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เมืืองกัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
ทำำ�ไมต้้องวิิเคราะห์์ความเปราะบางต่่อการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศในบริิบทเมืือง?
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศสำำ�คััญอย่่างไร?
ความเปราะบางต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศในบริิบทเมืืองคืืออะไร?
นิิยามความเปราะบางต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศในบริิบทเมืือง
บทที่่� 1 	ที่่�มาและความสำำ�คััญ

บทที่่� 2 ความเปราะบางต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
ในบริิบทเมืือง

ความเปราะบางต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศในบริิบทเมืืองวััดอย่่างไร?
ขั้้�นตอนกระบวนการวิิเคราะห์์ความเปราะบาง
ขั้้�นตอนที่่� 1 การคััดเลืือกพื้้�นที่่�
ขั้้�นตอนที่่� 2 การวิิเคราะห์์สถานการณ์์
ขั้้�นตอนที่่� 3 การวิิเคราะห์์ผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ
ขั้้�นตอนที่่� 4 การวิิเคราะห์์ความเปราะบางต่่อการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศในบริิบทเมืือง
			
บทที่่� 3	ตััวอย่่างการวิิเคราะห์์ความเปราะบางต่่อ
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศในบริิบทเมืือง

บทที่่� 1
ที่่�มาและความสำำ�คััญ
เมืืองกัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
การพััฒนาเมืืองเป็็นกระบวนการของการเปลี่่�ยนแปลงจาก “ชนบท” สู่่� “เมืือง”
โดยมีีปััจจััยในการขัับเคลื่่�อนที่่�หลากหลาย ทั้้�งในระดัับท้้องถิ่่�น ประเทศและระดัับโลก 
ซึ่่�งการพััฒนาเมืืองทำำ�ให้้เกิิดผลกระทบทั้้�งทางด้้านบวกและลบ ทั้้�งทางด้้านเศรษฐกิิจ
สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม  โดยเฉพาะเมืืองที่่�โตขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ วและไม่่ มีีการวางแผน
การใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินอย่่างเหมาะสม  ทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างไร้้ทิิศทางและ
เกิิดปััญหาต่่างๆ ตามมา เช่่น การเปลี่่�ยนแปลงระบบนิิเวศไม่่เหมาะสม การเปลี่่�ยน
เส้้นทางการไหลของน้ำำ�� การถมพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��และเส้้นทางระบายน้ำำ�� และการที่่�ระบบและ
โครงสร้้างพื้้�นฐานต่่างๆ ของเมืืองไม่่เพีียงพอและไม่่มีีประสิิทธิิภาพ รวมทั้้�งผลกระทบ
ทางด้้านสัังคมจากการพััฒนาอุุตสาหกรรมและโครงสร้้างขนาดใหญ่่ เช่่น ความขััดแย้้ง
เกี่่�ยวกัับที่่�อยู่่�อาศััยและที่่�ดิินทำำ�กิิน เมื่่�อผนวกกัับผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิอิ ากาศที่่ค� าดการณ์์ล่ว่ งหน้้าได้้ยากมากขึ้้�น ประกอบกัับแผนพััฒนาเมืืองที่่มีี� อยู่่�
มีีการคำำ�นึึงถึึงผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศด้้านน้ำำ��น้้อยเกิินไป
และที่่� สำำ�คัั ญ เมื่่� อ เมืื อ งยัั ง คงโตขึ้้� น เรื่่� อ ย ๆ ตลอดเวลา และต้้ อ งเผชิิ ญ กัั บ ภัั ย พิิ บัั ติิ
ที่่มีีรู
� ปู แบบเปลี่่ย� นแปลงไป จึึงส่่งผลให้้การบริิหารจััดการเมืืองต้้องเผชิิญกัับปััญหาสำำ�คัญ
ั
ที่่�สลัับซัับซ้้อนยากยิ่่�งขึ้้�นไปอีีก และส่่งผลกระทบต่่อ คน ชุุมชน กลุ่่�มคนต่่าง ๆ มากขึ้้�น
ตามไปด้้วย
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ทำำ�ไมต้้องวิิเคราะห์์ความเปราะบางต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
ในบริิบทเมืือง ?

ที่่�ผ่่านมาเห็็นได้้ชััดว่่า การพััฒนาเมืืองอย่่างไร้้ทิิศทางหรืือการพััฒนาเมืืองที่่�ไม่่คำำ�นึึงถึึงการเปลี่่�ยนแปลง
การใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินอย่่างเหมาะสม  เป็็นสาเหตุุที่่�ทำำ�ให้้เมืืองและคนมีีความเปราะบางต่่อการพััฒนาเมืืองและ
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศมากขึ้้�น เนื่่�องมาจากระบบโครงสร้้างพื้้�นฐานต่่าง ๆ ที่่�มีีอยู่่�ไม่่เพีียงพอ ไม่่มีี
ประสิิทธิิภาพ และล้้มเหลวง่่าย และในขณะที่่�เมืืองยัังคงมีีการขยายตััวอย่่างต่่อเนื่่�องประกอบกัับรููปแบบและ
ความรุุนแรงของภััยพิิบัติั ที่ิ มีีก
�่ ารเปลี่่ย� นแปลงตลอดเวลา ทำำ�ให้้ผลกระทบจากการพััฒนาเมืืองและการเปลี่่ย� นแปลง
สภาพภููมิิอากาศที่่� คน ชุุมชน และกลุ่่�มคนต่่างๆ (กลุ่่�มคนรายได้้น้้อย กลุ่่�มผู้้�หญิิง กลุ่่�มคนสููงอายุุ
กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ กลุ่่�มผู้้�พิิการ ฯลฯ) ได้้รัับนั้้�น มีีความแตกต่่างกััน ดัังนั้้�นในการวางแผนเตรีียมความพร้้อม
ของเมืืองต่อ่ การเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศจึึงจำำ�เป็็นต้้องคำำ�นึงึ ถึึงความหลากหลายของ คน ชุุมชน และ
กลุ่่�มคนต่่าง ๆ เนื่่�องจากมีีความต้้องการและสามารถเข้้าถึึงระบบโครงสร้้างพื้้�นฐานต่่าง ๆ ของเมืือง
ได้้แตกต่่างกััน
การวิิเคราะห์์ความเปราะบางต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศในบริิบทเมืือง จึึงมีีความสำำ�คััญและ
จำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�ง เพื่่�อใช้้วิิเคราะห์์และสร้้างความเข้้าใจถึึงผลกระทบจากการพััฒนาเมืืองและการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศอย่่างเป็็นระบบและค้้นหาปััจจััยขัับเคลื่่�อนหลัักที่่�เป็็นสาเหตุุที่่�แท้้จริิงของความเปราะบาง
จากการพััฒนาเมืือง การบริิหารจััดการระบบและโครงสร้้างพื้้�นฐานต่่างๆ ของเมืือง มิิ ใช่่เพีียงแต่่ระบุุว่่า
ใครคืือกลุ่่�มคนเปราะบางเท่่านั้้�น แต่่ต้้องสามารถอธิิบายได้้ว่่าทำำ�ไมกลุ่่�มคนเหล่่านั้้�นจึึงเปราะบาง โดยผล
การวิิเคราะห์์ที่่�ได้้ดัังกล่่าวจะนำำ�มาใช้้ในการแก้้ปััญหาและสร้้างการเตรีียมความพร้้อมอย่่างเป็็นระบบ เท่่าเทีียม
และเป็็นธรรมยิ่่�งขึ้้�นรวมถึึงสอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงและความไม่่แน่่นอนในอนาคต 
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“การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ” สำำ�คััญอย่่างไร?
“การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ” คืือการที่่�ฤดููกาลเกิิดการเปลี่่�ยนแปลง ทั้้�งฤดููร้้อนยาวนานและร้้อน
มากขึ้้�น ฤดููหนาวสั้้�นลงและอุ่่�นขึ้้�น ฤดููฝนมาถึึงช้้าและสั้้�นกว่่าเดิิม มีีการเปลี่่�ยนแปลงทั้้�งความถี่่�และความรุุนแรง
ของสภาวะอากาศสุุดขั้้�ว  เช่่น ร้้อนจััด รวมถึึงการเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบ ความถี่่� และความรุุนแรงของพายุุ 
การเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบของฝน เช่่น ตกแบบกระจุุก  ไม่่ตกในพื้้�นที่่�รัับน้ำำ��  นอกจากนี้้�ยัังมีีการเพิ่่�มสููงขึ้้�นของ
น้ำำ�ท
� ะเล และการเปลี่่ย� นแปลงอุุณหภููมิเิ ฉลี่่ย� ซึ่่ง� ในปััจจุุบัันทุุกคนกำำ�ลังั อยู่่�ท่า่ มกลางการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ
ที่่�ไม่่สามารถคาดเดาได้้ และเกิิดเหตุุการณ์์รุุนแรงที่่�ไม่่คาดคิิด สภาวะอากาศสุุดขั้้�วจะเกิิดขึ้้�นบ่่อยมากขึ้้�น
โดยการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศจะส่่งผลกระทบต่่อระบบต่่าง ๆ ทุุกระบบ และส่่งผลให้้การเตรีียมความพร้้อม
และการตััดสิินใจทำำ�ได้้ยากมากขึ้้�น เช่่น ควรตััดสิินใจกัักเก็็บน้ำำ��เมื่่�อใด ควรเตรีียมป้้องกัันน้ำำ��ท่่วมเมื่่�อใดและ
นานเท่่าใด

ความเปราะบางต่่อการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศในบริิบทเมืือง คืืออะไร?
ทางโครงการประชาสัังคมร่่วมแรงเพื่่�อเปลี่่�ยนแปลงเมืือง (SUCCESS) จึึงให้้คำำ�นิิยามของความเปราะบาง
ต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจให้้เป็็นไปในทิิศทางเดีียวกััน โดยเน้้นความเชื่่�อมโยง
ความสััมพัันธ์์ของคน ชุุมชน กลุ่่�มคนต่่าง ๆ ที่่�อยู่่�ในเมืือง ความสััมพัันธ์์หรืือความเชื่่�อมโยงของคนไปสู่่�การพึ่่�งพา
ทรััพยากร ระบบเมืือง หรืือโครงสร้้างพื้้�นฐานต่่าง ๆ คนจะอยู่่�รอดได้้ต้้องมีีทรััพยากร มีีระบบโครงสร้้างพื้้�นฐาน
ต่่าง ๆ เช่่น น้ำำ� 
� ไฟฟ้้า อาหาร ที่่อ� ยู่่�อาศััย การที่่เ� มืืองมีีการขยายตััวเรื่่อ� ยๆ ทำำ�ให้้คน ชุุมชนหรืือกลุ่่�มคนต่่าง ๆ เข้้าถึึง
ทรััพยากร ระบบโครงสร้้างพื้้�นฐานต่่าง ๆ ไม่่เท่่าเทีียมกัันและไม่่เป็็นธรรม  ทำำ�ให้้ความสามารถในการปรัับตััว
เพื่่�อให้้อยู่่�รอดต่่อภััยพิิบััติิที่�ม่ าอย่่างกะทัันหัันลดน้้อยลง ถ้้าระบบต่่าง ๆ ของเมืือง ไม่่มีีประสิิทธิิภาพ ล้้มเหลว 
ทั้้�งในยามปกติิหรืือยามคัับขััน หรืือไม่่มีีการปรัับปรุุงพััฒนาให้้สอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงและความต้้องการที่่�
เท่่าเทีียมและเป็็นธรรม สิ่่�งเหล่่านี้้เ� ป็็นองค์์ประกอบที่่ส่� ง่ ผลให้้เกิิดความเปราะบางต่่อการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ
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นิิยาม ความเปราะบางต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศในบริิบทเมืือง (ดร.ผกามาศ ถิ่่�นพัังงา)
การที่่�คน ชุุมชน กลุ่่�มคนต่่าง ๆ เข้้าไม่่ถึึงทรััพยากร ระบบต่่าง ๆ รวมทั้้�งโครงสร้้างพื้้�นฐานอย่่างเท่่าเทีียมและเป็็นธรรม 
ทำำ�ให้้ความอยู่่�รอดและการปรัับตััวต่่อการเปลี่่�ยนแปลงต่่อความไม่่แน่่นอนต่่อภััยที่่�มาแบบกะทัันหัันลดน้้อยลง
การที่่�ระบบต่่าง ๆ และโครงสร้้างพื้้�นฐานของเมืืองล้้มเหลว  ไม่่เพีียงพอ ไม่่ทั่่�วถึึง ทั้้�งในยามปกติิหรืือยามคัับขััน
และไม่่มีีการปรัับปรุุงพััฒนาให้้สอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงและความต้้องการที่่�เท่่าเทีียมและเป็็นธรรม”
โครงการ SUCCESS เน้้นและให้้ความสำำ�คััญกัับ “ความเปราะบางต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศในบริิบทเมืือง” เพื่่�อให้้
เกิิดการนำำ�มาปรัับใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์ในการวางแผนแก้้ปัญ
ั หาระดัับชุุมชนและท้้องถิ่่น� ให้้สอดคล้้องกัับบริิบทของพื้้น� ที่่แ� ละประเทศไทย
และใช้้เป็็นตััวอย่่างหรืือกรณีีศึึกษาเพื่่อ� นำำ�เสนอในระดัับชาติิ ระดัับจัังหวััดและเพื่่อ� หน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องระดัับนโยบาย เอกสารฉบัับนี้้�
จึึงมุ่่�งเน้้นให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับวิิธีีการ เครื่่�องมืือ และตััวชี้้�วััดสำำ�หรัับการวิิเคราะห์์ความเปราะบางต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
สำำ�หรัับชุุมชนท้้องถิ่่�นในบริิบทเมืือง โดยใช้้กระบวนการแบบมีีส่่วนร่่วม  และช่่วยสนัับสนุุนในกระบวนการวิิเคราะห์์ความเปราะบาง
ต่่อการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิิอากาศได้้อย่่างครอบคลุุมมากยิ่่�งขึ้้�น
โครงการประชาสัังคมร่่วมแรงเพื่่�อเปลี่่�ยนแปลงเมืือง หรืือ Strengthening urban climate governance for inclusive,
resilient and sustainable societies in Thailand (โครงการ SUCCESS) ได้้รัับทุุนจากสหภาพยุุโรป มีีระยะเวลาดำำ�เนิิน
โครงการ 5 ปีี ตั้้�งแต่่ 1 พฤศจิิกายน 2562 - 31 ตุุลาคม 2567 มีีเป้้าหมายเพื่่�อเสริิมสร้้างขีีดความสามารถในการปรัับตััวของ
ชุุมชนเมืือง สนัับสนุุนการพััฒนาเมืืองให้้สอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศโดยปรัับการดููแลกำำ�กัับเมืืองให้้ดีีขึ้้�น
และเสริิมสร้้างองค์์ความรู้้�ให้้กัับภาคประชาสัังคมเพื่่�อให้้นำำ�ไปปรัับใช้้กัับสถานการณ์์ปััจจุุบัันและในอนาคต  รวมถึึงสนัับสนุุน
การแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ร่วม
่ กัันระหว่่างผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกภาคส่่วนให้้มากขึ้้�น
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บทที่่� 2
ความเปราะบางต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
ในบริิบทเมืือง

2

ความเปราะบางต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศในบริิบทเมืืองวััดอย่่างไร?
ความเปราะบางต่่อการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศในบริิบทเมืือง จำำ�เป็็นต้้องคำำ�นึึงถึึงคนในเมืือง ครอบครััว  ครััวเรืือน ชุุมชน
กลุ่่�มคนรายได้้น้้อย คนจนเมืือง คนชายขอบ คนพิิการ กลุ่่�มผู้้�หญิิง เป็็นตััวตั้้�ง ซึ่่�งการวิิเคราะห์์ความเปราะบางจะทำำ�ให้้ทราบว่่า
กลุ่่�มคนที่่�แตกต่่างกััน มีีความเสี่่�ยงและได้้รัับผลกระทบจากการพััฒนาเมืืองและการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศที่่�ไม่่เท่่ากััน และ
ไม่่เท่่ากัันอย่่างไร โดยต้้องวิิเคราะห์์ปััจจััยขัับเคลื่่�อนการเปลี่่�ยนแปลงเมืือง ทางกายภาพ สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม เศรษฐกิิจ และผลกระทบ
ที่่เ� กิิดขึ้้น� จากการพััฒนาเมืืองยัังส่่งผลกระทบให้้เกิิดความเหลื่่�อมล้ำำ�� ความไม่่เท่่าเทีียมต่่อคน ชุุมชน กลุ่่�มคนต่่าง ๆ อีีกด้้วย และในขณะ
ที่่�เมืืองกำำ�ลัังเจริิญเติิบโตขึ้้�น การบริิหารจััดการเมืืองและระบบต่่าง ๆ รวมทั้้�งโครงพื้้�นฐานที่่�เป็็นองค์์ประกอบของเมืืองและ
มีีความเชื่่�อมโยงกััน (เช่่น ระบบน้ำำ��  ไฟฟ้้า ระบายน้ำำ��  คมนาคม  อาหาร ที่่�อยู่่�อาศััย เป็็นต้้น) ถ้้าการบริิหารจััดการเมืืองไม่่ดีี
จะยิ่่�งสร้้างปััญหาและเพิ่่�มความเปราะบางต่่อคน ชุุมชน กลุ่่�มคนบางกลุ่่�มเพิ่่�มมากขึ้้�นได้้อีีก ดัังนั้้�นการวิิเคราะห์์ความเปราะบางต่่อ
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศในบริิบทเมืืองต้้องวิิเคราะห์์ให้้เป็็นระบบรวมถึึงวิิเคราะห์์ความสามารถหรืือศัักยภาพในการปรัับตััว 
การเรีียนรู้้�ของคน ชุุมชน กลุ่่�มคนต่่าง ๆ รวมถึึงหน่่วยงาน องค์์กร ภาครััฐด้้วย
การวิิเคราะห์์ความเปราะบางต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศในบริิบทเมืืองให้้เป็็นระบบ หมายถึึงต้้องวิิเคราะห์์
องค์์ประกอบของเมืือง ซึ่่ง� ไม่่ใช่่พื้้น� ที่่ท� างกายภาพเพีียงอย่่างเดีียว แต่่ยังั มีีบุุคคล องค์์กร หน่่วยงานต่่าง ๆ และคนทุุกคนที่่อ� ยู่่�ในเมืือง
มีีโครงสร้้างพื้้�นฐานและระบบเทคโนโลยีี มีีหน่่วยงานมาดููแลรัับผิิดชอบซึ่่�งแต่่ละหน่่วยงานต้้องมีีแผน นโยบาย ยุุทธศาสตร์์ กฎ
ข้้อกำำ�หนด และเมื่่อ� คนอยู่่�รวมกัันก็็ต้อ้ งมีีกติิกาของการอยู่่�ร่วม
่ กััน รวมไปถึึงต้้องมีีทรััพยากรธรรมชาติิ ระบบนิิเวศ และมีีความหลากหลาย
ทางชีีวภาพ ดัังนั้้�นการวััดหรืือวิิเคราะห์์ความเปราะบางต้้องดููองค์์ประกอบทั้้�งหมดนี้้� และรวมถึึงถ้้าเกิิดวิิกฤต  เหตุุการณ์์ไม่่คาดคิิด
ภััยพิิบััติิ ผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศเข้้ามากระทบกัับองค์์ประกอบของเมืืองเหล่่านี้้�แล้้ว  จะเกิิดอะไรขึ้้�นกัับ
กลุ่่�มคนที่่�มีีความหลากหลาย อาทิิ กลุ่่�มคนรายได้้น้้อย คนจนเมืือง คนชายขอบ คนพิิการ กลุ่่�มผู้้�หญิิง ผลกระทบที่่�เกิิดจะไม่่เหมืือนกััน
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ความเปราะบาง

ต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ

วััดอย่่างไร ?

