanClimateResilienceThailand/ 

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


