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มูลนิธิรักษไ์ทยไดจ้  าท าคู่มือฉบบัน้ีข้ึน โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากสหภาพยโุรป 
โปรแกรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม และการจดัการทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนืรวมถึงดา้นพลงังาน 

 
 

ค าจ ากดัสิทธ์ิความรับผิดชอบ 
คู่มือฉบบัน้ีจดัท าข้ึนโดยไดรั้บความช่วยเหลือจากสหภาพยโุรป เน้ือหาของส่ิงพิมพอ์ยูภ่ายใตค้วามรับผิดชอบ 

ของ มูลนิธิรักษไ์ทยแต่เพียงผูเ้ดียว และมิไดส้ะทอ้นมุมมองของสหภาพยโุรปแต่อยา่งใด 
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กล่าวน า 
โครงการเสริมสร้างความเขม้แข็งให้ประชาชนชายฝ่ังทะเลเพื่อลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศในประเทศไทยไดพ้ฒันาต่อยอดจากการด าเนินงานมูลนิธิรักษไ์ทยและองคก์ารแคร์ ในการ
ฟ้ืนฟูสู่การพฒันาของชุมชนชายฝ่ังท่ีประสบธรณีพิบติัภยัสึนามิชายฝ่ังอนัดามนั ตั้งแต่ปลายปี 2004 จนถึง 
2008  และผนวกกบัสถานการณ์ปัญหาในพื้นท่ี ไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ 
ความเส่ียงภยัพิบติัธรรมชาติต่างๆ  มูลนิธิรักษไ์ทยและองคก์ารแคร์ จึงไดมี้การศึกษาสถานการณ์ปัญหาและ
ความจ าเป็นส าคญัเร่งด่วนในการแกไ้ขปัญหา รวมทั้งช่องวา่งซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อมาตรการปรับตวัเพื่อรับ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เสนอต่อคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป โปรแกรมดา้นส่ิงแวดลอ้มและ
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยืน รวมถึงดา้นพลงังาน(EC- ENRTP) ด าเนินกิจกรรมโครงการใน 4 
จงัหวดัในภาคใตข้องประเทศไทย คือ ชุมพร นครศรีธรรมราช กระบ่ี ตรัง และ  จงัหวดัสุราเวสีใต ้ใน
ประเทศอินโดนีเซีย 

วตัถุประสงคโ์ดยรวมของโครงการน้ีคือ: ประชากรท่ีอาศยัตามแนวชายฝ่ังทะเลในประเทศไทยและ
อินโดนีเชีย มีความเขม้แข็งเพิ่มข้ึนสามารถรับมือกบัผลกระทบเชิงลบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ โดยมี
ผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั 2 ประการคือ  

 หนว่ยงานพืน้ท่ีและองค์กรในภาคประชาสงัคมบรูณาการเร่ืองการปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศไว้ในยุทธศาสตร์และแผนงานในการพฒันา การรักษาสภาพแวดล้อม และ
การลดความเส่ียงจากภยัพิบตัใินระดบัท้องถ่ิน 

 หน่วยงานพืน้ท่ีและองค์กรในภาคประชาสังคมร่วมมือกันออกแบบกิจกรรมและด าเนิน

กิจกรรมด้านการปรับตวัท่ีมีพืน้ฐานจากชมุชนเพ่ือลดความเส่ียงจากภยัพิบตัิบริเวณชายฝ่ัง 