	วิิกฤต
เหตุุการณ์์ไม่่คาดคิิด
	ภััยพิิบััติิ
ผลกระทบจาก
การเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ

บุุคคล
องค์์กร
หน่่วยงาน

นิิเวศวิิทยา
ทรััพยากรธรรมชาติิ
ความหลากหลาย
ทางชีีวภาพ

โครงสร้้าง
พื้้� นฐานและ
เทคโนโลยีี

แผน นโยบาย
ยุุทธศาสตร์์
กฏ ข้้อกำำ�หนด

ขั้้�นตอน กระบวนการวิิเคราะห์์ความเปราะบาง
ภายใต้้โครงการ SUCCESS ให้้ความสำำ�คััญและเน้้นค้้นหาปััจจััยขัับเคลื่่�อนหลัักที่่�เป็็นสาเหตุุที่่�แท้้จริิงของความเปราะบาง
จากการพััฒนาเมืือง การบริิหารจััดการระบบและโครงสร้้างพื้้�นฐานต่่างๆ ของเมืือง มิิ ใช่่เพีียงแต่่ระบุุว่่าใครคืือ กลุ่่�มคน
เปราะบางเท่่านั้้� น แต่่ต้้ อ งสามารถอธิิ บ ายได้้ ว่่ าทำำ� ไมกลุ่่� ม คนเหล่่านั้้� น จึึ ง เปราะบาง โดยเน้้นการทำำ�ความเข้้าใจว่่าทำำ�ไม
บางบุุคคล/ครอบครััว/ครััวเรืือน/กลุ่่�มชุุมชนต่่าง ๆ (เช่่น กลุ่่�มผู้้�หญิงิ ) ถึึงเปราะบางและวิิเคราะห์์ความแตกต่่างของผลกระทบที่่ไ� ม่่เท่่าเทีียมกััน
ในการเข้้าถึึงระบบเมืืองและโครงสร้้างพื้้�นฐานของผู้้�คนที่่แ� ตกต่่างกััน และทำำ�ความเข้้าใจถึึงบทบาทและความรัับผิิดชอบของหน่่วยงาน
ภาครััฐ กระทรวงต่่าง ๆ และเทศบาล ในการบำำ�รุุงรัักษาและการดำำ�เนิินงานเกี่่ย� วกัับระบบเมืืองและโครงสร้้างพื้้น� ฐาน รวมถึึงระบบเมืือง
และโครงสร้้างพื้้�นฐานทำำ�งานอย่่างไร และต้้องเข้้าใจว่่าเหตุุใดระบบเหล่่านั้้�นถึึงล้้มเหลว
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ความเปราะบาง
ระบบเมืืองและโครงสร้้างพื้้� นฐาน

ผู้้�คน / สัังคม
•	ต้้องเข้้าใจว่่าทำำ�ไมบางบุุคคล/ครอบครััว/ครััวเรืือน/

•	ต้้องเข้้าใจบทบาทและความรัับผิิดชอบของหน่่วยงานภาครััฐ

กลุ่่�มชุุมชน

กระทรวงต่่าง ๆ และเทศบาลในการบำำ�รุุงรัักษา

ต่่าง ๆ (เช่่น กลุ่่�มผู้้�หญิิง) ถึึงเปราะบาง

และการดำำ�เนิินงานเกี่่�ยวกัับระบบเมืืองและโครงสร้้างพื้้� นฐาน

•	ต้้องเข้้าใจความแตกต่่างของผลกระทบที่่�ไม่่เท่่าเทีียมกััน
ในการเข้้าถึึงระบบเมืืองและโครงสร้้างพื้้� นฐานของผู้้�คน
ที่่�แตกต่่างกััน

•	ต้้องเข้้าใจว่่าระบบเมืืองและโครงสร้้างพื้้� นฐาน
ทำำ�งาน อย่่างไร
•	ต้้องเข้้าใจว่่าเหตุุใดระบบเหล่่านั้้�นถึึงล้้มเหลว

ขั้้�นตอน กระบวนการวิิเคราะห์์ความเปราะบาง SUCCESS
คััดเลืือกพื้้� นที่่�
การวิิเคราะห์์สถานการณ์์
ผู้้�คน / สัังคม

ระบบเมืืองและโครงสร้้างพื้้� นฐาน

สถานการณ์์ด้้านสัังคมในปััจจุุบััน

สถานการณ์์ในปััจจุุบััน

เหตุุการณ์์ที่่�ไม่่คาดคิิดและวิิกฤต

จุุดอ่่อนและความล้้มเหลว

ผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
ความเปราะบางของชุุมชนเมืือง
ต่่อความเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
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กระบวนการวิิเคราะห์์ความเปราะบางอย่่างมีีส่่วนร่่วมมีีขั้้�นตอน ดัังนี้้�
ขั้น้� ตอนที่่� 1 การคััดเลืือกพื้้น� ที่่� โดยกำำ�หนดพื้้�นที่่ที่� จ่� ะดำำ�เนิินการวิิเคราะห์์ความเปราะบาง อาทิิ ขอบเขตตำำ�บล ขอบเขตเทศบาล 
หรืือระดัับชุุมชน โดยระบุุว่่าเป็็นชุุมชนไหน และจำำ�นวนกี่่�ชุุมชน ขึ้้�นอยู่่�กัับระดัับของการวิิเคราะห์์ความเปราะบาง
ขั้้�นตอนที่่� 2 การวิิเคราะห์์สถานการณ์์ เป็็นการวิิเคราะห์์สถานการณ์์ในภาพใหญ่่ เพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจความเชื่่�อมโยงทาง
ด้้านกายภาพ สัังคม เศรษฐกิิจ และสิ่่�งแวดล้้อม และปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงทั้้�งในระดัับชุุมชน เทศบาล ตำำ�บล อำำ�เภอ
จัังหวััด ภููมิิภาค และประเทศ
โครงการ Success
ขั้้�นตอน กระบวนการ
วิิเคราะห์์ความเปราะบาง

การวิิเคราะห์์
สถานการณ์์

บุุคคล / ครอบครััว / ครััวเรืือน / กลุ่่�มชุุมชนต่่าง ๆ

ระบบเมืืองและโครงสร้้างพื้้� นฐาน

สถานการณ์์ด้้านสัังคมและการดำำ�รงชีีวิิตอย่่างยั่่�งยืืน
(ใช้้กรอบการทำำ�งานตามแนวคิิดการดำำ�รงชีีวิิต
ที่่�ยั่่�งยืืน)

วิิเคราะห์์บุุคคล / องค์์กร / หน่่วยงาน
ระบบโครงสร้้างพื้้� นฐานและระบบนิิเวศวิิทยา
วิิธีีปฏิิบััติิ

เหตุุการณ์์ไม่่คาดคิิดและวิิกฤต
การเตรีียมความพร้้อม การรัับมืือและการฟื้้� นตััว
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ผลกระทบจากการ
เปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ

ความเปราะบาง

จุุดอ่่อนและความล้้มเหลวในการเข้้าถึึง
ทรััพยากรและบริิการ

การวิิเคราะห์์สถานการณ์์เป็็นการมองในภาพรวมว่่ามีีแนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงของเมืืองจากอดีีตสู่่�ปััจจุุบััน ว่่ามีีสิ่่�งใด
เปลี่่�ยนแปลงไปบ้้าง เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่างไร และสิ่่�งใดเป็็นปััจจััยขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลง ตััวอย่่าง การเปลี่่�ยนแปลง
การใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิิน แผนพััฒนาของเทศบาล  เป็็นต้้น รวมถึึงวิิเคราะห์์สถานการณ์์ในปััจจุุบัันว่่ามีีปััญหาหรืือมีีสิ่่�งใดที่่�ส่่งผลกระทบ
ทั้้�งระดัับบุุคคล ชุุมชน เทศบาล จัังหวััด ภููมิภิ าค และเป็็นปััญหาที่่ต้� อ้ งแก้้ไข และปััจจััยขัับเคลื่่อ� นใดที่่ทำ� ำ�ให้้เกิิดขึ้้น�  การวิิเคราะห์์ปัญ
ั หา
ที่่�เกิิดขึ้้�นในปััจจุุบัันนี้้� ถ้้าไม่่ได้้รัับการแก้้ไขจะทำำ�ให้้เห็็นภาพแนวโน้้มของปััญหาในอนาคตที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นได้้

การเปลี่่�ยนแปลงจากอดีีตสู่่ปั
� จ
ั จุุบััน

โดยทำำ�การวิิเคราะห์์ 2 ส่่วนไปพร้้อมกัันได้้แก่่ 1) ด้้านผู้้�คน/สัังคม โดยวิิเคราะห์์สถานการณ์์ปััญหาจากอดีีตสู่่�ปััจจุุบัันที่่บุุ� คคล/
ครอบครััว/ครััวเรืือน/กลุ่่�มคนต่่างๆ ต้้องเผชิิญแตกต่่างกัันไป และวิิเคราะห์์สถานการณ์์ปััจจุุบัันรวมถึึงปััญหาสำำ�คััญ รวมถึึงการเข้้าถึึง
ระบบและโครงสร้้างพื้้�นฐานของเมืือง เพื่่�อให้้เข้้าใจถึึงความครอบคลุุมและความไม่่เท่่าเทีียมกััน และ 2) ด้้านระบบเมืืองและโครงสร้้าง
พื้้�นฐานที่่�สำำ�คััญ (เช่่น ที่่�อยู่่�อาศััย ระบบน้ำำ� 
� อาหาร ไฟฟ้้า สุุขาภิิบาล) และหน่่วยงานภาครััฐและกระทรวงต่่าง ๆ เป็็นผู้้�จััดหาและ
ให้้การบริิการ และการดำำ�เนิินงานและการบำำ�รุุงรัักษา รวมทั้้�งนโยบาย/แผน/กฎ/ข้้อกำำ�หนด ซึ่่�งเป็็นปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้ระบบเมืืองดำำ�เนิิน
อยู่่�ได้้
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การวิิเคราะห์์สถานการณ์์
ระบบเมืืองและโครงสร้้างพื้้� นฐาน

ผู้้�คน / สัังคม
บุุคคล/ครอบครััว/ครััวเรืือน/กลุ่่�มชุุมชนต่่างๆต่่าง ๆ (เช่่น

ระบบเมืืองและโครงสร้้างพื้้� นฐานที่่�สำ�คั
ำ ัญ (เช่่น ระบบน้ำำ��

กลุ่่�มผู้้�หญิิง) ถึึงเปราะบาง

อาหาร ไฟฟ้้า สุุขาภิิบาล)

	ปััญหาที่่�ต้้องเผชิิญแตกต่่างกัันไปตามบุุคคล/ครอบครััว/

หน่่วยงานภาครััฐและกระทรวงต่่าง ๆ เป็็นผู้้�จััดหาและให้้การ

ครััวเรืือน/กลุ่่�มคนต่่าง ๆ

บริิการ

การเข้้าถึึงระบบและโครงสร้้างพื้้� นฐานของเมืือง – เข้้าใจถึึง

การดำำ�เนิินงานและการบำำ�รุุงรัักษา

ความครอบคลุุมและความไม่่เท่่าเทีียมกััน

นโยบาย/แผน/กฎ/ข้้อกำำ�หนด

จากการวิิเคราะห์์สถานการณ์์จะทำำ�ให้้เห็็นปััจจััย จุุดอ่่อน จุุดแข็็งจากภาพใหญ่่ลงมาภาพเล็็ก ทั้้ง� การเปลี่่ย� นแปลงทางด้้านผู้้�คน/
สัังคม และกายภาพ เช่่นระบบเมืืองและโครงสร้้างพื้้�นฐาน ขั้้�นตอนต่่อไปคืือการเก็็บข้้อมููลทั้้�ง 2 ส่่วน ได้้แก่่ ข้้อมููลบุุคคล/ครอบครััว/
ครััวเรืือน/กลุ่่�มชุุมชนต่่าง ๆ และด้้านระบบเมืืองและโครงสร้้างพื้้�นฐาน รวมไปถึึงหน่่วยงาน องค์์กรที่่มีีหน้
� า้ ที่่รั� บั ผิิดชอบ ในการบริิหาร
ดููแล พััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานและระบบต่่าง ๆ ทั้้�งน้ำำ�� ไฟฟ้้า ที่่�อยู่่�อาศััย ที่่�มีีความเชื่่�อมโยงกัันอยู่่�
กรอบในการเก็็บข้้อมููลเพื่่�อวิิเคราะห์์ความเปราะบางต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศในบริิบทเมืือง
ในการเก็็ บ ข้้ อ มูู ล เพื่่� อ วิิ เ คราะห์์ ค วามเปราะบางนั้้� น  มีีกรอบเพื่่� อ ช่่ ว ยให้้ เ ก็็ บ ข้้ อ มูู ล และวิิ เ คราะห์์ ข้้ อ มูู ล ได้้ ส ะดวกและ
ง่่ายต่่อการนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ และสามารถเก็็บข้้อมููลได้้อย่่างเป็็นระบบและครบถ้้วนมากขึ้้�น ได้้แก่่ กรอบแนวคิิดการดำำ�รงชีีวิิตที่ยั่่�่ ง� ยืืน
(The Sustainable Livelihoods Framework: SLF) กรอบแนวคิิดนี้้�จะช่่วยเก็็บและวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลเกี่่ย� วกัับผู้้�คน/สัังคม กรอบแนวคิิด
การเตรีียมความพร้้อมของเมืืองกัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ (Urban Climate Resilience Framework: UCRF)
ช่่วยเก็็บและวิิเคราะห์์ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับระบบเมืืองและโครงสร้้างพื้้�นฐาน ว่่าทำำ�งานเชื่่�อมโยงกัันอย่่างไร มีีประสิิทธิิภาพ มีีปััญหา
หรืื อมีีจุุดอ่่ อ นจุุดแข็็ งตรงไหน และแบบประเมิิ น ความพร้้ อ มด้้ ว ยตนเองขององค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น เพื่่� อ จัั ด การภัั ย พิิ บัั ติิ
(UN-DRR Self-Assessments: LG-SAT) โดยประเมิินบุุคคล/องค์์กร/หน่่วยงานที่่รั� บั ผิิดชอบ มีีแผนยุุทธศาสตร์์ มีีวิิถีีปฏิิบัติั อิ ะไรบ้้าง
มีีประสิิทธิิภาพระดัับใด
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การวิิเคราะห์์ความเปราะบาง
ระบบเมืืองและโครงสร้้างพื้้� นฐาน

ผู้้�คน / สัังคม
แนวคิิดการดำำ�รงชีีวิิตอย่่างยั่่�งยืืน

2

ระบบน้ำำ��
บุุคคล/องค์์กร/หน่่วยงาน
โครงสร้้างพื้้� นฐานของเมืือง
	วิิถีีปฏิิบััติิ

1)	กรอบแนวคิิดการดำำ�รงชีีวิิตที่่�ยั่่�งยืืน (The Sustainable Livelihoods Framework: SLF)
กรอบแนวคิิดนี้้�ช่่วยในการเก็็บข้้อมููลและวิิเคราะห์์ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผู้้�คน/บุุคคล  เพื่่�อวิิเคราะห์์ทุุน/สิินทรััพย์์ หรืือปััจจััย
ที่่�ส่่งผลต่่อการดำำ�รงชีีวิิตของคน ชุุมชน กลุ่่�มคนต่่าง ๆ อาทิิ ครััวเรืือนที่่�มีีรายได้้น้้อย คนจนในเมืือง คนชายขอบ กลุ่่�มผู้้�หญิิง
กลุ่่�มคนพิิการและผู้้�สููงอายุุ  ซึ่่�งแต่่ละคน ชุุมชน กลุ่่�มคนต่่าง ๆ จะมีีทุุน/สิินทรััพย์์ไม่่เท่่ากััน ข้้อมููลดัังกล่่าวจะช่่วยให้้เข้้าใจว่่า
หากทุุน/สิินทรััพย์์ไม่่เท่่ากัันจะส่่งผลทำำ�ให้้เกิิดปััญหาอย่่างไรบ้้าง
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H

ความเสี่่�ยงและ
ความเปราะบาง
ผลกระทบรุุนแรง
ที่่�เกิิดทัันทีีทัันใด
แนวโน้้ม
ฤดููกาล

องค์์กร
และกระบวนการ

ที่่�ก่่อให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลง

โครงสร้้าง

S

N

-ภาครััฐ
-ภาคเอกชน

กระบวนการ

P

F

-กฎหมาย -นโยบาย
-วััฒนธรรม -สถาบััน

ผลลััพธ์์
วิิธีีการดำำ�รงชีีวิิต

ต้้นทุุนในการดำำ�รงชีีวิิต

รายได้้ที่่�เพิ่่� มขึ้้�น
	ความเป็็นอยู่่�ที่�ดีีขึ้้
่ �น
	ความเปราะบาง
ลดลง
	มีีความยั่่�งยืืนในการ
ใช้้ทรััพยากร

H = ทุุนมนุุษย์์ (human capital)
N = ทุุนธรรมชาติิ (natural capital)
F = ทุุนทางการเงิิน (financial capital)
P = ทุุนกายภาพ (physical capital)
S = ทุุนทางสัังคม (social capital)

กรอบแนวคิิดการดำำ�รงชีีวิิตที่่�ยั่่�งยืืน (ที่่�มา: แนวทางการดำำ�รงชีีวิิตอย่่างยั่่�งยืืน, 2551)

วััตถุุประสงค์์ของกรอบแนวคิิดการดำำ�รงชีีวิิตที่่�ยั่่�งยืืน
- ช่่วยนำำ�ทางและสนัับสนุุนกระบวนการวางแผนและตััดสิินใจสำำ�หรัับการวางแผนพััฒนาใหม่่ ๆ
- เน้้นศููนย์์กลางที่่� “คน” และช่่วยให้้ผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียที่่มีี� ความคิิดเห็็นที่่หล
� ากหลายและแตกต่่างกัันได้้มีีโอกาสเข้้ามาร่่วมกััน
หารืือกัันอย่่างเท่่าเทีียมกััน เพื่่�อให้้ความเห็็นเกี่่�ยวกัับปััจจััยต่่าง ๆ ที่่�มีีผลกระทบต่่อการดำำ�รงชีีวิิตที่่�ยั่่�งยืืน
- เน้้นศัักยภาพของคนในด้้านทัักษะ เครืือข่่ายทางสัังคม การเข้้าถึึงทรััพยากรทางกายภาพและทางการเงิิน และความสามารถ
ในการมีีส่่วนร่่วมและมีีอิิทธิิพลต่่อการกำำ�หนดการดำำ�รงชีีวิิต
จากกรอบแนวคิิดการดำำ�รงชีีวิิตที่่�ยั่่�งยืืน อธิิบายความสััมพัันธ์์ขององค์์ประกอบ 5 ประการที่่�จะนำำ�ไปสู่่�เป้้าหมาย
ในการดำำ�รงชีีวิิตที่่�ยั่่�งยืืนได้้ดัังนี้้�
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1.1) องค์์ประกอบของบริิบทของความเสี่่�ยงและความเปราะบาง เป็็นภาวะที่่�เกิิดขึ้้�นและส่่งผลกระทบ
โดยตรงต่่อทุุน/สิินทรััพย์์ และผลลััพธ์์จากวิิถีีการดำำ�เนิินชีีวิิต ได้้แก่่
- ภาวะผลกระทบที่่�เกิิดทัันทีีทัันใดและรุุนแรง (Shocks) ส่่งผลเสีียหายต่่อการดำำ�รงชีีวิิตและทรััพย์์สิิน
เช่่น ภััยธรรมชาติิ การขาดเงิินใช้้จ่่าย ความขััดแย้้งในสัังคม ปััญหาสุุขภาพมนุุษย์์
- ภาวะแนวโน้้มของการเคลื่่�อนไหวของปััจจััยต่่างๆ (Trends) ที่่�มีีผลกระทบต่่อวิิถีีการดำำ�รงชีีพ เช่่น
แนวโน้้มประชากร ทรััพยากร เศรษฐกิิจ รััฐบาล นโยบายและเทคโนโลยีี 
- การเปลี่่ย� นแปลงตามฤดููกาล (Seasonality) ได้้แก่่ วัฏจั
ั กั รต่่างๆ เช่่น วััฏจักั รราคา ผลผลิิต สุุขภาพ โอกาส
การจ้้างงาน
1.2)	ทุุน/สิินทรััพย์์ ในการดำำ�รงชีีวิิต (Livelihoods Assets)

ทุุน/สิินทรััพย์์ของการดำำ�รงชีีวิิตที่่�ยั่่�งยืืน
กรอบการทำำ�งานนี้้�ช่่วยให้้จััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของปััจจััยที่่�มีีอยู่่�อย่่างจำำ�กััดหรืือเพิ่่�มโอกาสในการดำำ�รงชีีวิิตและแสดง
ให้้เห็็นความเชื่่�อมโยงไปยัังปััจจััยอื่่�นๆ ซึ่่�งแต่่ละครััวเรืือน ครอบครััวและกลุ่่�มชนชนต่่างๆ (เช่่น ผู้้�มีีรายได้้น้้อย คนจนเมืือง
กลุ่่�มผู้้�หญิิง กลุ่่�มชายขอบ กลุ่่�มคนพิิการ กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ  เป็็นต้้น) จะมีีสิิทธิิการเข้้าถึึง ทุุน/สิินทรััพย์์ในการดำำ�รงชีีวิิตที่่�
แตกต่่างกััน ทุุน/สิินทรััพย์์ของการดำำ�รงชีีวิิตที่่�ยั่่�งยืืน ได้้แก่่
1)	ทุุนมนุุษย์์
- การมีีความรู้้� ทัักษะ ความชำำ�นาญ ความสามารถ แรงงานและสุุขภาวะ ที่่ส่� ง่ เสริิมให้้คนมีีวิิธีีการในการดำำ�รงชีีวิิต
ที่่�แตกต่่างกัันไป ซึ่่�งในระดัับครััวเรืือนต้้นทุุนมนุุษย์์เป็็นปััจจััยเชิิงปริิมาณและคุุณภาพของแรงงานที่่�มีีอยู่่�
ซึ่่�งจะต่่างกัันไปตามขนาดของครััวเรืือน
2)	ทุุนทางสัังคม
- การมีีเครืือญาติิ และเครืือข่่ายต่่างๆ ซึ่่ง� เป็็นเครืือข่่ายที่่ส� ามารถพึ่่ง� พาในยามยากลำำ�บากหรืือขอความร่่วมมืือได้้
ทั้้�งกลุ่่�มที่่�เป็็นทางการและไม่่เป็็นทางการ และมีีการเชื่่�อมโยงสััมพัันธ์์กัันทั้้�งในแนวดิ่่�ง (การอุุปถััมภ์์) หรืือ
แนวราบ (ระหว่่างกลุ่่�มคนที่่�สนใจเรื่่�องเดีียวกััน)
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3)	ทุุนทางทรััพยากรธรรมชาติิ
- การมีีหรืื อ เข้้ า ถึึงทรัั พ ยากรธรรมชาติิ ที่่� เ ป็็ น ประโยชน์์ ต่่ อ การดำำ� รงชีีพ เช่่ น  ที่่� ดิิ น แม่่ น้ำำ�� ท ะเล  แหล่่ ง น้ำำ�� 
แหล่่งทรััพยากร ความหลากหลายทางชีีวภาพ ป่่าไม้้ ฯลฯ เพราะส่่วนใหญ่่คนต้้องพึ่่�งพาทรััพยากรธรรมชาติิ
เกืือบทั้้�งหมดในการดำำ�รงชีีวิิต
4)	ทุุนทางกายภาพ
- การที่่�ครััวเรืือน ชุุมชน และประชาชนสามารถเข้้าถึึงโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�สนัับสนุุนการดำำ�รงชีีวิิตที่่�ยั่่�งยืืน เช่่น
น้ำำ�� สะอาดเพื่่อ� การบริิโภคอุุปโภคอย่่างพอเพีียงและถููกสุุขลักั ษณะ มีีไฟฟ้้าใช้้ มีีที่อ�่ ยู่่�อาศััย มีียานพาหนะ มีีการเข้้าถึึง
ข้้อมููลข่่าวสาร (อิินเทอร์์เน็็ต โทรศััพท์์ โทรทััศน์์)
5)	ทุุนการเงิิน
- การมีีทรััพย์์สิินสะสม เช่่น เงิินออม ทรััพย์์สิินอื่่�นเช่่น เครื่่�องประดัับ ปศุุสััตว์์ การมีีเครดิิต  และการมีีรายรัับหรืือ
รายได้้ที่่�เข้้ามาแบบปกติิ เช่่น เงิินเดืือน เงิินบำำ�นาญ เงิินช่่วยเหลืือจากรััฐ หรืือเงิินที่่บุุต
� รหลานส่่งมาให้้
1.3)	การเปลี่่� ย นผ่่ า นโครงสร้้ า งและกระบวนการ (Transforming Structures and Process)
เป็็ น องค์์ ป ระกอบที่่� มีี ผลกระทบโดยตรงทำำ� ให้้ เ กิิ ด ความอ่่ อ นแอในกระบวนการและส่่ ง ผลต่่ อ
การเลืือกวิิถีีการดำำ�รงชีีวิิต มีี 2 ส่่วนได้้แก่่
- โครงสร้้าง (Structure) มีี  2 ระดัับคืือ ระดัับสาธารณะ และระดัับเอกชน เช่่น รััฐบาล  องค์์กร
ประชาสัังคม
- กระบวนการ (Processes) หมายถึึง การขัับเคลื่่อ� นของโครงสร้้างต่่างๆ เช่่น นโยบาย กฎหมาย ข้้อกำำ�หนด
ของสถาบัันในระดัับต่่างๆ และวััฒนธรรมอย่่างเหมาะสม  ความสามารถในการใช้้ทุุนต่่างๆ เพื่่�อเปลี่่�ยน
ไปใช้้ประโยชน์์ในวิิถีีการดำำ�รงชีีพภายใต้้โครงสร้้างและกระบวนการที่่�เป็็นอยู่่�เหล่่านี้้�ให้้ไปสู่่�เป้้าหมาย
ได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
1.4) วิิธีีการดำำ�รงชีีวิิต (Livelihoods Strategies) เป็็นทางเลืือกหรืือโอกาสที่่�คนจะใช้้เป็็นกลยุุทธ์์
ในการดำำ�เนิินชีีวิิต ซึ่่�งมีีลัักษณะของความหลากหลาย ตามลัักษณะของพื้้�นที่่�ถืือครอง ภููมิิประเทศ
และช่่วงเวลาที่่�เป็็นพลวััต กระจายหลายสถานที่่�และเชื่่�อมโยงกััน
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1.5) ผลลััพธ์์ (Livelihood Outcome) เป็็นผลได้้ที่่�เกิิดจากการเลืือกวิิถีีหรืือยุุทธวิิธีี ในการดำำ�รงชีีวิิต
ซึ่่�งแสดงออกถึึงการดำำ�รงชีีวิิตอย่่างยั่่�งยืืน ได้้แก่่ การมีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�น การเพิ่่�มการเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�น
การลดความเปราะบาง การเพิ่่� ม ความมั่่� น คงด้้ า นอาหาร และการเกิิ ด ความยั่่� ง ยืื น ในการใช้้
ทรััพยากรธรรมชาติิ
สรุุปได้้ว่่า ความสััมพัันธ์์ระหว่่างองค์์ประกอบต่่าง ๆ ในระบบการดำำ�รงชีีวิิตของบุุคคล มีีทุุน/สิินทรััพย์์เป็็นองค์์ประกอบหลััก
อัันดัับแรกที่่�จำำ�เป็็นในการดำำ�รงชีีพ การเปลี่่�ยนแปลงฐานะของทุุน/สิินทรััพย์์นี้้�จะได้้รัับอิิทธิิพลจากการเปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้างและ
กระบวนการ ซึ่่�งแสดงออกมาในลัักษณะของความเปราะบางที่่�เกิิดขึ้้�น เช่่น การเปลี่่�ยนนโยบายทางเศรษฐกิิจเป็็นกระบวนการหนึ่่�ง
ที่่ทำ� �ำ ให้้เกิิดภาวะแนวโน้้มสินิ ค้้าต้้นทุุนสิินค้้าราคาสููงขึ้้น� ทำำ�ให้้คนต้้องใช้้ของราคาสููงขึ้้น� และมีีผลต่่อเนื่่�องไปยัังโอกาสในการเลืือกกลยุุทธ์์
ในการดำำ�รงชีีวิิตหรืือมีีการปรัับการใช้้จ่่ายให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น ระบบจะยัังคงให้้ผลลััพธ์์ในระดัับที่่�สมดุุลกัับ
ความต้้องการ และผลลััพธ์์ที่่�ได้้ส่่งผลโดยตรงต่่อระดัับทรััพย์์สิินที่่�จะนำำ�มาใช้้เป็็นต้้นทุุนในการดำำ�รงชีีวิิตต่่อไป
2)	กรอบแนวคิิดการเตรีียมความพร้้อมของเมืืองกัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ (Urban Climate
Resilience Framework: UCRF)
จากกรอบแนวคิิดการเตรีียมความพร้้อมของเมืืองกัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ (Urban Climate Resilience
Framework: UCRF) ที่่ถู� กพั
ู ฒ
ั นาขึ้้น� ครั้้ง� แรกโดยสถาบัันเพื่่�อการเปลี่่ย� นแปลงทางสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อมสำำ�นักั งานภููมิภิ าคเอเชีีย
(the Institute for Social and Environmental Transition: ISET) มาใช้้ในการดำำ�เนิินโครงการเครืือข่่ายเมืืองในเอเชีีย
เพื่่�อรัับมืือกัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ (Asian Cities Climate Change Resilience Network: ACCCRN) ภายใต้้
การสนัับสนุุนจากมููลนิิธิิร๊๊อคกี้้�เฟลเลอร์์ (Tyler and Moench 2012). กรอบแนวคิิดนี้้�แสดงความเชื่่�อมโยงระหว่่าง “บุุคคล/
หน่่วยงาน/องค์์กร: Agents” “ระบบโครงสร้้างพื้้�นฐานและระบบนิิเวศวิิทยา: Urban systems, infrastructure and
ecosystems” และ “วิิถีีปฏิิบััติิ: Institutions” ที่่�เป็็นองค์์ประกอบหลัักของเมืือง ความเชื่่�อมโยงสััมพัันธ์์กัันขององค์์ประกอบ
เหล่่านี้้�เป็็นตััวกำำ�หนดบทบาทในการดำำ�เนิินการของเมืือง โดยเฉพาะในสถานการณ์์ที่่�มีีความแตกต่่างกััน ดัังนั้้�นลัักษณะ
ขององค์์ประกอบของเมืืองทั้้�ง 3 นี้้� สามารถแสดงให้้เห็็นระดัับของขีีดความสามารถในการปรัับตััวและเตรีียมความพร้้อม
ของเมืือง โดยการกำำ�หนดลัักษณะทั่่�วไปของ “บุุคคล/หน่่วยงาน/องค์์กร” “ระบบโครงสร้้างพื้้�นฐานและระบบนิิเวศวิิทยา” และ
“วิิถีีปฏิิบััติิ” จะช่่วยให้้กำำ�หนดและพััฒนาตััวชี้้�วััดที่่�สามารถวััดลัักษณะและติิดตามการเปลี่่�ยนแปลงตามบริิบทของพื้้�นที่่�ได้้
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ทางโครงการได้้นำำ�กรอบแนวคิิดการเตรีียมความพร้้อมของเมืืองกัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ มาปรัับใช้้ตามบริิบท
ของเมืือง แสดงรายละเอีียดดัังตารางที่่� 2.1

กรอบแนวคิิดการเตรีียมความพร้้อมของเมืืองกัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ (ที่่�มา: ISET, 2012)
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• บุุคคล/องค์์ ก ร/หน่่ ว ยงาน หมายถึึง
บุุคคล/ครอบครััว/ครััวเรืือน/กลุ่่�มชุุมชนต่่าง ๆ
(เช่่น ผู้้�หญิิง กลุ่่�มคนรายได้้น้้อย กลุ่่�มคนยากจน
กลุ่่�มคนพิิการ กลุ่่�มคนชายขอบ เป็็นต้้น) ทำำ�การ
วิิเคราะห์์สถานการณ์์ปััจจุุบัันว่่าเป็็นอย่่างไร และ
ปััญหาที่่สำ� �คั
ำ ัญคืืออะไร รวมถึึงปััญหาที่่�ต้้องเผชิิญ
แตกต่่างกัันไปตามบุุคคล/ครอบครััว/ครััวเรืือน/
กลุ่่�มชุุมชนต่่าง ๆ อย่่างไร และทำำ�ความเข้้าใจ
การเข้้าถึึงระบบและโครงสร้้างพื้้�นฐานของเมืือง
ครอบคลุุมและเท่่าเทีียมกัันหรืือไม่่อย่่างไร
• ระบบเมืือง โครงสร้้างพื้้น� ฐาน เทคโนโลยีี 
และระบบนิิเวศวิิทยา เช่่น ระบบน้ำำ�� อาหาร ไฟฟ้้า
สุุขาภิิบาล  ทำำ�การวิิเคราะห์์สถานการณ์์ปััจจุุบััน
ว่่าเป็็นอย่่างไร และปััญหาที่่สำ� ำ�คัญ
ั คืืออะไร รวมถึึง
ทำำ�ความเข้้าใจถึึงบทบาทหน้้าที่่�ของหน่่วยงาน
ภาครััฐและกระทรวงต่่าง ๆ ที่่�เป็็นผู้้�จััดหาและ
ให้้การบริิการ รวมถึึงการดำำ�เนิินงานและการบำำ�รุุง
รัักษา
• วิิ ถีี ปฏิิ บัั ติิ อาทิิ แผน นโยบาย
ยุุทธศาสตร์์ กฎ ข้้อกำำ�หนด และแนวทางปฏิิบัติั ิ
ทั้้�งที่่�เป็็นทางการและไม่่เป็็นทางการ – วิิเคราะห์์
จุุดอ่่ อ นที่่� มีี อยู่่�ภายใต้้ ส ถานการณ์์ ป กติิ แ ละ
สถานการณ์์ภััยพิิบัติั ิ

2

บุุคคล
องค์์กร
หน่่วยงาน

นิิเวศวิิทยา
ทรััพยากรธรรมชาติิ
ความหลากหลาย
ทางชีีวภาพ

โครงสร้้าง
พื้้� นฐานและ
เทคโนโลยีี

แผน นโยบาย
ยุุทธศาสตร์์
กฏ ข้้อกำำ�หนด
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ตารางที่่� 2.1 วิิเคราะห์์ ประเมิิน ระดัับ กรอบแนวคิิดการเตรีียมความพร้้อมของเมืืองกัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
คุุณลัักษณะที่่�ดีีของการเตรีียมความพร้้อมของเมืือง

องค์์ประกอบของเมืือง

• การตอบสนอง
การที่่�บุุคคล/องค์์กร/หน่่วยงาน มีีความสามารถในการจััดการ ปรัับปรุุง/แก้้ไข วางแผน
‘ใคร’ – บุุคคล/องค์์กร/
หน่่วยงาน
• บุุคคล/ครััวเรืือน/หน่่วยงาน/
องค์์กร

และเตรีียมรัับมืือกัับภััยที่่�จะเกิิดขึ้้�นและตอบสนองอย่่างรวดเร็็ว ในระยะเวลาอัันสั้้�น
•	ทรััพยากรของหน่่วยงาน
การที่่�บุุคคล/องค์์กร/หน่่วยงาน มีีความสามารถในการระดมทุุนทรััพย์์และจััดสรร
ทรััพยากรเพื่่� อใช้้ในยามเกิิดภััย โดยประสานงานและทำำ�งานร่่วมกััน
• ความสามารถในการเรีียนรู้้�
การที่่�บุุคคล/องค์์กร/หน่่วยงาน มีีนำำ�การเรีียนรู้้�และประสบการณ์์ในอดีีตมาใช้้เพื่่� อไม่่ให้้
เกิิดความผิิดพลาดซ้ำำ�� ๆ และเรีียนรู้้�ที่จ
่� ะเตรีียมพร้้อมรัับมืือภััยพิิ บัติ
ั ิ / วิิกฤตในครั้้�งต่่อไป
•	ยืืดหยุ่่�นและหลากหลาย
ความสามารถของระบบในการทำำ�งานภายใต้้สถานการณ์์ต่่าง ๆ โดยองค์์ประกอบหลััก
สามารถทำำ�หน้้าที่่�ได้้แตกต่่างกัันไป แต่่มีีการเชื่่�อมโยงบทบาทหน้้าที่่�ซึ่่�งกัันและกััน

‘อะไร’ – ทางกายภาพ
• ระบบเมืือง/โครงสร้้างพื้้� นฐาน/
เทคโนโลยีี/ระบบนิิเวศ

•	มีีแนวทางหรืือการสำำ�รองทรััพยากรที่่�หลากหลายเพื่่� อใช้้ในการเตรีียมความพร้้อมต่่อ
ภััยพิิบััติิ
ความสามารถของระบบในการสำำ�รองทรััพยากรไว้้ใช้้หรืือมีีแนวทางที่่�หลากหลายในการ
สำำ�รองทรััพยากร ทำำ�ให้้สามารถเลืือกใช้้ได้้ในยามที่่�เผชิิญกัับภััยต่า่ ง ๆ
• ความผิิดพลาดที่่�ปลอดภััย
เมื่่�อส่่วนหนึ่่�งของระบบเกิิดล่่มหรืือไม่่สามารถทำำ�งานได้้ตามปกติิ จะไม่่ทำำ�ให้้ระบบส่่วนอื่่�น
ต้้องล่่มตาม แต่่ยัังสามารถทำำ�หน้้าที่่�และรัักษาสภาพปกติิของเมืืองไว้้ได้้
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•	สิิทธิิและความเป็็นเจ้้าของ
การเข้้าถึึงระบบและบริิการที่่�สำำ�คััญของเมืืองโดยเท่่าเทีียมกััน ทำำ�ให้้กลุ่่�มที่่�ทำำ�งานร่่วมกััน
‘อย่่างไร’ – วิิถีีปฏิิบััติิ
•

นโยบาย กฎหมาย/กฎ/
ข้้อบัังคัับ/แผนยุุทธศาสตร์์/
แนวทางปฏิิบัติ
ั ิทั้้�งที่่�เป็็น
ทางการและไม่่เป็็นทางการ

สามารถจััดระเบีียบและดำำ�เนิินงานได้้

2

• กระบวนการตััดสิินใจ
กระบวนการตััดสิินใจเกี่่�ยวข้้องกัับระบบและโครงสร้้างพื้้� นฐานของเมืืองมีีความโปร่่งใส
และเกิิดการมีีส่่วนร่่วมอย่่างแท้้จริิง
•	ข้้อมููล
มีีข้้อมููลและทุุกคนสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลได้้เพื่่� อให้้เกิิดการวางแผนการจััดการอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพและเกิิดทางเลืือกในเตรีียมความพร้้อม
• การประยุุกต์์ใช้้องค์์ความรู้้�ใหม่่
การใช้้หลัักฐาน การใช้้ความรู้้� และส่่งเสริิมให้้เกิิดการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููล
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การวิิเคราะห์์
สถานการณ์์

โครงการ Success
ขั้้�นตอน กระบวนการ
วิิเคราะห์์ความเปราะบาง

บุุคคล / ครอบครััว / ครััวเรืือน / กลุ่่�มชุุมชนต่่าง ๆ

ระบบเมืืองและโครงสร้้างพื้้� นฐาน

สถานการณ์์ด้้านสัังคมและการดำำ�รงชีีวิิตอย่่างยั่่�งยืืน
(ใช้้กรอบการทำำ�งานตามแนวคิิดการดำำ�รงชีีวิิต
ที่่�ยั่่�งยืืน)

วิิเคราะห์์บุุคคล / องค์์กร / หน่่วยงาน
ระบบโครงสร้้างพื้้� นฐานและระบบนิิเวศวิิทยา
วิิธีีปฏิิบััติิ

เหตุุการณ์์ไม่่คาดคิิดและวิิกฤต
การเตรีียมความพร้้อม การรัับมืือและการฟื้้� นตััว

ผลกระทบจากการ
เปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ

จุุดอ่่อนและความล้้มเหลวในการเข้้าถึึง
ทรััพยากรและบริิการ

ความเปราะบาง

การวิิเคราะห์์ความเปราะบางอย่่างมีีส่่วนร่่วมนั้้�น
ต้้องวิิเคราะห์์จากประสบการณ์์ที่่�ผ่่านมา รวมถึึงภััยพิิ บััติิ/วิิกฤตในอดีีต
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การวิิเคราะห์์ความเปราะบางโดยใช้้กรอบการวิิเคราะห์์ระบบเมืืองและโครงสร้้างพื้้� นฐาน
ผู้้�คน / สัังคม

ระบบเมืืองและโครงสร้้างพื้้� นฐาน

• เลืือกเหตุุการณ์์ในอดีีต

• ภายใต้้สถานการณ์์เดีียวกััน

(เช่่น ภััยพิิ บัติ
ั ิ ปีี 2553 หรืือพายุุไต้้ฝุ่่�นปลาบึึก ปีี 2562)
• เกิิดอะไรขึ้้�น?

• เกิิดอะไรขึ้้�นกัับระบบเมืืองและโครงสร้้างพื้้� นฐาน?

• การเตรีียมความพร้้อม/การเตรีียมตััว

•	ความล้้มเหลว?

• การรัับมืือ/การจััดการ

•	หน้้าที่่�/ความรัับผิิดชอบของหน่่วยงานภาครััฐ /

• การฟื้้� นตััว

2

(เช่่น ภััยพิิ บััติิ ปีี 2553 หรืือพายุุไต้้ฝุ่่�นปลาบึึก ปีี 2562)

หน่่วยงานต่่าง ๆ / เทศบาล

การวิิเคราะห์์จากประสบการณ์์ที่่�ผ่่านมารวมถึึงภััยพิิบััติิ/วิิกฤต
ในอดีีตนี้้� เป็็นการเก็็บสะสมข้้อมููลที่่�สามารถอธิิบายถึึงความสำำ�เร็็จ
ในการปรัับตััวที่่�นำำ�ไปขยายผลต่่อยอดได้้และช่่องว่่าง ความล้้มเหลว
อยู่่�ตรงไหน เพื่่�อนำำ�ไปเรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิม  ปรัับปรุุง พััฒนา เตรีียมพร้้อม
ต่่อภััยพิิบััติิหรืือวิิกฤตครั้้�งต่่อไป  
การวิิเคราะห์์

ความเปราะบาง

บุุคคล
องค์์กร
หน่่วยงาน

อย่่างมีีส่่วนร่่วม

ประสบการณ์์ที่่�ผ่่านมา
ภััยพิิบััติิในอดีีต
วิิกฤติิในอดีีต

นิิเวศวิิทยา
ทรััพยากรธรรมชาติิ
ความหลากหลาย
ทางชีีวภาพ

โครงสร้้าง
พื้้� นฐานและ
เทคโนโลยีี

แผน นโยบาย
ยุุทธศาสตร์์
กฏ ข้้อกำำ�หนด
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3)