Climate Vulnerability and Capacity Analysis หรือ CVCA เป็น วิธีการวิเคราะห์ขีดความสามารถและความ
เปราะบางในการปรับตวัเพื่อลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในระดบัชุมชน โดยเหตุท่ีกระบวนการ
น้ีตระหนกัถึงบทบาทอนัส าคญัของคนในทอ้งถ่ินในการก าหนดและขบัเคล่ือนอนาคตของตนเอง โดยองคก์าร
แคร์นานาชาติ ไดจ้ดัท าข้ึน โดยมูลนิธิรักษไ์ทยจะไดน้ ากระบวนการดงักล่าวมาใชใ้นการฝึกอบรม การวิเคราะห์ 
และใชใ้นการออกแบบการด าเนินการอยา่งมีส่วนร่วมกบัภาคีภาคส่วนต่างๆ ภายใตโ้ครงการเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ใหป้ระชาชนชายฝ่ังทะเลเพื่อลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ และหวงัวา่คู่มือเล่มน้ีจ ะเป็น
ประโยชน์ส าหรับทุกท่านท่ีท างานการศึกษาและปฏิบติังานชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนเพื่อให้เกิดการบูร
ณาการประเด็นความเปราะบางท่ีมีความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและการลดผลกระทบจากภาวะโลก
ร้อน เขา้ไวใ้นการวางแผนและในโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน องค์กร และตอ้งขอขอบคุณ องค์การแคร์
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นานาชาติและภาคีระหว่างประเทศ ในการผลิตคู่มือ CVCA ท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการท างาน รวมทั้ง
คณะกรรมาธิการสหภาพยโุรป ท่ีใหก้ารสนบัสนุนดา้นเงินทุนส าหรับการด าเนินโครงการน้ี 

 

มูลนิธิรักษ์ไทย 
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ค าน า 
โดย 

ศาสตราจารย ์โรเบิร์ต เชมเบอร์ส รองนกัวิจยั 

สถาบนัการพฒันาศึกษา มหาวทิยาลยัซสัเซค สหราชอาณาจกัร 

เป็นท่ีประจกัษแ์ลว้ว่า การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศไดส่้งผลกระทบต่อชุมชนแลว้เป็นจ านวนนบัไม่
ถว้น ท าใหชุ้มชนเหล่านั้นตอ้งเผชิญกบัภยัร้ายแรงเพิ่มข้ึน และมีความเปราะบางมากข้ึน ในอนาคตอนัใกลน้ี้ 
เราสามารถคาดไดว้า่ สภาวะเช่นน้ีจะร้ายแรงยิ่งข้ึน และส าหรับชุมชนบางชุมชนอาจกลายเป็นความหายนะ 
เพื่อใหส้ามารถท าการวางแผนด าเนินการลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศอยา่งมีประสิทธิผลได ้
การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในเชิงวิทยาศาสตร์จึงเป็นเร่ืองส าคญัส าหรับบริบทในระดบักวา้ง 
อยา่งไรดี ส าหรับในระดบัทอ้งถ่ินนั้น มกัจะมีองคค์วามรู้และขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงท่ีสุดกบัเร่ือง
น้ีอยูแ่ลว้ หรือขอ้มูลและองคค์วามรู้ท่ีสามารถคน้หามาไดจ้ากการวิเคราะห์ของกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียเอง  องค์
ความรู้ทอ้งถ่ินยงัเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือได้ส าหรับน าไปบอกกล่าวให้ระดบันโยบายได้รับทราบ และ
สามารถมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายได ้

ดงันั้น คู่มือส่งเสริมเล่มน้ีท่ีน าเสนอวิธีการวิเคราะห์ขีดความสามารถและความเปราะบางท่ีเส่ียงต่อ
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  จึงมาในเวลาท่ีเหมาะมาก จุดมุ่งเนน้ของคู่มือส่งเสริมเล่มน้ีท่ีอยูท่ี่ระดบัชุมชน
นั้นมีความแหลมคมและเป็นเร่ืองน่าสรรเสริญ เน้ือหาในคู่มือส่งเสริมไดเ้นน้ย  ้าประเด็นท่ีวา่ ชุมชนต่างๆ จะ
ไม่มีลกัษณะเหมือนกนัไปหมดทุกอย่าง รวมทั้งเน้นย  ้าถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งให้ความใส่ใจเป็นพิเศษแก่
กลุ่มคนท่ีมีความเส่ียงมากกวา่และมีความสามารถนอ้ยกวา่ในการปรับตวัลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกลุ่มผูห้ญิงและกลุ่มคนท่ีถูกละเลยหรือกลุ่มคนชายขอบ คู่มือส่งเสริมเล่มน้ีมี
สาระส าคญัเก่ียวกบัวิธีการเอ้ืออ านวยกระบวนการวิเคราะห์ความเปราะบางและความสามารถในการลด
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีชุมชนเป็นผูท้  าการวิเคราะห์ด้วยตนเอง โดยน าวิธีการและ
กระบวนการแบบมีส่วนร่วมรวมทั้งคุณค่าของการมีส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการวิเคราะห์น้ี 
เพื่อให้คนในทอ้งถ่ินสามารถแสดงความรู้และความเขา้ใจของตน เสริมสร้างให้ตนเองมีความรู้ความเขา้ใจ
มากข้ึน และสามารถวางแผนด าเนินการแกไ้ขปัญหาได ้ ดงันั้น แนวทางการวิเคราะห์ท่ีอยูใ่นคู่มือส่งเสริมน้ี
จึงพฒันามาจากพื้นฐานท่ีมกัมีการยืนยนัว่าเป็นจริง พื้นฐานท่ีเช่ือว่า “พวกเขาสามารถท าได้” และท่ีเช่ือว่า 
คนทอ้งถ่ินมีองคค์วามรู้และมีความสามารถมากกวา่ มืออาชีพจากภายนอกท่ีมกัจะเช่ือกนั 