แบบประเมิินความพร้้อมด้้วยตนเองขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นเพื่่�อจััดการภััยพิิบััติิ
(UN-DRR Self-Assessments: LG-SAT)
แบบประเมิินความพร้้อมด้้วยตนเองขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นนี้้� เป็็นเครื่่�องมืือที่่�ผ่่านการวิิเคราะห์์และพััฒนา
โดยนัักวิิชาการจากสำำ�นัักงานว่่าด้้วยกลยุุทธ์์ระหว่่างประเทศเพื่่�อการลดภััยพิิบััติิแห่่งสหประชาชาติิ (the United Nations
Office for Disaster Risk Reduction: UNDRR) ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของแคมเปญระดัับโลก  “Make My City Resilient”
โดยมีีโครงสร้้าง 10 ข้้อ ภายใต้้กรอบดำำ�เนิินงานเฮีียวโงะ (Hyogo Framework for Action – HFA) ซึ่่�งเป็็นข้้อตกลงระหว่่าง
ประเทศเกี่่�ยวกัับวิิธีีสร้้างการเตรีียมความพร้้อมในการเผชิิญหน้้ากัับการเปลี่่�ยนแปลงภููมิิอากาศและภััยพิิบััติิ
แบบประเมิิน LG-SAT เป็็นกลไกที่่มีี� ประโยชน์์ในการประเมิินผลการดำำ�เนิินการเทีียบกัับตััวชี้้วั� ดั และเกณฑ์์ประเมิิน สำำ�หรับั
การส่่งเสริิมให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกภาคส่่วนได้้มีีการร่่วมแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นและเรีียนรู้้�ร่่วมกััน และสำำ�หรัับผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียในการกำำ�หนดประเด็็นหลัักของความเปราะบางโดยใช้้เกณฑ์์สากลสำำ�หรัับการลดความเสี่่�ยงจากภััยพิิบััติิ การใช้้
แบบประเมิิน LG-SAT นี้้� จะช่่วยกำำ�หนดข้้อมููลพื้้�นฐาน การค้้นหาช่่องว่่าง การวางแผนปฏิิบััติิ และมีีข้้อมููลเปรีียบเทีียบกััน
กัับพื้้�นที่่ต่� ่างๆ (เช่่น ระหว่่างเทศบาลต่่าง ๆ) ทางโครงการนำำ�มาปรัับใช้้เนื่่�องจากมีีประโยชน์์และสอดคล้้องกัับการเตรีียมพร้้อม
การจััดการภััยพิิบััติขิ องชุุมชน
• แบบประเมิิน LG-SAT เป็็นเครื่่�องมืือในการประเมิินเมืืองเพื่่�อให้้เข้้าใจจุุดด้้อยและความท้้าทายในเรื่่�องของการลด
ความเสี่่�ยงจากภััยพิิบััติิ และใช้้การประชุุมกลุ่่�มย่่อยเพื่่�อทำำ�แบบประเมิินแบบมีีส่่วนร่่วมใน 10 ประเด็็นคำำ�ถามสำำ�คััญ
ในการเก็็บข้้อมููลโดยแบบประเมิินมีีคำำ�ถามรวม 41 ข้้อ ประกอบด้้วยคำำ�ถามสั้้�นๆ เกี่่ย� วกัับสถานการณ์์ในปััจจุุบััน และ
เป้้าหมายในอนาคตสำำ�หรัับแต่่ละหััวข้้อคำำ�ถาม  โดยจะสอบถามถึึงระดัับของความก้้าวหน้้าและให้้คะแนนตาม
ระดัับความสำำ�เร็็จ ระดัับ 1-5 (ตารางที่่� 2.2) โดยเอกสารแบบประเมิินความพร้้อมด้้วยตนเองขององค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นเพื่่�อจััดการภัั ย พิิ บัั ติิ (UN-DRR Self-Assessments: LG-SAT) ฉบัั บ เต็็ ม สามารถดูู เ พิ่่� ม เติิ ม ได้้ ที่่�
https://drive.google.com/drive/folders/158WAE0SDK-C_8fcoy3HpvgpGZLqx54AB?usp=sharing
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ตารางที่่� 2.2 ค่่ าคะแนนตามระดัั บความสำำ�เร็็ จตามแบบประเมิิ นความพร้้ อมด้้ วยตนเองขององค์์ กรปกครองส่่ วนท้้ องถิ่่� น
เพื่่�อจััดการภััยพิิบััติิ
คะแนน

รายละเอีียด

1 คะแนน

ความสำำ�เร็็จมีีน้้อยและไม่่มีีการวางแผนหรืือการดำำ�เนิินการเพื่่� อแก้้ไขสถานการณ์์

2 คะแนน

มีีความสำำ�เร็็จแต่่ไม่่ครบถ้้วน แม้้มีีการวางแผนแก้้ไขสถานการณ์์ แต่่ก็็ขาดความมุ่่�งมั่่�นและ
ยัังมีีศัักยภาพจำำ�กััด

3 คะแนน

มีีความมุ่่�งมั่่�นอยู่่�บ้้าง ในระดัับองค์์กรและมีีศัักยภาพในการลดความเสี่่�ยงจากภััยพิิ บััติิ
พอควร แต่่ไม่่มากหรืือไม่่ครบถ้้วน

4 คะแนน

สำำ�เร็็จอย่่างมาก แต่่ยัังขาดความมุ่่�งมั่่�น ขาดแหล่่งเงิินทุุน หรืือขาดศัักยภาพในการดำำ�เนิินงาน

5 คะแนน

สำำ�เร็็จครบถ้้วน พร้้อมด้้วยความมุ่่�งมั่่�นและมีีศัักยภาพในการปฏิิบัติ
ั อ
ิ ย่่างเสมอต้้นเสมอปลาย
ในทุุกระดัับ
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ตารางที่่� 2.3 การประเมิินความพร้้อมตามบทบาทและภารกิิจขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�สอดคล้้องกัับประเด็็นคำำ�ถามสำำ�คััญ
ทั้้�ง 10 ประเด็็น
ประเด็็นคำำ�ถามสำำ�คััญ

คำำ�อธิิบายโดยย่่อ

1.	จััดตั้้�งโครงสร้้างและการประสานงาน
� ด
ที่่ชั
ั เจน เพื่่� อให้้ทุุกฝ่่ายเข้้าใจบทบาท
และความรัับผิิดชอบ

การสร้้างเครืือข่่าย การพัั ฒนาศัักยภาพการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมเพื่่� อให้้ทุุกฝ่่ายเข้้าใจ
บทบาทและความรัับผิิดชอบเพื่่� อลดความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดขึ้้�นในพื้้� นที่่� โดยการประเมิิน
ความพร้้อมฯ จะแสดงให้้เห็็นถึึงจุุดแข็็งและจุุดอ่่อนของเมืือง เพื่่� อให้้เมืืองสามารถ
� อยู่่ม
� นแปลงสภาพภููมิิอากาศ
นำำ�ทรัพ
ั ยากรที่่มีี
� าใช้้สร้้างการรัับมืือของเมืืองต่่อการเปลี่่ย
ให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น พร้้อมทั้้�งจะช่่วยให้้ทุุกภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องมีีความเข้้าใจในบริิบทของเมืือง
เพื่่� อเติิมเต็็มในการสร้้างการรัับมืือของเมืือง

2. การจััดสรรทุุนและสิ่่ง
� จููงใจให้้เจ้้าของ
บ้้าน ครอบครัั ว รายได้้ต่ำำ�� และภาค
เอกชนในการลงทุุนเพื่่� อการลดความ
เสี่่�ยง

ผลกระทบจากภััยพิิ บัติ
ั ที่
ิ เ่� กิิดขึ้้�นแต่่ละเมืืองจะทำำ�ให้้การซื้้�อ การลงทุุนของภาคธุุรกิิจและ
ครััวเรืือนชะงััก ทั้้�งนี้้�เมื่่�อเกิิดภััยพิิ บััติิ เมืืองมีีการจััดสรรงบประมาณบางส่่วน เพื่่� อให้้
ความช่่วยเหลืือชุุมชน ครััวเรืือน และภาคธุุรกิิจ ให้้สามารถกลัับมาดำำ�รงชีีวิิตได้้ตามปกติิ
เช่่น การนำำ�มาตรการการลดหย่่อนชำำ�ระภาษีีท้้องถิ่่�น และการลดหย่่อนเบี้้�ยประกัันภััย
เข้้ามาใช้้

3. ปรัั บ ปรุุ ง ข้้อมููลเรื่่� อ งภัั ย และความ
เสี่่�ยง รวมถึึงความเปราะบางของ
ชุุมชนให้้ทัันต่่อเหตุุการณ์์เสมอและ
แบ่่งปัันผลการประเมิินความเสี่่�ยง

เมืืองมีีการประเมิินความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นจากภััยพิิ บััติิในพื้้� นที่่� ควบคู่่�ไปกัับการรัับฟััง
� นข้้อมููลระหว่่างกัันในระดัับ
ความคิิดเห็็นของประชาชนที่่ไ� ด้้รัับความเดืือดร้้อน แลกเปลี่่ย
ท้้องถิ่่� น ถึึ ง ระดัั บ จัั ง หวัั ด อีีกทั้้� ง ยัั ง มีีการประชาสัั มพัั นธ์์ เฝ้้ า ระวัั ง การเกิิ ด ภัั ย พิิ บัั ติิ
อยู่่�อย่่างต่่อเนื่่�อง มีีการเปิิดศููนย์์อำำ�นวยการป้้องกัันและบรรเทาอุุทกภััยเพื่่� อเตรีียม
ความพร้้อมช่่วงฤดููฝนทุุ ก ปีี การประเมิิ น ความเสี่่� ย งจากภัั ย พิิ บัั ติิ ถูู กบรรจุุ อ ยู่่� ใ น
แผนพัั ฒนาประจำำ�ปีี เป็็นต้้น

4.	ล ง ทุุ น ส ร้้ า ง แ ล ะ ดูู แ ล ป รัั บ ป รุุ ง
โครงสร้้างพื้้� นฐานที่่� ช่่ วยลดความ
เสี่่�ยง เช่่น ระบบท่่อระบายน้ำำ��

� ของจำำ�นวน
มีีการก่่อสร้้างระบบโครงสร้้างพื้้� นฐานอย่่างรวดเร็็ว เพื่่� อรองรัับการเพิ่่� มขึ้้น
ประชากรและสนัับสนุุนการพัั ฒนาเศรษฐกิิจของเมืือง ระบบโครงสร้้างต่า่ ง ๆ ที่่เ� กิิดขึ้้�น
ได้้คำำ�นึึ ง ถึึ ง ผลกระทบจากภัั ย พิิ บัั ติิ หรืื อ ไม่่ ทั้้� ง นี้้� เ มืื อ งควรนำำ�ปัั จ จัั ย เสี่่� ย งด้้าน
สภาพภููมิิอากาศมาพิิ จารณาร่่วมกัับการใช้้ประโยชน์์ที่�่ดิิน และกฎหมายควบคุุมอาคาร
เป็็นต้้น

5. ประเมิินความปลอดภััยของโรงเรีียน
และสถานบริิ ก ารสาธารณสุุ ข และ
ปรัับปรุุงเมื่่�อจำำ�เป็็น

เมื่่�อพื้้� นที่่�ประสบภััยพิิ บััติิ โรงเรีียน โรงพยาบาล สถานบริิการทางสาธารณสุุข จะเป็็น
� ำ�คัญ
สถานที่่สำ
ั ในการรองรัับและให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััย เมืืองมีีการประเมิินความ
เสี่่�ยงของพื้้� นที่่�ควบคู่่�กัับการจััดทำำ�แผนระดัับนโยบายทั้้�งในระดัับหน่่วยงานและชุุมชน
หรืือไม่่ มีีการซัักซ้้อมแผนการเตรีียมความพร้้อมอย่่างไร
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คำำ�อธิิบายโดยย่่อ

6. ใช้้ระเบีียบด้้านการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิิน
และระเบีียบปฏิิ บัั ติิ ด้้ านการดููแล
อาคาร เพื่่� อป้้องกัันความเสี่่�ยงรวม
ถึึงมีีการกำำ�หนดพื้้� นที่่�ที่่�ปลอดภััยให้้
กัั บ ประชาชนที่่� มีี รายได้้ต่ำำ�� อีีกทั้้� ง
มีี ก า ร พัั ฒ น า แ ล ะ ย ก ร ะ ดัั บ ก า ร
ตั้้� ง ถิ่่� น ฐานที่่� ไ ม่่เป็็ น ทางการของ
ชุุมชนตามที่่�สมควร

� งจากภััยพิิ บัติ
�่ น
การลดความเสี่่ย
ั ิ สามารถทำำ�ได้้โดยใช้้มาตรการการบัังคัับใช้้ประโยชน์์ที่ดิ
ิ
การดููแลบำำ�รุง
ุ รัักษาโครงสร้้างอาคาร และการซัักซ้้อมแผนปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารเพื่่� อความปลอดภััย
ในชีีวิิต ทั้้�งนี้้�เมื่่�อมีีการละเมิิดข้้อกฎหมายผัังเมืืองเทศบาลจะมีีมาตรการจััดการอย่่างไร
มีีช่่องทางไหนสำำ�หรัับการร้้องเรีียนเมื่่�อมีีการละเมิิดข้้อกฎหมาย

7. บรรจุุ โ ครงการด้้านการศึึ ก ษาและ
� งจาก
ฝึึกอบรมเรื่่�องการลดความเสี่่ย
ภััยพิิ บััติิในโรงเรีียนและชุุมชน

การฝึึ ก อบรม ซัั ก ซ้้อม การบรรจุุ หลัั ก สููตรการลดความเสี่่� ย งจากภัั ย พิิ บัั ติิ ใ น
ภาคการศึึกษา เพื่่� อสร้้างความตระหนัักของประชาชนในเมืือง เช่่น มีีการบรรจุุหลัก
ั สููตร
การลดความเสี่่� ย งจากการเกิิ ด ภัั ย พิิ บัั ติิ ใ นระดัั บ การศึึ ก ษา มีีการเตรีียมพร้้อม
ประชาสััมพัันธ์์ผ่่านช่่องทางที่่�หลากหลายเพื่่� อให้้ประชาชนได้้เข้้าถึึงข้้อมููลการแจ้้งเตืือน
ได้้มากที่่�สุุด

8. ปกป้้ อ งระบบนิิ เ วศ และปราการ
ธรรมชาติิเพื่่� อบรรเทาภััยและรัับมืือ
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ

การรัักษาระบบนิิเวศ การอนุุรัักษ์์พื้้� นที่่�สีีเขีียว และการจััดการทรััพยากรธรรมชาติิ
ที่่�มีีอยู่่�ในเมืือง เป็็นหนึ่่�งมาตรกรที่่�สามารถลดความเสี่่�ยงจากภััยพิิ บััติิได้้

9. วางระบบการเตืือนภััยล่่วงหน้้าและ
เพิ่่� มขีีดความสามารถในการบริิหาร
จััดการภาวะฉุุกเฉิิน

การเพิ่่� มขีีดความสามารถในการบริิหารจััดการเหตุุภัย
ั พิิ บัติ
ั ิ เช่่น ประชาชนให้้ความสำำ�คัญ
ั
กัั บ การเตืื อ นภัั ย ไม่่รอแต่่ความช่่วยเหลืื อ จากภาครัั ฐ อย่่างเดีียว การสำำ� รองเงิิ น
งบประมาณเพื่่� อดำำ�เนิินการจ่่ายเมื่่�อยามเกิิดภััยหลากหลายช่่องทาง ความพร้้อมของ
� วข้้อง ช่่องทางสำำ�หรับ
ศููนย์์เตืือนภััยทั้้�งการประสานงานในหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย
ั การแจ้้งเตืือน
มีีหลากหลาย และอุุปกรณ์์ให้้ความช่่วยเหลืือ แผนการให้้ความช่่วยเหลืือหลัังประสบภััย

10. การสร้้างชุุ มช นใหม่่ต้้องตั้้� ง อยู่่� บ น
การมีีส่่วนร่่วมและความต้้องการ
ของชุุมชนที่่�ได้้รัับผลกระทบ

การนำำ�ข้้อกำำ�หนดหรืือแผนการรัับมืือมาใช้้หลัังจากประสบภััยพิิ บััติิเพื่่� อการฟื้้� นฟูู และ
เยีียวยาผู้้�ประสบภััย มีีแผนการรัับมืือเมื่่�อเกิิดภััยพิิ บัติ
ั ิที่่�มาจากความคิิดเห็็นของชุุมชน
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ขั้้�นตอนที่่� 3 การวิิเคราะห์์ผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
“การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ” คืือ การที่่�สภาพภููมิิอากาศมีีการเปลี่่�ยนแปลงในระยะยาว มีีความสำำ�คััญที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิด
การเปลี่่�ยนแปลงของฤดููกาล ทั้้�งฤดููร้้อนยาวนานและร้้อนมากขึ้้�น ฤดููหนาวสั้้�นลงและอุ่่�นขึ้้�น ฤดููฝนมาถึึงช้้าและสั้้�นกว่่าเดิิม 
มีีการเปลี่่�ยนแปลงทั้้�งความถี่่�และความรุุนแรงของสภาวะอากาศสุุดขั้้�ว  เช่่น ร้้อนจััด รวมถึึงการเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบ ความถี่่� และ
ความรุุนแรงของพายุุ การเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบของฝน เช่่น ตกแบบกระจุุก  ไม่่ตกในพื้้�นที่่�รัับน้ำำ��  นอกจากนี้้�ยัังมีีการเพิ่่�มสููงขึ้้�นของ
น้ำำ��ทะเล และการเปลี่่�ยนแปลงอุุณหภููมิิเฉลี่่�ย ซึ่่�งที่่�ผ่่านมาสามารถเห็็นรููปแบบของการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ และที่่�สำำ�คััญคืือ
ในปััจจุุบัันทุุกคนกำำ�ลังั อยู่่�ท่่ามกลางการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศที่่ไ� ม่่สามารถคาดเดาได้้ และเกิิดเหตุุการณ์์รุุนแรงไม่่คาดคิิด สภาวะ
อากาศสุุดขั้้ว� จะเกิิดขึ้้น� บ่่อยมากขึ้้�น โดยการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศจะส่่งผลกระทบต่่อระบบต่่างๆ ทุุกระบบ ส่่งผลให้้การเตรีียม
ความพร้้อม วางแผนและการตััดสิินใจทำำ�ได้้ยากมากขึ้้�น เช่่น ควรตััดสิินใจกัักเก็็บน้ำำ��เมื่่�อใด ควรเตรีียมป้้องกัันน้ำำ��ท่่วมเมื่่�อใดและ
นานเท่่าใด
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ จะทำำ�ให้้ปััญหาที่่�เกิิดจากการพััฒนาเมืืองที่่�ไม่่ได้้รัับการแก้้ไข มีีความสลัับซัับซ้้อน เลวร้้าย
มากขึ้้�น ดัังนั้้�นในการวิิเคราะห์์ผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศโดยการตั้้�งคำำ�ถามเพื่่�อให้้เกิิดความเข้้าใจว่่าเรา
จะเตรีียมพร้้อมได้้อย่่างไร หากในอนาคตต้้องเผชิิญกัับน้ำำ�ท่
� ่วมใหญ่่ ถี่ขึ้้่� �น บ่่อยขึ้้�น รุุนแรงมากขึ้้�น และเชื่่�อมโยงกัับการดำำ�เนิินชีีวิิตของ
ผู้้�คนและสัังคม รวมถึึงระบบเมืืองและโครงสร้้างพื้้�นฐาน โดยสามารถใช้้ตัวั อย่่างของคำำ�ถามในการเก็็บรวบรวมข้้อมููลเพื่่�อนำำ�ไปวิิเคราะห์์
ความเปราะบางต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ แสดงดัังตารางที่่� 2.4
ตารางที่่� 2.4 ตััวอย่่างคำำ�ถามในการเก็็บข้้อมููลเพื่่อ� นำำ�ไปวิิเคราะห์์ความเปราะบางต่่อการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศในบริิบทเมืือง
การวิิเคราะห์์ผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ

ผู้้�คน / สัังคม

ระบบเมืืองและโครงสร้้างพื้้� นฐาน

• จะเกิิดอะไรขึ้้�นถ้้าน้ำำ��ท่่วมใหญ่่ปีี 2543 หรืือพายุุไต้้ฝุ่่�นปลาบึึก •	ฝนตกปริิมาณมากเท่่าไร ถึึงจะเข้้าขั้้�นวิิกฤต?
เกิิดขึ้้�นซ้ำำ��แล้้วซ้ำำ��อีีก?
• จะเกิิดอะไรขึ้้�นถ้้าไม่่สามารถทำำ�งานได้้ใน 1 อาทิิตย์์
• จะเกิิดอะไรขึ้้�นถ้้าไม่่มีีน้ำำ��ใช้้ใน 1 อาทิิตย์์
• จะเกิิดอะไรขึ้้�นถ้้าน้ำำ��ท่่วม 1 อาทิิตย์์

• แล้้งฝนยาวนานเท่่าใด ถึึงจะเข้้าขั้้�นวิิกฤต?
•	หากระบบเมืืองและโครงสร้้างพื้้� นฐานล้้มเหลวหรืือไม่่ทำำ�งาน
ได้้เป็็นจำำ�นวนกี่่�วััน ถึึงจะเข้้าขั้้�นวิิกฤต?
•	น้ำำ��ท่่วมที่่�สามารถยอมรัับได้้ (ความลึึก/ช่่วงเวลา)
ถึึงจะเข้้าขั้้�นวิิกฤต?
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ขั้้�นตอนที่่� 4 การวิิเคราะห์์ความเปราะบางต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศในบริิบทเมืือง
การวิิเคราะห์์ความเปราะบางต่่อการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศในบริิบทเมืือง เน้้นค้้นหาปััจจััยขัับเคลื่่�อนหลัักที่่เ� ป็็นสาเหตุุ
ที่่แ� ท้้จริิงของความเปราะบาง จากการพััฒนาเมืือง การบริิหารจััดการระบบและโครงสร้้างพื้้�นฐานต่่างๆ ของเมืือง มิิ ใช่่เพีียง
แต่่ระบุุว่่าใครคืือ กลุ่่�มคนเปราะบางเท่่านั้้�น แต่่ต้้องสามารถอธิิบายได้้ว่่าทำำ�ไมกลุ่่�มคนเหล่่านั้้�นจึึงเปราะบาง และวิิเคราะห์์
ทำำ�ความเข้้าใจความเปราะบางต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศในบริิบทเมืืองของคน ชุุมชน กลุ่่�มคนต่่าง ๆ ต่่อการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศในบริิบทของเมืือง และ ความเปราะบางของเมืืองต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ในประเด็็นหลััก  ๆ ว่่าทำำ�ไม
บางบุุคคล/ครอบครััว/ครััวเรืือน/กลุ่่�มชุุมชนต่่าง ๆ ที่่�มีีความหลากหลายและแตกต่่างกััน ถึึงมีีความเปราะบางที่่�แตกต่่างกััน รวมถึึง
วิิเคราะห์์และทำำ�ความเข้้าใจในบทบาทและความรัับผิิดชอบของหน่่วยงานภาครััฐ กระทรวงต่่าง ๆ และเทศบาลในการดำำ�เนิินงาน
เกี่่�ยวกัับการบำำ�รุุงรัักษาระบบเมืืองและโครงสร้้างพื้้�นฐาน และทำำ�ความเข้้าใจการเชื่่�อมโยงการทำำ�งานของระบบเมืืองและโครงสร้้าง
พื้้�นฐาน มีีจุุดอ่่อนและจุุดแข็็งอย่่างไร และเหตุุใดระบบเหล่่านั้้�นถึึงล้้มเหลว  ซึ่่�งสามารถใช้้ตััวอย่่างคำำ�ถามในการนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้
ดัังแสดงในตารางที่่� 2.5
ตารางที่่� 2.5 ตััวอย่่างคำำ�ถามการวััดความเปราะบางต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศในบริิบทเมืือง

ความเปราะบางต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศในบริิบทเมืืองวััดอย่่างไร?

•	คน ชุุมชน กลุ่่�มคนต่่างๆ ที่่�อยู่่�ในพื้้� นที่่� ได้้รัับผลกระทบเท่่ากัันหรืือไม่่
• จะเกิิดอะไร ถ้้าไม่่ได้้ไปทำำ�งานใน 1 วััน
• จะเกิิดอะไร ถ้้าไม่่ได้้ไปทำำ�งานใน 1 สััปดาห์์ หรืือ 1 เดืือน
• จะเกิิดอะไร ถ้้าน้ำำ��ไม่่ไหล 1 วััน
• จะเกิิดอะไร ถ้้าน้ำำ��ไม่่ไหล 1 สััปดาห์์
• จะเกิิดอะไร ถ้้าน้ำำ��ท่่วม 1 วััน
• จะเกิิดอะไร ถ้้าน้ำำ��ท่่วม 1 สััปดาห์์
• จะเกิิดอะไร ถ้้าไฟดัับ 1 วััน หรืือ 1 สััปดาห์์
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บทที่่� 3
ตััวอย่่างการวิิเคราะห์์ความเปราะบาง
ต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศในบริิบทเมืือง
ขั้้น� ตอนกระบวนการวิิเคราะห์์ความเปราะบางต่่อการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศในบริิบทเมืือง มีี 4 ขั้้น� ตอน ดัังแสดงต่่อไปนี้้�
ขั้้�นตอนที่่� 1 การคััดเลืือก/การกำำ�หนดขอบเขตพื้้�นที่่�ศึึกษา
การคััดเลืือกหรืือการกำำ�หนดขอบเขตพื้้�นที่่ศึึก
� ษานั้้�น สามารถกำำ�หนดขอบเขตพื้้�นที่่ไ� ด้้หลายระดัับ โดยอ้้างอิิงขอบเขตการปกครอง
อาทิิ ระดัับเทศบาลตำำ�บล  เทศบาลนคร เทศบาลเมืือง ระดัับตำำ�บล  ระดัับอำำ�เภอ หรืือระดัับจัังหวััด หรืืออาจจะอ้้างอิิงขอบเขต
ทางภููมิิประเทศ อาทิิ พื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำ�ก็
ำ� ็สามารถดำำ�เนิินการได้้ ทั้้�งนี้้�การกำำ�หนดขอบเขตพื้้�นที่่�ศึึกษานั้้�นจะต้้องตอบโจทย์์การศึึกษาโดยเน้้น
“คน” เป็็นศููนย์์กลาง และขึ้้�นอยู่่�กัับผลกระทบของการพััฒนาเมืืองและการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศที่่�ต้้องการจะศึึกษา
โดยขอบเขตพื้้�นที่่ศึึก
� ษานั้้�นไม่่ได้้มีีการจำำ�กััดขอบเขตที่่�แน่่นอนตายตััว 
โดยตััวอย่่างการวิิเคราะห์์ความเปราะบางต่่อการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศในบริิบทเมืืองนี้้� จะยกตััวอย่่างเป็็นพื้้น� ที่่เ� มืือง ก.
ตั้้ง� อยู่่�ในเขตเทศบาลนครแห่่งความสุุข ประกอบไปด้้วย 2 ชุุมชนคืือ ชุุมชนน้ำำ��ล้น้ และชุุมชนน้ำำ��หาย มีีประมาณ 20 ครััวเรืือนต่่อชุุมชน
ขั้้�นตอนที่่� 2 วิิเคราะห์์สถานการณ์์
2.1	วิิเคราะห์์แนวโน้้มการพััฒนาเมืือง โครงสร้้างพื้้�นฐานของเมืืองและการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ (ทำำ�การวิิเคราะห์์
กระบวนการและรููปแบบของการกลายเป็็นเมืือง ปััจจััยขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดการกลายเป็็นเมืืองจากอดีีตสู่่�ปััจจุุบััน การคาดการณ์์
แนวโน้้มของการพััฒนาเมืืองในอนาคต ทั้้�งทางด้้านกายภาพ สัังคม และเศรษฐกิิจ ผลกระทบที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นจากการพััฒนา
เมืืองทั้้�งด้้านบวกและด้้านลบ และผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพอากาศและภััยพิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้านน้ำำ�� และ
ความเชื่่�อมโยงของผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศที่่�มีีต่่อการพััฒนาเมืือง สำำ�หรัับวิิเคราะห์์สถานการณ์์
การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นในพื้้�นที่่�และเรีียนรู้้�แนวทางในการวางแผนเตรีียมความพร้้อมในอนาคต)

37

3

ตััวอย่่างการวิิเคราะห์์แนวโน้้มของการพััฒนาเมืือง โครงสร้้างพื้้�นฐานของเมืืองและการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศของ
เมืือง ก. แสดงดัังตารางที่่� 3.1 และแนวโน้้มในอนาคต ดัังตารางที่่� 3.2
ตารางที่่� 3.1 การวิิเคราะห์์แนวโน้้มของการพััฒนาเมืือง โครงสร้้างพื้้น� ฐานของเมืืองและการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศของเมืือง ก.
อดีีตสู่่�ปััจจุุบััน
ประเด็็นวิิเคราะห์์

พ.ศ. 2530-2550

พ.ศ.2551-ปััจจุุบััน

� นแปลงของเมืืองตั้้�งแต่่อดีีต 20-30 ปีีที่ผ่
1. การเปลี่่ย
่� ่านมา-ปััจจุุบัน
ั
1.1 การเปลี่่�ยนแปลงด้้านกายภาพ

- ประกอบอาชีีพทำำ�การเกษตรกรรม
และทำำ�นา
- ในพื้้� นที่่�มีีแหล่่งอาหารที่่�สำำ�คััญและ
เพีียงพอในการบริิโภคของคนในชุุมชน
- ไม่่มีีระบบไฟฟ้้าเข้้าถึึง

-	พื้้� นที่่�เกษตร พื้้� นที่่�ชุ่่�มน้ำำ�� และพื้้� นที่่�รกร้้าง
เริ่่�มเปลี่่�ยนเป็็นพื้้� นที่่�ก่่อสร้้างถนน
บ้้านจััดสรร ห้้างสรรพสิินค้้า โรงงาน
-	พื้้� นที่่�ถููกถมเพื่่� อปรัับพื้้� นที่่�ใหม่่
ทำำ�ให้้แหล่่งอาหาร
ที่่�เคยเป็็นแหล่่งอุุดมสมบููรณ์์หายไปหมด
-	กำำ�ลัังสร้้างถนนวงแหวนรอบที่่� 2

1.2 การเปลี่่�ยนแปลงด้้านสัังคม

-	ผู้้�คนอยู่่�กัันแบบเกื้้�อกููลพึ่่� งพา
ซึ่่�งกัันและกััน มีีการแบ่่งปัันกััน
-	ครััวเรืือนส่่วนใหญ่่อยู่่กั
� ันเป็็น

� ตามความเจริิญของเมืือง
- ประชากรเพิ่่� มขึ้้น
และมีีความหนาแน่่นมากขึ้้�น
- เกิิดปััญหาแรงงานต่่างด้้าวมากขึ้้�น

ครอบครััวใหญ่่
1.3 การเปลี่่�ยนแปลง

-	คลองธรรมชาติิเริ่่�มหายไป

-	พื้้� นที่่�สีีเขีียวน้้อยลง

ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม, ระบบนิิเวศ

มีีการขุุดลอกและการใช้้ผนัังคอนกรีีต

-	มีีการตััดถนนผ่่านพื้้� นที่่�ป่่ามากขึ้้�น

(แหล่่งน้ำำ��, อากาศ, พื้้� นที่่�สีีเขีียว)

กั้้�นแนวคลอง

-	มีีฝุ่่�นละออง เสีียงและมลภาวะทางอากาศ
เพิ่่� มมากขึ้้�น
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ประเด็็นวิิเคราะห์์
พ.ศ. 2530-2550
� ำ�ให้้เกิิดการเปลี่่ย
� นแปลงเมืือง
2. ปััจจััยขัับเคลื่่�อนที่่ทำ
2.1 ปััจจััยด้้านกายภาพ

- เริ่่�มมีีธุุรกิิจบ้้านจััดสรร การพัั ฒนา

พ.ศ.2551-ปััจจุุบััน
- การขยายจำำ�นวนของประชากร

2.2 ปััจจััยด้้านสัังคม

โครงสร้้างพื้้� นฐานสำำ�คััญในเขตเมืือง

ทำำ�ให้้มีีการเพิ่่� มพื้้� นที่่�เพื่่� ออยู่่�อาศััย

2.3 ปััจจััยด้้านเศรษฐกิิจ

สำำ�คััญ

การก่่อสร้้างโครงสร้้างพื้้� นฐานต่่าง ๆ

- การเปิิดเมืืองเป็็นศููนย์์การค้้า

และสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกเพื่่� อรองรัับ

- เริ่่�มมีีการลงทุุนในภาคอุุตสาหกรรมมาก

การขยายจำำ�นวนของประชากร

ขึ้้�น
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- นโยบายกระตุ้้�นทางเศรษฐกิิจ
ทำำ�ให้้การขยายการเจริิญเติิบโตของเมืือง
เพิ่่� มมากขึ้้�น

3. ลัักษณะสภาพอากาศ (โดยอาศััยประสบการณ์์และความรู้้�สึึก)
3.1 ฤดููกาล

-	มีีการผัันผวนของฤดููกาลต่่าง ๆ

- สภาพภููมิิอากาศเปลี่่�ยนแปลง

ไม่่มากนััก บางช่่วงฤดููกาลอาจมีีฝนตก

ฝนฟ้้าอากาศตกไม่่ตามฤดููกาล

พายุุเข้้ามาแต่่ไม่่มีีผลกระทบมากนััก

บางช่่วงมีีพายุุมรสุุมโหมกระหน่ำำ��เข้้ามา

และการตั้้�งรัับยัังมีีไม่่มากนััก

มากขึ้้�น ประชาชนเริ่่�มตั้้�งรัับกัันไม่่ทัันกัับ
สภาพการเปลี่่�ยนแปลงของฤดููกาลต่่าง ๆ
ที่่�ถาโถมเข้้ามา

3.2 อุุณหภููมิิ

-	ร้้อนชื้้�น มีีสลัับหนาว เปลี่่�ยนตาม

-	อุุณหภููมิิสููงขึ้้�นเรื่่�อย ๆ อากาศร้้อนขึ้้�น

ฤดููกาล แต่่น้ำำ��ไม่่ท่่วม
3.3 ลัักษณะการตกของฝน

-	ฝนตกหนัักทั้้�งวัันทั้้�งคืืน น้ำำ��ไม่่ท่่วม

-	มีีปััญหาน้ำำ��ท่่วม
-	ฝนไม่่ตกต้้องตามฤดููกาล
มีีปััญหาฝนทิ้้�งช่่วงเกิิดภาวะขาดแคลนน้ำำ��

3.4 พายุุ/วาตภััย

- นาน ๆ จะมีีแต่่เป็็นพายุุใหญ่่/แรง

- เกิิดพายุุบ่่อยขึ้้�น
จากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพอากาศ
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ประเด็็นวิิเคราะห์์
พ.ศ. 2530-2550
4. ประสบการณ์์และเหตุุการณ์์ภััยพิิ บััติิ/วิิกฤตในพื้้� นที่่�

พ.ศ.2551-ปััจจุุบััน

4.1 น้ำำ��ท่่วม

-	ปััญหาน้ำำ��ท่่วมไม่่มีี

4.2 ภััยแล้้ง/ขาดแคลนน้ำำ��

- ฤดููร้้อนแล้้งไม่่รุุนแรง

- ฤดููร้้อนแล้้งจััด

4.3 พายุุ/วาตภััย

-	จำำ�นวนพายุุไม่่มากและไม่่รุุนแรง

- พายุุรุุนแรงมากขึ้้�น ถี่่�ขึ้้�น รุุนแรงมากขึ้้�น

มีีช่่วงฤดููที่่�เหมาะสม
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-	ฝนตก 1-2 ชั่่�วโมง ทำำ�ให้้น้ำำ��ท่่วม
ท่่วมนานกว่่าเดิิม

ตารางที่่� 3.2 การวิิเคราะห์์แนวโน้้มของการพััฒนาเมืือง โครงสร้้างพื้้น� ฐานของเมืืองและการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศของเมืือง ก.
ในอนาคต
ประเด็็นวิิเคราะห์์

แนวโน้้มที่่�คาดว่่าจะเกิิดในอนาคต

5.1 กายภาพ

-	พื้้� นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��และพื้้� นที่่�สีีเขีียวถููกรุุกล้ำำ��มากยิ่่�งขึ้้�น

5.2 สัังคม

- กลายเป็็นชุุมชนเมืืองมากขึ้้�น การพึ่่� งตนเอง

3

การช่่วยเหลืือแบ่่งปัันน้้อยลง
- กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุในเขตเมืืองมีีมากขึ้้�น
-	ปััญหาอาชกรรมต่่าง ๆ มีีมากขึ้้�น
5.	สิ่่�งแวดล้้อม

- เกิิดปััญหาการระบายน้ำำ��เพิ่่� มมากขึ้้�นจากพื้้� นที่่�ส่่วนใหญ่่
ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปเป็็นคอนกรีีต
-	คนเยอะขึ้้�นการบริิโภคมากยิ่่�งขึ้้�น
เกิิดปััญหาความมั่่�นคงทางอาหาร และขยะ
-	มลพิิ ษทางเสีียง กลิ่่�นจากโรงงานอุุตสาหกรรม

5.4 สภาพอากาศ

-	ฝนตกหนัักมากขึ้้�น พายุุรุุนแรงมากขึ้้�น

5.5 ภััยพิิ บัติ
ั ิ

-	ภััยพิิ บัติ
ั ิมีีความรุุนแรงมากขึ้้�น เกิิดบ่่อยมากขึ้้�น

ช่่วงแล้้งยาวนานมากขึ้้�น
และเกิิดในพื้้� นที่่�ที่่�ไม่่เคยเกิิด

สรุุป: พื้้�นที่่เ� มืือง ก. ตั้้ง� อยู่่�ในเขตเทศบาลนครแห่่งความสุุข ซึ่่ง� เป็็นที่่ตั้้� ง� ของชุุมชนน้ำำ��ล้้น และชุุมชนน้ำำ��หาย เป็็นพื้้�นที่่ที่� มีี่� การพััฒนา
อย่่างรวดเร็็ว ไม่่ได้้มีีการวางแผนพััฒนา เติิบโตอย่่างไร้้ทิิศทาง ขยายตััวไปทางทิิศตะวัันตกซึ่่�งเป็็นพื้้�นที่่ต่ำ� ำ��กว่่า ทำำ�ให้้เกิิดน้ำำ��ท่่วม
บ่่อย ผัังเมืืองหมดอายุุ ทำำ�ให้้เกิิดปััญหาของการใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิินตามมา อาทิิ เร่่งการก่่อสร้้างสิ่่�งปลููกสร้้างเพิ่่�มมากขึ้้�นและรุุกล้ำำ��
พื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��และถมคลองระบายน้ำำ�� มีีการก่่อสร้้างโรงงาน คอนโดมิิเนีียม โดยปััจจััยสำำ�คััญของการพััฒนาเมืืองคืือ นโยบาย
การสร้้างโครงสร้้างพื้้�นฐานและระบบสาธารณููปโภคของภาครััฐเพิ่่�มมากขึ้้�น โดยเป็็นการพััฒนาขัับเคลื่่�อนแบบบนลงล่่าง ส่่งผล
เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงด้้านสิ่่�งแวดล้้อมตามมาทั้้�งปััญหาการระบายน้ำำ�� รวมถึึงการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศที่่�ไม่่สามารถ
คาดการณ์์ล่่วงหน้้าได้้ ทั้้�งปริิมาณฝนที่่�ตกมากขึ้้�น ทำำ�ให้้เกิิดน้ำำ��ท่่วมบ่่อยครั้้�ง และเกิิดในพื้้�นที่่�ใหม่่ รวมถึึงฝนเกิิดการแล้้ง
ช่่วงยาวนาน ทำำ�ให้้เกิิดปริิมาณน้ำำ��ใช้้ขาดแคลน อีีกทั้้�งพายุุที่่�มีีความรุุนแรงเพิ่่�มมากขึ้้�น ส่่งผลให้้เกิิดความเสีียหายมากขึ้้�น
ตามไปด้้วย และผลกระทบจากการพััฒนาเมืืองและการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศมีีแนวโน้้มจะรุุนแรงมากขึ้้�นในอนาคต
หากไม่่มีีการวางแผนเพื่่�อเตรีียมความพร้้อม
41

2.2 การวิิเคราะห์์องค์์ประกอบเมืือง ปััญหาและความท้้าทาย จุุดแข็็ง/จุุดอ่่อน ที่่�เกิิดขึ้้�นในปััจจุุบััน (เพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับ
เมืือง องค์์ประกอบของเมืือง และความเปราะบางต่่อการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศของชุุมชนท้้องถิ่่น� ในเมืือง และเสริิมสร้า้ ง
ความเข้้าว่่า การพััฒนาเมืืองนั้้�นมีีการขยายตััวโดยไม่่มีีขอบเขตพื้้�นที่่�แน่่ชััดตามขอบเขตของการปกครอง แต่่มีีองค์์ประกอบของ
เมืืองที่่�มีีความเชื่่�อมโยงสััมพัันธ์์กััน วิิธีีการวิิเคราะห์์องค์์ประกอบของเมืืองนี้้�เป็็นวิิธีีการที่่�สำำ�คััญ เนื่่�องจากแต่่ละเมืืองมีีบริิบท
ที่่�แตกต่่างกััน และมีีความสลัับซัับซ้้อน เมื่่�อเข้้าใจความเชื่�อ่ มโยงองค์์ประกอบของเมืืองในทุุกมิิติิอย่่างชััดเจน จะทำำ�ให้้ทราบถึึง
ปััญหาและความท้้าทายของเมืืองได้้อย่่างครบถ้้วน นำำ�ไปสู่่�การวางแผนเพื่่�อแก้้ปััญหาได้้อย่่างถููกต้้อง เหมาะสม และครอบคลุุม
คนทุุกระดัับ)
จากการวิิเคราะห์์ข้้อมููลในหััวข้้อ 2.1 พบว่่า ปััญหาที่่�เชื่่�อมโยงระหว่่างการพััฒนาเมืืองและการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
ของพื้้�นที่่�เมืือง ก. นั้้�น เกี่่�ยวข้้องกัับ ระบบน้ำำ�� ซึ่่�งจะใช้้เป็็นระบบตััวอย่่างในการวิิเคราะห์์ดัังตารางที่่� 3.3
ตารางที่่� 3.3 วิิเคราะห์์องค์์ประกอบเมืือง ปััญหาและความท้้าทาย จุุดแข็็ง/จุุดอ่่อนที่่�เกิิดขึ้้�นในปััจจุุบัันของเมืือง ก.
องค์์ประกอบของเมืือง – ระบบน้ำำ��

1)	บุุคคล/หน่่วยงาน/องค์์กร

จุุดแข็็ง

-	มีีเครืือข่่ายเฝ้้าระวััง

ผู้้�ใช้้น้ำำ��

จุุดอ่่อน

-	หน่่วยงานภาครััฐกัับท้้องถิ่่�น
ขาดการประสานงานกััน
และมีีการทำำ�งานแบบแยกส่่วน

- บ้้านเรืือน, ครััวเรืือน องค์์กรชุุมชน
หน่่วยงานเกี่่�ยวข้้อง

-	ชาวบ้้านไม่่มีีการเตรีียม
ความพร้้อม หวัังพึ่่� งภาครััฐ

- ประปาส่่วนภููมิิภาค สำำ�นัักงานชลประทาน
สำำ�นัักงานบำำ�บััดน้ำำ�� เสีีย สำำ�นัักงานระบบปรัับปรุุง

- การช่่วยเหลืือไม่่ครอบคลุุมคน

� ุตสาหกรรมจัังหวััด สำำ�นัักงานบำำ�บััด
คุุณภาพน้ำำ� อุ

ทุุกคน

น้ำำ�� เสีีย องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
สำำ�นัักงานป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััยจัังหวััด
2) ระบบโครงสร้้างพื้้� นฐาน/ระบบนิิเวศน์์วิิทยา
� น
� , น้ำำ�� ฝนธรรมชาติิ,
- คลองส่่งน้ำำ�� , อ่่างเก็็บน้ำ�ำ� , บ่่อน้ำำ�ตื้้
น้ำำ�� ซื้อ
้� /น้ำำ�� ขวด, น้ำำ�� ประปา
� คลองระบายน้ำำ� 
�
- อ่่างเก็็บน้ำ� 
ำ� ประตููระบายน้ำำ� 
ทางระบายน้ำำ�� ชุุมชนระบบท่่อระบาย
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-	มีีเครื่่�องมืือที่่�ทัันสมััย
และเชื่่�อมโยงกัันทุุกพื้้� นที่่�

-	ช่่วงเกิิดภััย ระบบระบายน้ำำ��
ไม่่ทำำ�งาน
- ไฟฟ้้าและประปาใช้้งานไม่่ได้้
- เส้้นทางการจราจรถููกตััดขาด