คู่มือส่งเสริมเล่มน้ีมีแนวทางท่ีชดัเจนและสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง เป็นแนวทางท่ีให้ความส าคญั
กบัการเสริมสร้างพลงัอ านาจใหค้นทอ้งถ่ินสามารถจดัการแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตนเอง และให้ความส าคญักบั
การด าเนินกระบวนการท างานท่ีค านึงถึงประเด็นอ่อนไหวรอบดา้น ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมควรค่าแก่



คู่มือส่งเสริมการวิเคราะห์ขีดความสามารถและความเปราะบางทีเ่สีย่งต่อการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศ 
 

 

 

การใหค้วามใส่ใจ กุญแจดอกส าคญัของแนวทางน้ีคือ พฤติกรรมและทศันคติของผูด้  าเนินกระบวนการและ
หรือวิทยากรกระบวนการ รวมทั้งความสามารถของพวกเขาในการ “มอบบทบาทและหน้าท่ีให้” คู่มือ
ส่งเสริมเล่มน้ีนบัเป็นคู่มือส่งเสริมการปฏิบติังานและเป็นแหล่งความคิดท่ีหาค่ามิไดส้ าหรับผูป้ฏิบติังาน
ภาคสนาม  เป็นคู่มือส่งเสริมท่ีถูกออกแบบมาให้เป็นเอกสารท่ีมีชีวิต ถา้มีการน าไปใช้กนัอย่างกวา้งขวาง 
และมีการปรับปรุงใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ พร้อมทั้งมีการพฒันาปรับปรุงให้ดีข้ึนตามประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการ
น าไปประยุกตใ์ช ้ ยิ่งจะท าให้คู่มือส่งเสริมเล่มน้ียงัประโยชน์ไดม้ากข้ึน จึงขออวยพรให้คู่มือส่งเสริมเล่มน้ี
ชกัพาให้เกิดผลดีเป็นทวีคูณ ขอให้มีคนน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กบัคนจ านวนมากมายท่ีมกัถูกละเลยกนั
ง่ายๆ กบัคนและชุมชนทั้งชุมชนอีกจ านวนนบัไม่ถว้นท่ีชีวิตและวิถีชีวิตของพวกเขาก าลงัถูกคุกคามดว้ย
ภาวะโลกร้อน  เพื่อช่วยให้คนเหล่าน้ีมีความสามารถท่ีจะปรับตวัเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาทา้ทายท่ีพวก
เขาเผชิญอยู ่
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องค์การแคร์ไม่หวงห้ามถ้าองค์กรพฒันาเอกชนใดจะน าคู่มือส่งเสริมเล่มนี้ทั้งเล่มหรือเพียงบางส่วนไปผลิต
ซ ้า ขอเพยีงแต่ให้ใส่ข้อความต่อไปนีไ้ว้ในที่ๆ  เห็นชัดเจนด้วย 
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นอกจากน้ี ในช่วงท่ีไดน้ าคู่มือส่งเสริมไปท าการทดสอบในพื้นท่ี ก็ไดรั้บค าแนะน าท่ีหาค่ามิไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี
ขององค์การแคร์ฯและเจา้หน้าท่ีขององค์กรภาคีท่ีร่วมงานกนั รวมทั้งจากคนในชุมชนในประเทศกานา 
ประเทศไนเจอร์ และประเทศเนปาล บุคคลเหล่าน้ีมีจ  านวนมากมายเกินกว่าจะเอ่ยช่ือไว ้ณ ท่ีน้ีได้ แต่
องคก์ารแคร์ฯ ก็หวงัวา่ คู่มือส่งเสริมฉบบัสมบูรณ์ท่ีผลิตข้ึนมาน้ี มีสาระส าคญัเป็นไปตามท่ีพวกเขาคาดหวงั
ไว ้และมีค าแนะน าของพวกเขาผนวกอยูใ่นคู่มือส่งเสริมน้ีแลว้ 
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บทน า 
 การเปล่ียนแปลงภมูิอากาศหรือภาวะโลกร้อน ท าให้การท างานพฒันาท่ีมุ่งขจดัภาวะยากจนและสร้าง
ความเทา่เทียมกนัในสงัคมมีอปุสรรคเพิ่มขึน้ ปรากฏการณ์ตา่งๆ อาทิ อณุหภูมิท่ีสงูขึน้เร่ือยๆ ในแตล่ะปี ฝนตก
ผิดฤดกูาลมากขึน้ อุทกภัย พายุและความแห้งแล้งท่ีรุนแรงขึน้และถ่ีขึน้ ต่างส่งผลเสียหายอย่างมากตอ่ความ
มัน่คงในการด ารงชีวิตของคนยากจน ภาวะการณ์เช่นนีท้ าให้บคุลากรในแวดวงงานพฒันาตา่งพากนัประสบ
กับปัญหาอันเป็นผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในงานพัฒนาท่ีอยู่ในความรับผิดชอบท่ีก าลัง
ด าเนินการอยูท่ัว่โลก 

เพ่ือให้แน่ใจว่าโครงการพัฒนาต่างๆ จะช่วยลดความเส่ียงของคนต่อผลกระทบการเปล่ียนแปลง
ภมูิอากาศ เราต้องมีความเข้าใจว่า ใครบ้างท่ีมีความเส่ียงตอ่ผลกระทบเหล่านัน้และท าไม จากนัน้จึงน าข้อมลู
นีไ้ปประยกุต์ใช้ในการออกแบบการด าเนินการ การตดิตามและการประเมินผลกิจกรรมตา่งๆ 

แนวทางการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศขององค์การแคร์ฯ พฒันามาจากองค์ความรู้ท่ีว่า 
คนจะต้องมีพลังอ านาจท่ีจะปรับเปล่ียน  ดัดแปลงและรักษาสิทธิและวิถีชีวิตของตนเอง แนวทางนีใ้ห้
ความส าคัญต่อบทบาทอันส าคัญยิ่งของสถาบันต่างๆ ทัง้ในส่วนกลางและส่วนท้องถ่ิน ตลอดจนนโยบาย
สาธารณะในการเสริมสร้างขีดความสามารถของคนด้านการปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ 

วิธีการวิเคราะห์ขีดความสามารถและความเส่ียงตอ่ภูมิอากาศ ช่วยให้เราเข้าใจถึงผลเก่ียวโยงของการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีมีตอ่ชีวิตและวิถีชีวิตของคนท่ีเราให้ความช่วยเหลือและสนบัสนนุ การน าภูมิปัญญา
ท้องถ่ินมาใช้ร่วมกบัข้อมลูทางวิทยาศาสตร์ในกระบวนการวิเคราะห์นี ้ท าให้คนเกิดความเข้าใจเก่ียวกบัความ
เส่ียงต่อภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทัง้เข้าใจถึงยุทธศาสตร์ต่างๆ ในการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลง
ภมูิอากาศ กระบวนการวิเคราะห์ดงักลา่วจะท าให้ได้กรอบส าหรับการพดูคยุกนัภายในชมุชนและระหว่างชมุชน 
รวมทัง้การพูดคุยกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ ผลการวิเคราะห์จะท าให้ได้ฐานข้อมูลท่ีแน่นหนา ส าหรับการ
ก าหนดยทุธศาสตร์ในการอ านวยความสะดวกตอ่การด าเนินงานชมุชนปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ี
น าไปปฏิบตัไิด้จริง 