องค์์ประกอบของเมืือง – ระบบน้ำำ��

จุุดแข็็ง

- ระบบบำำ�บััดน้ำำ�� เสีีย ท่่อระบายน้ำำ�� เสีีย
3) วิิถีีปฏิิบััติิ/ แผน นโยบาย แผน ยุุทธศาสตร์์
กฎหมาย ข้้อกำำ�หนด การปฏิิบััติิต่่าง ๆ
ทั้้�งที่่�เป็็นทางการและไม่่เป็็นทางการ
� ากอ่่างเก็็บน้ำ�ำ�
- คำำ�สั่่�งเปิิดปิิดประตููระบายน้ำำ�จ

จุุดอ่่อน
-	น้ำำ��สะอาดสำำ�หรัับดื่่�มและใช้้

�
- ระบบประปา ท่่อ ปั๊๊�มน้ำำ� 

ขาดแคลน
-	มีีการแจ้้งเตืือนที่่�รวดเร็็ว

- ขาดการประชาสััมพัันธ์์

-	มีีแผนที่่�แสดงจุุดระวัังน้ำำ��

ในการซ้้อมแผนอพยพ
- ไม่่มีีแผนการจััดการน้ำำ��ที่่�เหมาะ
สม

- แผนในการบำำ�บััดน้ำำ�� เสีีย
		

สรุุป: เมืือง ก. มีีหน่่วยงานที่่เ� กี่่ย� วข้้องด้้านน้ำำ��หลายหน่่วยงาน ได้้แก่่ การประปาส่่วนภููมิภิ าค สำำ�นักั งานชลประทาน สำำ�นักั งาน
ระบบปรัับปรุุงคุุณภาพน้ำำ�� สำำ�นักั งานบำำ�บัดั น้ำำ��เสีีย อุุตสาหกรรมจัังหวััด องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น�  สำำ�นักั งานป้้องกัันและบรรเทา
สาธารณภััยจัังหวััด เป็็นต้้น ซึ่่�งหน่่วยงานเหล่่านี้้�จะมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบแตกต่่างกัันไปแต่่ก็็ยัังมีีความเชื่่�อมโยงกัันอยู่่�ในการแก้้ไข
ปััญหาระบบน้ำำ��ของเมืือง แต่่เนื่่�องจากแต่่ละหน่่วยงานยัังแยกส่่วนกัันทำำ�งาน ไม่่มีีการประสานงาน และไม่่มีีการบููรณกาการทำำ�งาน
ร่่วมกััน ทำำ�ให้้ช่อ่ งว่่างระหว่่างแต่่ละหน่่วยงานทำำ�ให้้แก้้ปัญ
ั หายัังไม่่ครอบคลุุมและไม่่มีีประสิิทธิิภาพ นอกจากปััญหาก็็อาจเกิิดจาก
ตััวระบบโครงสร้้างพื้้�นฐานและระบบนิิเวศวิิทยาของเมืืองเอง เช่่น เมื่่อ� เกิิดน้ำำ��ท่วม
่ ระบบระบายน้ำำ��ไม่่ทำำ�งาน หรืือพื้้�นที่่ซึ่� ง่� เคยเป็็น
พื้้�นที่่�รัับน้ำำ��เมื่่�อเมืืองโตและขยายมีีการพััฒนามากขึ้้�นพื้้�นที่่�รัับน้ำำ��เหล่่านั้้�นโดนถมส่่งผลให้้เมื่่�อเกิิดฝนตกหนััก น้ำำ��ท่่วมจะมีี
ความรุุนแรงมากขึ้้�นเนื่่�องจากพื้้�นที่่�รัับน้ำำ��หายไป โดยสิ่่�งที่่�สำำ�คััญอีีกอย่่างหนึ่่�งก็็คืือเมืืองเองต้้องมีียุุทธศาสตร์์/การวางแผนในการ
เตรีียมความพร้้อมต่่อภััยพิิบััติิ/วิิกฤตต่่าง ๆ เช่่น แผนการซ้้อมอพยพเมื่่�อเกิิดน้ำำ��ท่่วม  นอกจากมีีแผนแล้้วก็็ควรมีีการซ้้อมแผน
อย่่างสม่ำำ��เสมอเมื่่�อต้้องเผชิิญเหตุุจริิงจะช่่วยลดความเสีียหายทั้้�งชีีวิิตและทรััพย์์สิินได้้ จะเห็็นได้้ว่่าเมืืองมีีองค์์ประกอบที่่�
สลัับซัับซ้้อนและมีีความเชื่่�อมโยงสััมพัันธ์์กััน ดัังนั้้�นเมื่่�อเข้้าใจความเชื่่�อมโยงองค์์ประกอบของเมืืองในทุุกมิิติิ จะทำำ�ให้้ทราบถึึง
ปััญหาและความท้้าทาย จุุดแข็็งจุุดอ่่อนของเมืืองได้้ เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การวางแผนเพื่่�อแก้้ปััญหาได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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2.3 การเก็็บข้้อมููลในพื้้�นที่่�เพื่่�อนำำ�มาวิิเคราะห์์ความเปราะบาง
เมื่่�อวิิเคราะห์์สถานการณ์์แล้้ว การวางแผนในการเก็็บข้้อมููลเพื่่�อนำำ�มาวิิเคราะห์์ความเปราะบาง โดยสามารถพิิจารณาเลืือก
การเก็็บข้้อมููล ระดัับ บุุคคล ครััวเรืือน กลุ่่�มคนต่่าง ๆ ตามเงื่่�อนไขในการวิิเคราะห์์ความเปราะบาง โดยแบ่่งเป็็น 3 เงื่่�อนไข 
แสดงดัังตารางที่่� 3.4 ได้้แก่่
1) เงื่่�อนไขที่่� 1 คััดเลืือก 1 ชุุมชน
ซึ่่� ง อยู่่�ในขอบเขตเทศบาล โดยจำำ� แนก
การเก็็บข้้อมููลออกเป็็น บุุคคล/สมาชิิก
ในครััวเรืือนหรืือเป็็นญาติิ กลุ่่�มคนต่่าง ๆ
(กลุ่่�มคนจน กลุ่่�มผู้้�หญิิง กลุ่่�มคนพิิการ
กลุ่่�มคนนอกระบบ กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ กลุ่่�มเด็็ก 
และกลุ่่�มคนชายขอบ) เพื่่�อเข้้าใจความ
แตกต่่ า งของผลกระทบจากการพัั ฒ นา
เมืืองและการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ
ที่่�แต่่ละคน ครอบครััว และ กลุ่่�มคนแต่่ละ
กลุ่่�มได้้รับั และเปรีียบเทีียบกัันในเทศบาล
เดีียว  ซึ่่�งมีีการบริิหารจััดการเหมืือนกััน
แต่่การเข้้าถึึงทรััพยากร การบริิการสาธารณะ
ระบบต่่างๆของเมืืองต่่างกััน และเผชิิญ
สถานการณ์์ ข องการเปลี่่� ย นแปลงเมืื อ ง
การเปลี่่� ย นแปลงสภาพภูู มิิ อ ากาศและ
ภััยพิิบััติิเหมืือนกััน

44

2) เงื่่� อ นไขที่่� 2 คัั ด เลืื อ กชุุมชน
มากกว่่า 1 ชุุมชน แต่่ยัังอยู่่�ในขอบเขต
เทศบาลเดีียวกััน โดยจำำ�แนกการเก็็บข้้อมููล
ออกเป็็ น บุุคคล/สมาชิิ ก ในครัั ว เรืื อ น
ครอบครััว กลุ่่�มคนต่่าง ๆ (กลุ่่�มคนจน
กลุ่่�มผู้้�หญิิ ง  กลุ่่�ม คนพิิ ก าร กลุ่่�ม คน
นอกระบบ กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ กลุ่่�มเด็็ก  และ
กลุ่่�ม คนชายขอบ) เพื่่� อ ทำำ� ความเข้้ า ใจ
ในความแตกต่่างของผลกระทบจากการ
พััฒนาเมืืองและการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิิ
อากาศที่่�แต่่ละคน ครอบครััว กลุ่่�มต่่าง ๆ
ได้้รัับ หรืือ แต่่ละชุุมชนที่่�อยู่่�ในขอบเขต
พื้้�น ที่่�เ ทศบาลเดีียวกัั น ซึ่่� ง มีีการบริิ ห าร
จััดการเหมืือนกััน แต่่การเข้้าถึึงทรััพยากร
การบริิการสาธารณะ และระบบต่่าง ๆ
ของเมืื อ งต่่ า งกัั น แต่่ ใ นขณะที่่� เ ผชิิ ญ
สถานการณ์์ ข องการเปลี่่� ย นแปลงเมืื อ ง
ภััยพิิบัติั ิ และผลกระทบจากการเปลี่่ย� นแปลง
สภาพภููมิิอากาศเหมืือนกััน

3) เงื่่� อ นไขที่่� 3 คัั ด เลืื อ กชุุมชน
มากกว่่ า 1 ชุุมชน แต่่ ต่่ า งพื้้� น ที่่� (เช่่ น
มากกว่่า 1 เทศบาล/ตำำ�บล/อำำ�เภอ/จัังหวััด
หรืื อ คัั ด เลืื อ กชุุมชนที่่� อ ยู่่�ภายในลุ่่�มน้ำำ��
เดีียวกัั น เป็็ น ต้้ น ) โดยจำำ� แนกการเก็็ บ
ข้้อมููลออกเป็็น บุุคคล/สมาชิิกในครััวเรืือน
ครอบครััว กลุ่่�มคนต่่าง ๆ (กลุ่่�มคนจน
กลุ่่�มผู้้�หญิิง กลุ่่�มคนพิิการ กลุ่่�มคนนอก
ระบบ กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ กลุ่่�มเด็็ก และกลุ่่�มคน
ชายขอบ) เงื่่� อ นไขนี้้� วิิ เ คราะห์์ ไ ด้้ ส อง
รูู ป แบบ คืื อ 1) ปัั ญ หาในแต่่ ล ะพื้้� น ที่่�
ความแตกต่่างของกลุ่่�มคนต่่าง ๆ ในพื้้�นที่่�
เดีียวกััน 2) การเปรีียบเทีียบระหว่่างพื้้�นที่่�
(เช่่น ความแตกต่่างในการจััดการปััญหา
ภััยพิิบััติิ ระดัับความเปราะบางที่่�ต่่างกััน
ของกลุ่่�มผู้้�หญิิงระหว่่างพื้้�นที่่�)

เงื่่�อนไขนี้้�จำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�ต้้องใช้้เครื่่�องมืือและวิิธีีการเก็็บข้้อมููลรููปแบบเดีียวกััน เพื่่�อสามารถทำำ�การเปรีียบเทีียบระดัับชุุมชน
และกลุ่่�มคน ระหว่่างพื้้�นที่่�ที่่�แตกต่่างกััน ทั้้�งด้้านการบริิหารจััดการและระดัับการเตรีียมความพร้้อม การเผชิิญสถานการณ์์
การเปลี่่�ยนแปลงเมืือง รููปแบบภััยพิิบััติิ และผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศที่่ต่� ่างกััน
ตารางที่่� 3.4 การเก็็บข้้อมููลตามเงื่่�อนไขที่่�ต้้องการประเมิินความเปราะบาง
เงื่่�อนไข

เงื่่�อนไขที่่� 1 เพื่่� อเข้้าใจ

พื้้� นที่่�

จำำ�นวน 1 ชุุมชน

ขอบเขตพื้้� นที่่�

1 เทศบาล

ครััวเรืือน

กลุ่่�มทางสัังคม

คััดเลืือก – สุ่่�ม ครััวเรืือน

-กลุ่่�มคนยากจน

ความแตกต่่างของคน

- บุุคคล/สมาชิิก

-กลุ่่�มผู้้�หญิิง

ครััวเรืือน และกลุ่่�มคนต่่าง ๆ

ในครััวเรืือน – ญาติิ

-กลุ่่�มคนพิิ การ

ในขอบเขตการปกครอง

-กลุ่่�มคนนอกระบบ

เดีียวกััน

-กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ

เงื่่�อนไขที่่� 2 เพื่่� อเข้้าใจ

จำำ�นวน >1 ชุุมชน

1 เทศบาล

คััดเลืือก – สุ่่�ม ครััวเรืือน

-กลุ่่�มเด็็ก

ความแตกต่่างของคน

- บุุคคล/สมาชิิก

-กลุ่่�มคนชายขอบ

กลุ่่�มคนต่่าง ๆ ในชุุมชน

ในครััวเรืือน

ที่่�แตกต่่างกััน ในขอบเขต
การปกครองเดีียวกััน
เงืือนไขที่่� 3 เพื่่� อเข้้าใจ

>1 เทศบาล/ตำำ�บล/

คััดเลืือกตััวแทนเพื่่� อเป็็น

ความแตกต่่างของคน

จำำ�นวน >1 ชุุมชน

อำำ�เภอ/จัังหวััด/

ตััวแทนระดัับครััวเรืือน

กลุ่่�มคนต่่าง ๆ ในชุุมชน

ระดัับลุ่่�มน้ำำ��	

กลุ่่�มคนต่่าง ๆ

ที่่�แตกต่่างกััน ในขอบเขต
การปกครอง/เทศบาล
ที่่�แตกต่่างกััน

โดยการเก็็บข้้อมููลนี้้� สามารถเก็็บข้้อมููลโดยใช้้การสััมภาษณ์์หรืือประชุุมกลุ่่�มย่่อย (Focus Group) เก็็บข้้อมููลโดยใช้้วีีดีีโอ
หรืือภาพที่่�สามารถบอกเรื่่�องราวได้้ โดยจะต้้องเลืือกเก็็บตััวอย่่างกลุ่่�มทางสัังคมให้้ได้้ทุุกกลุ่่�ม ดัังนั้้�นในการเก็็บข้้อมููลจากพื้้�นที่่�จริิง
เพื่่�อวิิเคราะห์์ความเปราะบางนั้้�น มีีกรอบเพื่่�อช่่วยให้้เก็็บข้้อมููลและวิิเคราะห์์ข้้อมููลได้้สะดวกและง่่ายต่่อการนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้
และสามารถเก็็บข้้อมููลได้้อย่่างเป็็นระบบและครบถ้้วนมากขึ้้�น
จากตััวอย่่างพื้้�นที่่�เมืือง ก. ตั้้�งอยู่่�ในเขตเทศบาลนครแห่่งความสุุข มีี  2 ชุุมชน ได้้แก่่ ชุุมชนน้ำำ��ล้้น และชุุมชนน้ำำ��หาย ได้้ทำำ�
การสุ่่�มเก็็บข้้อมููลจากชุุมชน ชุุมชนละ 20 ครััวเรืือน
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ดัังตััวอย่่างการเก็็บตััวอย่่างโดยใช้้เครื่่�องมืือต่่อไปนี้้�
1)	ตััวอย่่างการใช้้กรอบแนวคิิดการดำำ�รงชีีวิิตที่่�ยั่่�งยืืน (The Sustainable Livelihoods Framework: SLF)
โดยเน้้นวิิเคราะห์์ข้้อมููล  3 ระดัับ ได้้แก่่ i) ระดัับบุุคคล/ครอบครััว/ครััวเรืือน ii) ระดัับชุุมชน iii) ระดัับเทศบาล 
โดยวิิเคราะห์์ต้้นทุุน/สิินทรััพย์์ที่่�มีีอยู่่�  และวิิเคราะห์์วิิธีีการที่่�จะทำำ�ให้้มีีการดำำ�รงชีีวิิตอย่่างยั่่�งยืืน โดยแสดงตััวอย่่างการ
เปรีียบเทีียบกลุ่่�มผู้้�หญิิงจาก 2 ชุุมชน และกลุ่่�มคนยากจน 2 ชุุมชน ในขอบเขตเทศบาลเดีียวกััน
ตารางที่่� 3.5 ตััวอย่่างการเปรีียบเทีียบกลุ่่�มผู้้�หญิิงจาก 2 ชุุมชนในขอบเขตเทศบาลเดีียวกััน
ทุุนที่่�มีีอยู่่�

กลุ่่�มผู้้�หญิิงชุุมชนน้ำำ��ล้้น

ทุุนมนุุษย์์

	มีีความรู้้�น้้อย

(สุุขภาพ, การศึึกษา, องค์์ความรู้้�, ทัักษะ)

	มีีบััตรคนจน รัักษาฟรีี

กลุ่่�มผู้้�หญิิงชุุมชนน้ำำ��หาย

	มีีการรวมตััวกัันเป็็นกลุ่่�มสตรีี
สอนอาชีีพและให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับ
การประกอบอาชีีพ
	มีีบััตรคนจน รัักษาฟรีี

ทุุนทางสัังคม
(เครืือข่่าย, ความสััมพัันธ์์)

	ส่่วนใหญ่่เป็็นแม่่บ้้าน
ไม่่มีีแกนนำำ�ในการตั้้�งกลุ่่�ม
เพื่่� อช่่วยผู้้�หญิิงในการประกอบอาชีีพ

รวมตััวกัันเป็็นกลุ่่�มสตรีี เพื่่� อหาทุุน
ในการประกอบอาชีีพ
	ตั้้�งกลุ่่�มออมทรััพย์์

เวลาเกิิดภััย ต้้องพึ่่� งตนเองเท่่านั้้�น
ทุุนธรรมชาติิ

	มีีคลองที่่�สามารถไปใช้้น้ำำ��อุุปโภคได้้

(ที่่�ดิิน, น้ำำ��)

	มีีที่่�ดิินเป็็นของตนเอง
	มีีบ่่อบาดาลเป็็นของตนเอง

ทุุนทางกายภาพ

เช่่าบ้้านอยู่่� และจ่่ายค่่าน้ำำ��ค่่าไฟสููงกว่่า

(โครงสร้้างพื้้� นฐาน, บ้้านที่่�อยู่่�อาศััย,

ปกติิ

	มีีบ้้านเป็็นของตนเอง ส่่วนใหญ่่เป็็น
บ้้านชั้้�นเดีียว

น้ำำ��ประปา, สุุขาภิิบาล)
ทุุนการเงิิน

	ทำำ�งานไม่่พอรายจ่่าย

สามารถกู้้�ยืืมผ่่านกลุ่่�มสตรีีได้้ เพื่่� อนำำ�

(เงิินออม, หนี้้�สิิน, ค่่าจ้้าง)

	กู้้�หนี้้�นอกระบบ

เงิินมาใช้้ในการดำำ�รงชีีวิิต และเวลา
เกิิดภััย
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สรุุปข้้อมููลที่่� ได้้จากการเปรีียบเทีียบ
1) จากตารางตััวอย่่าง แสดงให้้เห็็นว่่ากลุ่่�มผู้้�หญิิงในชุุมชนน้ำำ��หาย มีีทุุน/สิินทรััพย์์มากกว่่าชุุมชนน้ำำ��ล้้น ทั้้�งมีีโอกาส
เข้้าถึึงบริิการของภาครััฐมากกว่่า มีีทุุนธรรมชาติิที่่�สามารถนำำ�มาใช้้ในการดำำ�รงชีีวิิตได้้ นอกจากนี้้�ยัังมีีทุุนทางสัังคม
ที่่�สามารถให้้ความช่่วยเหลืือทั้้�งในด้้านการประกอบอาชีีพและเป็็นแหล่่งเงิินกู้้�ในช่่วงเกิิดวิิกฤตได้้
2) ดัังนั้้�นจะเห็็นได้้ว่า่ วิิธีีการที่่จ� ะทำำ�ให้้มีีการดำำ�รงชีีวิิตที่ดีีขึ้้
่� น� ของชุุมมชนน้ำำ��ล้น้ ต้้องมีีการวางแผนเพื่่�อเพิ่่�มต้้นทุุน/สิินทรััพย์์
ให้้เพิ่่�มมากขึ้้�น อาทิิ พััฒนาให้้เกิิดแกนนำำ�ที่่�สามารถเชื่่�อมโยงกัับหน่่วยงานอื่่�น ๆ ได้้ ส่่งเสริิมการสร้้างกลุ่่�มเครืือข่่าย
ในการช่่วยเหลืือภายในกลุ่่�ม หรือื การส่่งเสริิมการเข้้าถึึงสิิทธิิในการเรีียนรู้้� การรัักษาพยาบาล หรืือมีีฝึึกอบรมวิิชาชีีพ
ให้้กัับกลุ่่�มผู้้�หญิิง เป็็นต้้น
ตารางที่่� 3.6 ตััวอย่่างการเปรีียบเทีียบกลุ่่�มคนยากจน 2 ชุุมชนในขอบเขตเทศบาลเดีียวกััน
ทุุนที่่�มีีอยู่่�

ทุุนมนุุษย์์
(สุุขภาพ, การศึึกษา, องค์์ความรู้้�, ทัักษะ)

กลุ่่�มผู้้�หญิิงชุุมชนน้ำำ��ล้้น

กลุ่่�มผู้้�หญิิงชุุมชนน้ำำ��หาย

ขาดโอกาสทางการศึึกษา

	มีีความรู้้�แต่่น้้อย

เข้้าไม่่ถึึงสิิทธิิบััตรทองในการรัักษา

	มีีบััตรคนจนในการใช้้สิิทธิิรัักษา

พยาบาล

พยาบาล
เข้้าถึึงกลุ่่�มให้้ความรู้้�ในด้้านประกอบ
อาชีีพ

ทุุนทางสัังคม

ไม่่มีีการรวมกลุ่่�มกััน

เข้้าถึึงการช่่วยเหลืือของอาสาสมััคร

(เครืือข่่าย, ความสััมพัันธ์์)