 

 

 

 

 

        

ภาพการขนกลา้ไม้ และ ภาพการปลูกป่าชายเลน ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี ่
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สาระส าคัญเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ขีดความสามารถและความเปราะบางที่ เส่ียงต่อการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (Climate Vulnerability and Capacity Analysis หรือ CVCA)  

วิธีการ CVCA เป็นการอบรมเก่ียวกับกระบวนการวิเคราะห์ขีดความสามารถและความเปราะบางท่ี
เส่ียงต่อและในการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในระดับชุมชน โดยเหตุท่ี
กระบวนการนี ้ตระหนกัถึงบทบาทอนัส าคญัของคนในท้องถ่ินในการก าหนดและขบัเคล่ือนอนาคตของตนเอง 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลของกระบวนการนี ้จึงให้ความส าคญัต่อภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ี
เก่ียวข้องกบัความเส่ียงตอ่และยทุธศาสตร์ท่ีใช้อยูใ่นการปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงภมูิอากาศเป็นล าดบัแรก 

วัตถุประสงค์หลักของกระบวนการ CVCA คือ 

 เพ่ือวิเคราะห์ขีดความสามารถและความเปราะบางท่ีเส่ียงตอ่การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเพ่ือการปรับตวั 
ในระดบัชุมชน กระบวนการ CVCA เป็นวิธีการเก็บรวบรวม จัดระเบียบ และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ท่ี 
เก่ียวกับความเปราะบางและขีดความสามารถของชุมชน ของครัวเรือน และของปัจเจกบุคคลใน           
การปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ โดยให้แนวทางและเคร่ืองมือต่างๆ ส าหรับการวิจยั วิเคราะห์
และการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม กระบวนการนีค้ านึงถึงบทบาทของสถาบนัตา่งๆ ทัง้ในส่วนกลางและในส่วน
ท้องถ่ิน ตลอดจนนโยบายท่ีเก่ียวข้อง ในการอ านวยความสะดวกตอ่การด าเนินงานลดผลกระทบจากภาวะ
โลกร้อน 

 เพ่ือน าองค์ความรู้ของชุมชนมาใช้ควบคู่กับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และช่วยให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกับ
ผลกระทบของภาวะโลกร้อนในระดับท้องถ่ินมากขึน้ ความท้าทายอย่างหนึ่งของการท างานด้านการ
ปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในระดบัท้องถ่ิน คือ ขาดข้อมลูข่าวสารด้านผลกระทบท่ีผ่านการคดั
กรองให้มีปริมาณน้อย ผนวกกบัปัญหาการขาดแคลนข้อมลูด้านการพยากรณ์อากาศและภูมิอากาศท่ียงัมี
ไม่เพียงพอ จึงท าให้การท างานในด้านนีมี้ความท้าทายมากยิ่งขึน้ กระบวนการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมลูขา่วสารท่ีดงึชมุชนเข้ามามีสว่นร่วม จะชว่ยเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถ่ินเก่ียวกบัประเด็นปัญหาด้าน
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมส าหรับการลดผลกระทบ การท ากิจกรรม CVCA 
แบบมีสว่นร่วมและการอภิปรายพดูคยุในเร่ืองตา่งๆ ท่ีเก่ียวเน่ือง จะชว่ยให้เกิดการเช่ือมโยงองค์ความรู้ของ
ชมุชนกบัข้อมลูทางวิทยาศาสตร์ด้านการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีมีอยู่ กิจกรรมเหล่านีจ้ะช่วยเสริมสร้าง
ให้กลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถ่ิน เกิดความเข้าใจในผลเก่ียวโยงของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีมีตอ่
วิถีชีวิตของพวกเขา ซึ่งจะท าให้พวกเขาสามารถวิเคราะห์ความเส่ียงและสามารถวางแผนปรับตวัเพ่ือลด
ผลกระทบได้ดียิ่งขึน้  