เข้้าไม่่ถึึงการช่่วยเหลืือของอาสา

สาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน

สมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน

	มีีการเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสาร

เข้้าถึึงการช่่วยเหลืือของอาสาสมััคร
สาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน
ทุุนธรรมชาติิ

ไม่่มีีที่่�ดิินทำำ�กิินเป็็นของตนเอง

	มีีที่่�ดิินเป็็นของตนเอง

(ที่่�ดิิน, น้ำำ��)

ใช้้บ่่อบาดาลที่่�เป็็นของส่่วนรวม

	มีีบ่่อบาดาลเป็็นของตนเอง
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3

ทุุนที่่�มีีอยู่่�
ทุุนการเงิิน
(เงิินออม, หนี้้�สิิน, ค่่าจ้้าง)

กลุ่่�มผู้้�หญิิงชุุมชนน้ำำ��ล้้น
ไม่่มีีเงิินออม
	หาเช้้ากิินค่ำำ�� ทำำ�งานรัับจ้้างรายวััน
ค่่าแรง 100 บาท/วััน
	กู้้�เงิินรายวััน แบบดอกเบี้้�ยสููง

กลุ่่�มผู้้�หญิิงชุุมชนน้ำำ��หาย
	มีีเงิินออม แต่่มีีจำำ�นวนน้้อย
	มีีอาชีีพประจำำ� แต่่รายได้้ต่่อเดืือน
ไม่่สููง
เข้้าถึึงกองทุุนหมู่่�บ้้านและชุุมชน
สำำ�หรัับนำำ�เงิินมาพัั ฒนาอาชีีพหรืือ
ใช้้เมื่่�อเกิิดภััย

สรุุปข้้อมููลที่่�ได้้จากการเปรีียบเทีียบ
จากตารางตััวอย่่างการเปรีียบเทีียบด้้านบน จะเห็็นได้้ว่า่ กลุ่่�มคนยากจนจากชุุมชนน้ำำ��หาย มีีทุุน/สิินทรััพย์์มากกว่่ากลุ่่�มคน
ยากจนจากชุุมชนน้ำำ��ล้้น ในทุุก  ๆ ด้้านทั้้�งทุุนมนุุษย์์ ทุุนทางสัังคม ทุุนธรรมชาติิ ทุุนทางกายภาพ และทุุนทางการเงิิน
จากทุุนในแต่่ละด้้านที่่กล่
� า่ วมาทำำ�ให้้กลุ่�ม่ คนยากจนจากชุุมชนน้ำำ�ห
� าย มีีการเข้้าถึึงสิิทธิิต่า่ ง ๆ มากกว่่า เช่่น สิิทธิิในการเข้้าถึึงปััจจััย
ขั้น้� พื้้�นฐานในการดำำ�รงชีีวิิต สิทิ ธิิรักั ษาพยาบาล สิิทธิิในการกู้้�ยืืมเงิิน สิิทธิิในการได้้รับั ความช่่วยเหลืือต่่าง ๆ เป็็นต้้น  ทำำ�ให้้สามารถ
ดำำ�รงชีีวิิตได้้ดีีกว่่า ดัังนั้้�นเมื่่�อเวลาต้้องเผชิิญกัับภััยหรืือวิิกฤตต่่าง ๆ ก็็จะเปราะบางน้้อยกว่่ากลุ่่�มคนยากจนจากชุุมชนน้ำำ��ล้้น
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2)	ตััวอย่่างการใช้้กรอบแนวคิิดการเตรีียมความพร้้อมของเมืืองกัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ (Urban
Climate Resilience Framework: UCRF)
เมืือง – ระบบน้ำำ�� (ตััวอย่่าง)
•	บุุคคล/องค์์กร/หน่่วยงาน – ผู้้�ใช้้น้ำำ��

3

• ระบบเมืืองและโครงสร้้างพื้้� นฐาน
• ระบบนิิเวศวิิทยา
•	วิิถีีปฏิิบัติ
ั ิ - นโยบาย/แผน/
ยุุทธศาสตร์์/กฎหมาย/ข้้อบัังคัับ/
แนวปฏิิบัติ
ั ิอย่่างเป็็นทางการ
และไม่่เป็็นทางการ

เน้้นวิิเคราะห์์ไปที่่ บุุ
� คคล องค์์กร หน่่วยงาน, ระบบเมืืองโครงสร้้างพื้้น� ฐาน, ระบบนิิเวศวิิทยา และวิิถีีปฏิิบัติั ิ โดยใช้้ “ระบบน้ำำ�� ”
ของเมืือง ก. โดยตััวอย่่างการวิิเคราะห์์วิิธีีการเพิ่่�มขีีดความสามารถในการปรัับตััวของชุุมชนท้้องถิ่่�นของเมืือง ก. แสดงดัังตารางที่่� 3.7
และตััวอย่่างการวิิเคราะห์์และทำำ�ตััวชี้้�วััดเพื่่�อใช้้วััดการเปลี่่�ยนแปลงและความสามารถในการเตรีียมพร้้อมแสดงดัังตารางที่่� 3.8
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ตารางที่่� 3.7  ตััวอย่่างการวิิเคราะห์์วิิธีีการเพิ่่�มขีีดความสามารถในการปรัับตััวของชุุมชนท้้องถิ่่�น
องค์์ประกอบของเมืือง

บุุคคล/หน่่วยงาน/องค์์กร

ทำำ�อย่่างไร จะเพิ่่� มขีีดความสามารถในการปรัับตััวของชุุมชน

•	มีีการให้้ความรู้้�เรื่่�องผลกระทบของการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและ
การพัั ฒนาเมืือง และความท้้าทายด้้านการกำำ�กัับดููแลสภาพภููมิิอากาศ
ในเมืือง
•	มีีการสร้้างเครืือข่่ายอาสาสมััครชุุมชนในการเฝ้้าระวัังเตืือนภััยน้ำำ��ท่่วม
และน้ำำ��แล้้ง
• การอบรมเตรีียมความพร้้อมเรื่่�องการบริิหารจััดการน้ำำ��ระดัับครััวเรืือน
เพื่่� อให้้ชุุมชนสามารถพึ่่� งพาตนเองได้้

ระบบเมืืองและโครงสร้้างพื้้� นฐาน

• การสร้้างระบบศููนย์์ข้้อมููลข้้อมููลเพื่่� อรายงานสถานการณ์์น้ำำ��
เพื่่� อชุุมชนได้้นำำ�ข้้อมููลไปปรัับใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วัันและการทำำ�เกษตร เป็็นต้้น

วิิถีีปฏิิบัติ
ั ิ – แผน/นโยบาย/กฎหมาย/ข้้อ

•	มีีการทบทวนและปรัับแผนการเตรีียมพร้้อมของชุุมชนให้้สอดคล้้องกัับ

กำำ�หนด/แนวปฏิิบััติิต่่าง ๆ ทั้้�งที่่�เป็็น

สถาการณ์์ที่�เ่ กิิดขึ้้�น รวมถึึงนำำ�บทเรีียนในอดีีตมาร่่วมวิิเคราะห์์ในแผนด้้วย

ทางการและไม่่เป็็นทางการ

โดยชุุมชนมีีส่่วนร่่วม
•	กำำ�หนดให้้มีีการซัักซ้้อมตามแผนเมื่่�อเวลาเผชิิญเหตุุจะได้้ไม่่เกิิด
ความตื่่�นตระหนก
•	มีีการปรัับใช้้เครื่่�องมืือที่่�ฝึึกอบรมไปใช้้วิิเคราะห์์ให้้สอดคล้้องกัับพื้้� นที่่�
และคณะทำำ�งานต้้องพูู ดคุุยเพื่่� อทำำ�ความเข้้าใจตััวชี้้�วััดเป็็นเครื่่�องมืือ
ในการสร้้างทีีมในการทำำ�งานร่่วมกััน

ตารางที่่� 3.8 วิิเคราะห์์และทำำ�ตัวชี้้
ั �วััดเพื่่�อใช้้วััดการเปลี่่�ยนแปลงและความสามารถในการเตรีียมพร้้อม 
องค์์ประกอบของเมืือง

บุุคคล/หน่่วยงาน/องค์์กร

ทำำ�อย่่างไร จะเพิ่่� มขีีดความสามารถในการปรัับตััวของชุุมชน

• ชุุมชนมีีการเตรีียมความพร้้อมกัับสถานการณ์์เพื่่� อรัับผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�น
•	มีีการบริิหารจััดการน้ำำ��ในชุุมชน ชุุมชนสามารถพึ่่� งตนเองได้้

ระบบเมืืองและโครงสร้้างพื้้� นฐาน

•	มีีระบบศููนย์์ข้้อมููลข้้อมููลเพื่่� อรายงานสถานการณ์์น้ำำ�� ชุุมชนนำำ�ข้้อมููลไปปรัับใช้้
ในชีีวิิตประจำำ�วัันและการทำำ�เกษตร ส่่งผลให้้มีีรายได้้เพิ่่� มขึ้้�น

วิิถีีปฏิิบัติ
ั ิ – แผน/นโยบาย/กฎหมาย/ข้้อ

•	จำำ�นวนชุุมชนที่่�เข้้าไปมีีส่่วนร่่วมในแผนการเตรีียมพร้้อมของชุุมชน

กำำ�หนด/แนวปฏิิบััติิต่่าง ๆ ทั้้�งที่่�เป็็น

•	จำำ�นวนครั้้�งในการซัักซ้้อมแผน และมููลค่่าความเสีียหายที่่�ลดน้้อยลง

ทางการและไม่่เป็็นทางการ
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3)	ตััวอย่่างการใช้้แบบประเมิินความพร้้อมด้้วยตนเองขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่ เพื่่�อจััดการภััยพิิบััติิ (UN-DRR
Self-Assessments: LG-SAT)
•

•

•

อ่่านประเด็็นคำำ�ถามสำำ�คััญทั้้�ง 10 ข้้อ เพื่่�อประเมิินในภาพรวม  โดยสามารถ Download เอกสารแบบประเมิิน
ความพร้้อมด้้วยตนเองขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� เพื่่�อจััดการภััยพิิบัติั ิ (UN-DRR Self-Assessments: LG-SAT)
ได้้ที่�่ https://drive.google.com/drive/folders/158WAE0SDK-C_8fcoy3HpvgpGZLqx54AB?usp=sharing
เลืือกทำำ�ในหััวข้้อที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับประเด็็นของพื้้�นที่่� โดยร่่วมหารืือภายในกลุ่่�มเพื่่�อตอบคำำ�ถามภายใต้้ประเด็็นสำำ�คััญ
ในข้้อที่่�เลืือก  รวมถึึงระดมสมองและตกลงเกี่่�ยวกัับการให้้คะแนนในแต่่ละหััวข้้อ ให้้คำำ�อธิิบายรายละเอีียดและ
เหตุุผลของการให้้คะแนนในแต่่ละข้้อ
ต้้องมีีหลัักฐานเชิิงประจัักษ์์ในการให้้คะแนนในแต่่ละข้้อ

ตััวอย่่างการใช้้แบบประเมิินความพร้้อมด้้วยตนเองขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นเพื่่�อการจััดการภััยพิิบััติิโดยใช้้
ประเด็็นคำำ�ถามสำำ�คััญข้้อ 4 ลงทุุนสร้้างและดููแลปรัับปรุุงโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่ช่� ่วยลดความเสี่่�ยง เช่่น ระบบท่่อระบายน้ำำ�� 
แสดงดัังตารางที่่� 3.9
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ตารางที่่� 3.9 ตััวอย่่างการใช้้แบบประเมิินความพร้้อมด้้วยตนเองขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นเพื่่�อการจััดการภััยพิิบััติิ
รายละเอีียด

ให้้คะแนน

เหตุุผลในการให้้คะแนนอธิิบายรายละเอีียด

4. ลงทุุนสร้้างและดููแลปรัับปรุุงโครงสร้้างพื้้� นฐานที่่�ช่่วยลดความเสี่่�ยง เช่่น ระบบท่่อระบายน้ำำ��
4.1

นโยบายการใช้้ประโยชน์์

1

� น
ที่่ดิ
ิ และกฎระเบีียบควบคุุม

	ผัังเมืืองหมดอายุุ แต่่ท้้องถิ่่�นสามารถออกเทศบััญญััติิได้้ แต่่ยััง
� ง การรัับมืือหรืือลดผลกระทบจาก
ไม่่ได้้นำำ�เอาปััจจััยเรื่่�องความเสี่่ย

การก่่อสร้้างที่่�อยู่่�อาศััยและ

ภััยพิิ บััติิเข้้ามาร่่วมพิิ จารณาด้้วย

การพัั ฒนาโครงสร้้างพื้้� น

	มีี พ.ร.บ. การถมที่่� (ติิดตามพื้้� นที่่� 2,000 ตร.ม. ขึ้้�นไป) แต่ไ่ ม่่ได้้มีี

ฐานได้้นำำ� เอาปัั จ จัั ย เรื่่� อ ง

การกำำ�หนดความสููง และไม่่มีีเจ้้าหน้้าที่่ไ� ปตรวจดููการถมที่่� ไม่่มีีการ

ความเสี่่� ย งที่่� มีี ในปัั จ จุุ บัั น

กำำ�หนดบทลงโทษ

และที่่� ค าดเอาไว้้ในอนาคต

พ.ร.บ. ไม่่สามารถใช้้ได้้จริิง (เนื่่�องจากยัังมีีการละเมิิดจากประชาชน)

(รวมถึึ ง ความเสี่่� ย งด้้าน

� นแปลงสภาพภููมิิอากาศและไม่่มีีการ
	ยัังไม่่มีีการคำำ�นึง
ึ ถึึงการเปลี่่ย

สภาพภููมิิ อ ากาศ) เข้้ามา

� วกัับความเสี่่ย
� งจากภััยพิิ บัติ
วางแผนเกี่่ย
ั ก
ิ ารแก้้ไขปััญหาส่่วนใหญ่่

ร่่วมพิิ จารณาด้้วยมากน้้อย

จะเป็็นการแก้้ปััญหาเฉพาะหน้้าที่่�เกิิดขึ้้�น
	มีีท่่อและระบบระบายน้ำำ��เสีีย แต่่ยัังไม่่มีีการนำำ�ข้้อมููลที่่เ� ป็็นประโยชน์์

เพีียงใด?

(ทั้้�งในปััจจุุบัน
ั รวมถึึงข้้อมููลคาดการณ์์ในอนาคต) ไปใช้้ร่่วมในการ
วางแผน
	มีีแนวทางการวางแผนแก้้ไขตามสถานการณ์์ แต่่ยัังไม่่มีีแผนใน
ระยะยาว
ขาดการร่่วมมืืออย่่างจริิงจัังจากผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง
4.2 โ ค ร ง ส ร้้ า ง พื้้� น ฐ า น แ ล ะ

2

ใช้้โรงเรีียนเป็็นที่่�รองรัับแห่่งเดีียวเวลาเกิิดภััยพิิ บัติ
ั ิ

� ำ�คัญ
� ง
สาธารณููปโภคที่่สำ
ั ที่่ตั้้
�

การใช้้น้ำำ��ครึ่่�งหนึ่่�งของทั้้�งจัังหวััดนำำ�ไปใช้้ในอุุตสาหกรรมขณะที่่�

อยู่่�ในพื้้� นที่่�มีีความเสี่่�ยงสููง

เกษตรกรปลายน้ำำ�� ไม่่ได้้รัับน้ำำ�� ไม่่ได้้มีีการคำำ�นึง
ึ ถึึงพื้้� นที่่เ� กษตรกรรม

ได้้รัับการประเมิินด้้านความ

ไม่่มีีการบริิหารความเสี่่�ยงในการใช้้น้ำำ��

เสี่่� ย งอัั น ตรายและความ

เมืืองมีีแหล่่งน้ำำ��สำำ�รองเพีียงแหล่่งเดีียว

ปลอดภัั ย อย่่างเพีี ยงพอ

นโยบายในการพัั ฒนาต่่างๆ ทำำ�ให้้มีีการสร้้างถนนเพิ่่� มมากขึ้้�นและ

หรืือไม่่?

มีีการถมพื้้� นที่่�รัับน้ำำ�� ทำำ�ให้้น้ำำ��ท่่วมหนัักขึ้้�น
ไม่่ปฏิิบัติ
ั ิได้้ตามแผนที่่�วางไว้้ในสถานการณ์์ฉุุกเฉิิน
	ยัังไม่่มีีการเก็็บข้้อมููลความเสีียหายระดัับเทศบาล
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รายละเอีียด

ให้้คะแนน

เหตุุผลในการให้้คะแนนอธิิบายรายละเอีียด
ขาดฐานข้้อมููลที่่�น่่าเชื่่�อถืือจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ไม่่มีีการประเมิินความเสี่่�ยงในระยะยาว ตััวอย่่าง เสาสััญญาณ
โทรศััพท์์มีีการประเมิินเพื่่� อป้้องกัันตััวอุุปกรณ์์เท่่านั้้�น ไม่่ได้้เผื่่�อ
อนาคตที่่�ระดัับน้ำำ��อาจเพิ่่� มขึ้้�น (กรณีีน้ำำ��ท่่วม)

4.3	ม า ต ร ก า ร ต่่ า ง ๆ ที่่� กำำ�ลัั ง
ดำำ�เนิินการเพื่่� อการป้้องกััน
ส า ธ า ร ณูู ป โ ภ ค แ ล ะ
โ ค ร ง ส ร้้ า ง พื้้� น ฐ า น จ า ก
ความเสีียหายระหว่่างเกิิ ด
เ หตุุ ภัั ย พิิ บัั ติิ มีี อ ยู่่� อ ย่่ า ง
เพีียงพอหรืือไม่่เพีียงใด?

2

	มีีโรงพยาบาล, โรงเรีียน, ระบบประปา, ระบบไฟฟ้้าและท่่อระบายน้ำำ��
	มีีมาตรการป้้องกัันน้ำำ��เสีีย มีีบ่่อบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย 45 ล้้าน ลบ.ม./วััน
(ของเทศบาล)
	มีีการท่่อระบายน้ำำ��แก้้ไขปััญหาน้ำำ��ท่่วม แต่่ยัังขาดการบููรณาการและ
การมีีส่่วนร่่วมของแต่่แต่่ภาคส่่วน
	ยัังไม่่มีีการคำำ�นึง
ึ ถึึงการเกิิดภััยพิิ บัติ
ั ที่
ิ รุ�่ น
ุ แรง และยัังไม่่มีีการศึึกษา
ผลกระทบต่่างๆ หากเกิิดภััยพิิ บััติิขึ้้�นในเมืือง

จากผลการให้้คะแนน คำำ�ถามข้้อที่่� 4 คะแนนเฉลี่่�ย = 1.6 ซึ่่�งเป็็นคะแนนอยู่่�ที่่�ระดัับต่ำำ�� และพบว่่า จาก พ.ร.บ. ผัังเมืืองรวม 
ได้้ให้้เทศบาลท้้องถิ่่�นออกเทศบััญญััติิและให้้อำำ�นาจท้้องถิ่่�นบัังคัับใช้้เป็็นกฎหมาย แต่่ไม่่ครอบคลุุม  เช่่น พ.ร.บ. “การถมที่่�”
ไม่่ได้้กำำ�หนดระดัับความสููง จึึงไม่่สามารถใช้้ได้้จริิง เนื่่�องจากเกิิดการละเมิิดจากประชาชน และไม่่มีีการคำำ�นึึงถึึงการเปลี่่ย� นแปลง
สภาพภููมิิอากาศในการวางแผนเกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยงจากภััยพิิบััติิ   และในภาวะปััจจุุบัันเกษตรกรปลายน้ำำ��ไม่่ได้้รัับน้ำำ��เพราะ
การสร้้างถนนตััดตาน้ำำ��  ซึ่่�งนโยบายการสร้้างถนนทำำ�ให้้น้ำำ��ท่่วมหนัักขึ้้�น มีีการวางแผนและก่่อสร้้างพื้้�นที่่�ไม่่คำำ�นึึงถึึงเกษตรกร
ขาดการบููรณาการการมีีส่่วนร่่วมและการคำำ�นึึงถึึงการเกิิดภััยพิิบััติิที่รุุ่� นแรง
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ขั้้�นตอนที่่� 3 วิิเคราะห์์ผลกระทบของการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและการเกิิดภััยพิิบััติิในพื้้�นที่่�
การวิิเคราะห์์ผลกระทบของการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศและการเกิิดภััยพิิบัติั ใิ นพื้้�นที่่� โดยใช้้ตัวั อย่่างของคำำ�ถามในการเก็็บ
รวบรวมข้้อมููลเพื่่�อนำำ�ไปวิิเคราะห์์ความเปราะบางต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศในบริิบทเมืือง แสดงดัังตารางที่่� 3.10
ตารางที่่� 3.10 ตััวอย่่างการเก็็บรวบรวมข้้อมููลตามคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับผลกระทบที่่�เกิิดกัับผู้้�คน/สัังคมและระบบเมืือง,โครงสร้้างพื้้�นฐาน
ผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ

น้ำำ��ไม่่พอใช้้และน้ำำ��ท่่วม

ผลกระทบต่่อผู้้�คน/สัังคม และระบบเมืือง โครงสร้้างพื้้� นฐาน

1. จะเกิิดอะไรขึ้้�นถ้้าน้ำำ��ท่่วมใหญ่่เกิิดขึ้้�นซ้ำำ��แล้้วซ้ำำ��อีีก?
	คน ชุุมชน กลุ่่�มคนต่่าง ๆ โดยเฉพาะ กลุ่่�มผู้้�หญิิง กลุ่่�มคนรายได้้น้้อย กลุ่่�มคน
ยากจน กลุ่่� มค นพิิ การ กลุ่่� มค นชายขอบ จะได้้รัั บ ผลกระทบหากไม่่มีีการ
เตรีียมความพร้้อมล่่วงหน้้า อาทิิ แผนผัังเส้้นทางอพยพ เนื่่�องจากการวางแผน
ส่่วนใหญ่่จะใช้้เหตุุการณ์์ในอดีีตมาใช้้ในการวางแผน
2. จะเกิิดอะไรขึ้้�นถ้้าไม่่สามารถทำำ�งานได้้ใน 1 อาทิิตย์์
	คน ชุุมชน กลุ่่�มคนต่่าง ๆ โดยเฉพาะ กลุ่่�มผู้้�หญิิง กลุ่่�มคนรายได้้น้้อย กลุ่่�มคน
ยากจน กลุ่่�มคนชายขอบ ที่่�มีีรายได้้เป็็นรายวััน หรืือรายอาทิิตย์์จะขาดรายได้้
ในการซื้้�อหาอาหาร และสิ่่�งที่่�จำำ�เป็็นต่่อการยัังชีีพในช่่วงเกิิดน้ำำ��ท่่วม
3. จะเกิิดอะไรขึ้้�นถ้้าไม่่มีีน้ำำ��ใช้้ใน 1 อาทิิตย์์
กลุ่่�มคนทุุกกลุ่่�มจะได้้รัับผลกระทบ เนื่่�องจากไม่่มีีน้ำำ��อุป
ุ โภคบริิโภค ยกเว้้นกลุ่่�มคน
ที่่�มีีศัักยภาพในการจััดเตรีียมหาน้ำำ��สำำ�รอง หรืือมีีแหล่่งน้ำำ��อื่่�นใช้้ทดแทน เช่่น น้ำำ��
บ่่อ น้ำำ��บาดาล
4. จะเกิิดอะไรขึ้้�นถ้้าน้ำำ��ท่่วม 1 อาทิิตย์์
	คนยากจนบ้้านชั้้� น เดีียวจะได้้รัั บ ความเสีียหายและขาดที่่� อ ยู่่� อ าศัั ย ทรัั พ ย์์ สิิ น
เสีียหาย ไม่่สามารถออกไปทำำ�งานตามปกติิได้้ ขาดรายได้้ และไม่่สามารถออกไป
รัับอาหารได้้
ที่่�อยู่่�อาศััยที่่�ไม่่อยู่่�ในระบบ จะไม่่ได้้รัับความช่่วยเหลืือ อาทิิถุุงยัังชีีพ
5.	ฝนตกปริิมาณมากเท่่าไร ถึึงจะเข้้าขั้้�นวิิกฤต?
ปกติิเมืือง ก. เมื่่�อก่่อนฝนตกมากกว่่า 100 มิิลลิเิ มตรจะเริ่่ม
ั
� เกิิดน้ำำ��ท่่วม แต่่ปััจจุุบัน
ฝนตกเพีี ยง 80 มิิ ลลิิ เ มตรน้ำำ��ก็็ เ ริ่่� มท่่ วมแล้้ว (เป็็ น ข้้อมููลเพื่่� อนำำ� เสนอให้้กัั บ
ทางเทศบาลในการวางแผนเตรีียมความพร้้อม)
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ผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ

ผลกระทบต่่อผู้้�คน/สัังคม และระบบเมืือง โครงสร้้างพื้้� นฐาน
6. แล้้งฝนยาวนานเท่่าใด ถึึงจะเข้้าขั้้�นวิิกฤต?
	ฝนแล้้ง 3 เดืือน น้ำำ��ในเขื่่�อนจะไม่่พอใช้้เพื่่� อส่่งมายัังเมืือง ก. เพื่่� อใช้้ในการอุุปโภค
บริิโภค
� น
7.	หากระบบเมืืองและโครงสร้้างพื้้� นฐานล้้มเหลวหรืือไม่่ทำำ�งานได้้เป็็นจำำ�นวนกี่่วั
ั ถึึงจะ
เข้้าขั้้�นวิิกฤต?
ระบบน้ำำ��ประปา ไม่่ทำำ�งาน 1 อาทิิตย์์ จะเข้้าขั้้�นวิิกฤต
ระบบไฟฟ้้า สำำ�หรัับผู้้�ป่่วยและพิิ การที่่�อยู่่�โรงพยาบาลหรืือผู้้�ป่่วยติิดเตีียงที่่�ใช้้
อุุปกรณ์์ไฟฟ้้า ไม่่ทำำ�งาน 1 ชั่่�วโมง จะเข้้าขั้้�นวิิกฤต สำำ�หรัับคนทั่่�วไป 1 วััน เข้้าขั้้�น
วิิกฤต เนื่่�องจากต้้องใช้้อุุปกรณ์์ไฟฟ้้าในชีีวิิตประจำำ�วััน
8.	น้ำำ��ท่่วมที่่�สามารถยอมรัับได้้ (ความลึึก/ช่่วงเวลา) ถึึงจะเข้้าขั้้�นวิิกฤต?
	คนที่่�อยู่่บ้้
� านชั้้�นเดีียว น้ำำ��ท่่วม 50 เซนติิเมตรจะเข้้าขั้้�นวิิกฤต ส่่วนคนที่่�มีีฐานะและ
มีีบ้้าน 2 ชั้้�น หรืืออยู่่�ที่่�สููงจะสามารถขนของและย้้ายขึ้้�นไปอยู่่�ชั้้�น 2 ได้้

ขั้้�นตอนที่่� 4 การวิิเคราะห์์ความเปราะบางต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศในบริิบทเมืือง
จากการรวบรวมข้้อมููลข้า้ งต้้นพบว่่า ประเด็็นความเปราะบางของเมืือง ก. คืือเรื่่อ� งน้ำำ��ท่วม 
่ และขาดแคลนน้ำำ�� ดังั นั้้�นเมื่่อ� วิิเคราะห์์
สาเหตุุของความเปราะบาง รวมถึึงคนเปราะบาง โดยนำำ�มาวิิเคราะห์์และประมวลผล สรุุปได้้ดัังตารางที่่� 3.11
ตารางที่่� 3.11 ตััวอย่่างการวิิเคราะห์์ความเปราะบางต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศในบริิบทเมืือง
น้ำำ��ท่่วม/ขาดแคลนน้ำำ��

การคััดเลืือกพื้้� นที่่�

รายละเอีียด

พื้้� นที่่�ศึึกษา: เมืือง ก.
เหตุุผล: ขยายตััวขึ้้�นเรื่่�อย ๆ พื้้� นที่่�นาเปลี่่�ยนเป็็นเมืือง เป็็นที่่�ราบลุ่่�มต่ำำ�� เป็็นพื้้� นที่่�แอ่่งกระทะ
มีีแม่่น้ำำ��ไหลผ่่าน มีีชายฝั่่�งติิดทะเล หน้้าฝนเกิิดน้ำำ��ท่่วม มีีพายุุ คลื่่�นซััดเกิิดการกััดเซาะ หน้้าแล้้ง
� วนใหญ่่เป็็นตึึก อาคารสููง และชุุมชนแออััด มีีประวััติข
น้ำำ��ไม่่พอใช้้ มีีพื้้� นที่่ส่่
ิ องการเกิิดน้ำำ��ท่่วมซ้ำำ��ซาก
และส่่งผลต่่อความเสีียหายต่่อทรััพย์์สิิน และมีีแนวโน้้มรุุนแรงมากขึ้้�นในอนาคต และเป็็นชุุมชน
ที่่�ประสบกัับการขาดแคลนน้ำำ��สะอาดเพื่่� ออุุปโภคบริิโภค
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น้ำำ��ท่่วม/ขาดแคลนน้ำำ��
สาเหตุุของน้ำำ��ท่่วม

รายละเอีียด
เดิิ ม เป็็ น พื้้� นที่่� ลุ่่� มต่ำำ�� เมื่่� อ เมืื อ งพัั ฒนาอย่่างรวดเร็็ ว เกิิ ด ฝนตกหนัั ก จึึ ง เกิิ ด น้ำำ��ท่่ วมในพื้้� นที่่�
มีีการถมพื้้� นที่่�ชุ่่�มน้ำำ�� กีีดขวางการไหลของน้ำำ��ที่่�จะระบายออกสู่่�ทะเล ส่่วนใหญ่่เป็็นบ้้านชั้้�นเดีียว
อยู่่�กัันอย่่างแออััด ส่่งผลให้้เกิิดความเสีียหายของทรััพย์์สิิน

กลุ่่�มเปราะบางและสาเหตุุของ น้ำำ��ไม่่พอใช้้และน้ำำ��ท่่วม
ความเปราะบาง

1.	คน ชุุมชน กลุ่่�มคนต่่าง ๆ ที่่�อยู่่�ในพื้้� นที่่�เมืืองได้้รัับผลกระทบเท่่าเทีียมกัันหรืือไม่่ จากน้ำำ��ไม่่พอใช้้
กลุ่่�มคนยากจน/ผู้้�มีีรายได้้น้้อยเข้้าไม่่ถึึงน้ำำ��สะอาด และมีีรายได้้ไม่่เพีียงพอในการซื้้�อน้ำำ��ดื่่�ม
สำำ�หรัับครอบครััว เนื่่�องจากช่่วงน้ำำ��แล้้งน้ำำ��ดื่่�มมีีราคาแพงขึ้้�น และกลุ่่�มคนยากจนที่่�มีีบ้้าน
� น
� ได้้ เมื่่�อเกิิดน้ำำ��ท่่วมข้้าวของจะเสีียหายทั้้�งหมด
ชั้้�นเดีียว ไม่่สามารถอพยพย้้ายข้้าวของไปที่่อื่่
กลุ่่�มผู้้�หญิิงที่่�ไม่่ได้้เข้้าเป็็นสมาชิิกของออมทรััพย์์จะไม่่สามารถเข้้าถึึงความช่่วยเหลืือในช่่วง
เกิิดน้ำำ��ท่่วมได้้ รวมถึึงขาดแหล่่งทุุนในการฟื้้� นฟููบ้้านที่่�เสีียหาย
กลุ่่�มคนพิิ การ ที่่�มีีบ้้านชั้้�นเดีียว จะได้้รัับผลกระทบมากกว่่าเนื่่�องจากในการอพยพจะได้้รัับ
� องอาศััย
ผลกระทบมากกว่่า และการขนส่่งยารัักษาโรค รวมทั้้�ง กลุ่่�มที่่เ� ป็็นผู้้�ป่่วยติิดเตีียงที่่ต้้
ไฟฟ้้า ในการใช้้เครื่่� อ งช่่วยหายใจ จะได้้รัั บ ผลกระทบไม่่เท่่ากัั บ กลุ่่� มค นพิิ การที่่� ส ามารถ
เคลื่่� อ นย้้ายด้้วยตนเองได้้ ไม่่สามารถไปหาน้ำำ��สำำ� รองระหว่่างที่่� ข าดแคลนได้้ เนื่่� อ งจาก
สภาพร่่างกายไม่่เอื้้�ออำำ�นวยหรืือแหล่่งน้ำำ��สำำ�รองอยู่่�ไกลเดิินทางไปไม่่ได้้
กลุ่่�มคนนอกระบบไม่่สามารถเข้้าถึึงการช่่วยเหลืือในช่่วงเกิิดน้ำำ��ท่่วม และช่่วงน้ำำ��ไม่่พอใช้้
ต้้องใช้้เงิินในการซื้้�อน้ำำ��ดื่่�มและน้ำำ��ใช้้
กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุจะได้้รัับผลกระทบไม่่เท่่ากััน เนื่่�องจากกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุที่่�มีีสุุขภาพที่่�ดีีและได้้รัับ
ข่่าวสารเกี่่� ย วกัั บ การเกิิ ด น้ำำ��ท่่ วมได้้รวดเร็็ ว กว่่าจะสามารถอพยพไปยัั ง ที่่� ป ลอดภัั ย ได้้
ในขณะที่่� ผู้้� สูู งอายุุ ที่่� ต้้ องมีีผู้้� ดูู แลและสุุ ข ภาพไม่่แข็็ ง แรงจะอพยพหรืื อ ใช้้ชีีวิิ ต ในช่่วงที่่�
เกิิดน้ำำ��ท่่วมได้้ยากกว่่า โดยเฉพาะผู้้�ที่่�มีีโรคประจำำ�ตััวขาดน้ำำ��สะอาดเพีี ยงแค่่ช่่วงเวลาหนึ่่�ง
อาจทำำ�ให้้โรคกำำ�เริิบหรืือเสีียชีีวิิต
กลุ่่�มเด็็ก จะได้้รัับผลกระทบไม่่มาก เนื่่�องจากจะได้้รัับการช่่วยเหลืือเบื้้�องต้้นจากครอบครััว
กลุ่่�มคนชายขอบ ในช่่วงเกิิดวิิกฤตจะไม่่สามารถเข้้าถึึงอาหารและน้ำำ��สะอาดได้้อย่่างทั่่�วถึึง
2. ได้้รัับประโยชน์์จากการแก้้ปััญหาเท่่ากัันหรืือไม่่
กลุ่่�มคนยากจนและกลุ่่�มคนชายขอบ ที่่�ไม่่มีีหลัักฐานยืืนยัันตััวตน ไม่่ได้้รัับประโยชน์์จาก
การแก้้ไขปััญหา เนื่่�องจากเข้้าไม่่ถึึงการเยีียวยาของภาครััฐ
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น้ำำ��ท่่วม/ขาดแคลนน้ำำ��

รายละเอีียด
กลุ่่�มผู้้�หญิิงที่่�อยู่่�ในกลุ่่�มสตรีี เมื่่�อมีีการให้้ความช่่วยเหลืือจากรััฐ เช่่น การแจกถุุงยัังชีีพ
ยัังไม่่มีีการนำำ�ข้้อมููลหรืือคำำ�นึง
ึ ถึึงเรื่่�องเพศ จึึงไม่่มีีของจำำ�เป็็นเฉพาะผู้้�หญิง
ิ ในถุุงยัังชีีพ เช่่น
ผ้้าอนามััย เสื้้�อชั้้�นใน เป็็นต้้น
กลุ่่�มคนพิิ การ ในการแก้้ปััญหาทั้้�งจากการแจกถุุงยัังชีีพ หรืือ การช่่วยเหลืือแบบอื่่�นนั้้�น
อาจจะไม่่เพีียงพอสำำ�หรับ
ั กลุ่่�มคนพิิ การ เข้้าไม่่ถึึงการเยีียวยาของรััฐ ได้้รัับสิิทธิที่
ิ ไ�่ ม่่เท่่าเทีียม
กัับคนทั่่�วไป
กลุ่่�มคนนอกระบบ การช่่วยเหลืือจากหน่่วยงานภาครััฐยัังไม่่ครอบคลุุม
กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ เข้้าไม่่ถึึงข้้อมููลข่่าวสาร เข้้าไม่่ถึึงการเยีียวยาของรััฐหรืือความช่่วยเหลืือ
ต่่าง ๆ เช่่น ไปรัับของแจกที่่�คนต้้องแก่่งแย่่งกััน
กลุ่่�มเด็็ก ประโยชน์์ที่่�ได้้รัับจะขึ้้�นอยู่่�กัับครอบครััว
กลุ่่� มค นชายขอบ อาจจะไม่่ได้้รัั บ ความช่่วยเหลืื อ ที่่� เ พีี ยงพอและทั่่� ว ถึึ ง เนื่่� อ งจากจะเป็็ น
กลุ่่�มสุุดท้้ายที่่�จะได้้รัับการช่่วยเหลืือ
3. การแก้้ปััญหาของเมืืองส่่งผลกระทบและสร้้างปััญหาให้้เมืืองอื่่�นที่่�อยู่่�ติิดกัันหรืือไม่่
เมืือง ก. ผัันน้ำำ��ไปยัังเมืือง ข. ซึ่่�งอยู่่�ข้้างเคีียงเพื่่� อลดความเสีียหายจากน้ำำ��ท่่วมของเมืือง
และเพื่่� อไม่่ให้้เมืืองเกิิดน้ำำ��ท่่วมหรืือน้ำำ��ท่่วมน้้อยลง
	น้ำำ��ประปายัั งเข้้าไม่่ถึึ ง เมืื อง ก. ทำำ�ให้้เมืื อง ก. ไม่่มีีน้ำำ��ประปาใช้้ จึึ งแก้้ปััญหาด้้วยการ
สููบน้ำำ��บาดาลมาใช้้ ผลจากการที่่�เมืือง ก. สููบน้ำำ��บาดาลส่่งผลให้้เมืือง ข. ซึ่่�งอยู่่�ในพื้้� นที่่�ติิดกััน
ประสบปััญหาดิินทรุุดตััว
4. การแก้้ปััญหาของเมืืองสามารถลดผลกระทบอย่่างยั่่�งยืืนหรืือในระยะยาวหรืือไม่่? ในขณะที่่�
เมืืองโตขึ้้�นเรื่่�อย ๆ
การแก้้ปััญหาของเมืือง ก. ไม่่สามารถลดผลกระทบอย่่างยั่่�งยืืนและในระยะยาวได้้ เนื่่�องจาก
ปััญหาที่่�เกิิดในเมืืองไม่่สามารถแก้้ปััญหาได้้อย่่างครอบคลุุมคนทุุกระดัับและเท่่าเทีียมกััน
5.	ลดผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ได้้หรืือไม่่?
ไม่่สามารถลดผลกระทบจากการเปลี่่� ย นแปลงสภาพภููมิิ อ ากาศในระยะยาวได้้ แต่่ เ ป็็ น
การแก้้ปััญหาได้้เฉพาะหน้้าเท่่านั้้�น
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รายละเอีียด
6.	พื้้� นที่่�เมืืองเป็็นพื้้� นที่่�เปราะบางต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ หรืือไม่่? อย่่างไร?
	พื้้� นที่่�เมืือง ก. เป็็นพื้้� นที่่�ที่่�เปราะบางต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ เนื่่�องจากตั้้�งอยู่่�
ในพื้้� นที่่�ลุ่่�มต่ำำ�� มีีลัักษณะเป็็นแอ่่งกระทะ เดิิมประสบปััญหาน้ำำ��ท่่วมอยู่่�แล้้วเมื่่�อเข้้าฤดููฝนและ
เมื่่�อเจอเหตุุการณ์์ฝนตกหนััก กระจุุกตััวจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ยิ่่�งทำำ�ให้้
ผลกระทบจากการเกิิดน้ำำ��ท่่วมที่่�เมืือง ก. ได้้รัับหนัักขึ้้�น น้ำำ��ท่่วมสููงขึ้้�น และระยะเวลานานขึ้้�น
ผนวกกัับฤดููแล้้งมีีระยะเวลานานขึ้้�น และเมืืองไม่่มีีแผนในการสำำ�รองน้ำำ��ใช้้ในระยะเวลายาวนาน
ทำำ�ให้้เกิิดน้ำำ��ไม่่พอใช้้ในพื้้� นที่่�อีีกด้้วย
7.	คน ชุุมชน กลุ่่�มคนต่่าง ๆ ที่่�อยู่่�ในพื้้� นที่่�เมืืองเปราะบางต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
หรืือไม่่? อย่่างไร?
กลุ่่�มคนยากจน และกลุ่่�มคนชายขอบ ที่่�มีีบ้้านชั้้�นเดีียวและไม่่แข็็งแรง เมื่่�อเจอเหตุุการณ์์
ที่่� ฝ นตกหนัั ก และตกแบบกระจุุ ก ตัั ว เป็็ น เวลานานและไม่่สามารถระบายได้้ทัั น ส่่งผลให้้
บ้้านน้ำำ��ท่่วมและเนื่่�องจากบ้้านเป็็นบ้้านชั้้�นเดีียวและไม่่แข็็งแรงจึึงทำำ�ให้้บ้้านได้้รัับความเสีียหาย
ไม่่สามารถอยู่่�อาศััยได้้ รวมถึึงไม่่สามารถอพยพไปที่่�อื่่�นได้้
กลุ่่�มผู้้�หญิิง ที่่�ไม่่ได้้เป็็นสมาชิิกของกลุ่่�มสตรีีหรืือกลุ่่�มสัังคม จะมีีความเปราะบาง เนื่่�องจาก
จะมีีช่่องทางในการรัับความช่่วยเหลืือที่่�น้้อยกว่่า
กลุ่่�มคนพิิ การ เมื่่�อเจอเหตุุการณ์์น้ำำ��ท่่วมไม่่สามารถช่่วยเหลืือตััวเองได้้ เช่่น หากเป็็นน้ำำ��ท่่วม
แบบฉัับพลัันก็็มีีโอกาสเสีียชีีวิิตจากน้ำำ��พััดมากกว่่าคนปกติิ
กลุ่่�มคนนอกระบบ การช่่วยเหลืือจากหน่่วยงานภาครััฐยัังไม่่ครอบคลุุม
กลุ่่�มผู้้สูู
� งอายุุ หากเกิิดเหตุุการณ์์น้ำำ��ท่่วมผู้้�สููงอายุุช่่วยเหลืือตััวเองได้้น้้อยกว่่ามีีโอกาสได้้รัับ
ผลเสีียกัับชีีวิิตและทรััพย์์สิินมากกว่่า
กลุ่่�มเด็็ก จะมีีความเปราะบางต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศตามแต่่ละสถานะของ
ครอบครััวที่่�เป็็นอยู่่�
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Strengthening urban climate governance for inclusive, resilient
and sustainable societies in Thailand
โครงการประชาสัังคมร่่วมแรงเพื่่� อเปลี่่�ยนแปลงเมืือง
(โครงการ SUCCESS)
สามารถหาข้้อมููลเพิ่่� มเติิม ได้้ที่่�
https://www.facebook.com/UrbanClimateResilienceThailand/
www.tei.or.th/thaicityclimate/success.html
successprojectinfo@gmail.com
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