 วิธีการ CVCA เป็นวิธีวิเคราะห์ข้อมลูตามกรอบ “ปัจจยัท่ีเกือ้หนนุ” ส าหรับการด าเนินงานชมุชนปรับตวัตอ่
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (Community-based Adaptation หรือ CBA) ในคู่มือส่งเสริมส่งเสริมจะมี
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ค าแนะน าเก่ียวกับค าถามหลกัๆ ส าหรับเปิดประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับชาติ ระดบัท้องถ่ิน และ
ระดบัครอบครัว บคุคล และมีแนวทางส าหรับการเอือ้อ านวยกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม อาทิ การ
วิเคราะห์กลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียหลายๆ ฝ่าย และการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วม กระบวนการ CVCA 
ออกแบบมาเพ่ือช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กระบวนการวางแผน ด้วยการให้ข้อมูลส าคัญ              
ท่ีเก่ียวข้องกบัผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและจุดเปราะบางท่ีมีความเส่ียงในบริบทเฉพาะ     
ท่ีเก่ียวข้อง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์และพิสจูน์ความถกูต้องของข้อมลู จะช่วยให้เกิด
การพูดคยุกันภายในชุมชน ระหว่างชุมชน และการพูดคุยกันกับผู้ มีส่วนได้ส่วยเสียอ่ืนๆ ซึ่งมีคณุค่ามาก 
วิธีการ CVCA สามารถน าไปปรับเปล่ียนให้เหมาะสมและน าไปใช้เก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมลูข่าวสาร
ส าหรับโครงการริเร่ิมด้านการปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  รวมทัง้ส าหรับการบรูณาการประเด็น
การปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเข้าไว้ในโครงการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและการประกอบ
อาชีพ นอกจากนี ้กระบวนการ CVCA ยงัสามารถให้ข้อมลูหลกัฐานท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการรณรงค์เชิง
นโยบายเก่ียวกับประเด็นการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ สาระส าคัญของคู่มือส่ งเสริมนี ้
ประกอบด้วย รายละเอียดโดยรวมของวิธีการ CVCA รวมทัง้แนวทางและค าแนะน าส าหรับการประยกุต์ใช้
วิธีการ CVCA ในการออกแบบและการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลง
ภมูิอากาศ 

 

วิธีการ CVCA มีอะไรที่แตกต่างและที่เป็นนวัตกรรม 

คณุลกัษณะหลายอย่างท่ีท าให้กระบวนการ CVCA แตกตา่งไปจากกระบวนการเรียนรู้และวิเคราะห์
แบบมีสว่นร่วมรูปแบบอ่ืนๆ มีดงัตอ่ไปนี ้

1. มุ่งเน้นประเด็นการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ: กระบวนการ CVCA มีการวิเคราะห์ประเด็นการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศอย่างจริงจงั ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า ภาวะโลกร้อนจะมีผลต่อ
ชีวิตและวิถีชีวิตของกลุ่มประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยพิจารณาข้อมูลทุกด้านอย่างละเอียด อาทิ ภัย
พิบตัชินิดตา่งๆ จดุเปราะบางทัง้หลายท่ีมีความเส่ียงตอ่ภาวะโลกร้อน และขีดความสามารถในการปรับตวั
จากภาวะโลกร้อน โดยหวงัว่ากระบวนการนีจ้ะมีส่วนช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถของชมุชนในการฟืน้
ตวั การปรับตวัส าหรับอนาคต  เคร่ืองมือวิเคราะห์หลายชนิดท่ีแนะน าไว้ เป็นเคร่ืองมือส าหรับการเรียนรู้
เพ่ือการปฏิบตัิงานแบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning for Action หรือ PLA) ท่ีสามารถน าไปทดลอง
ใช้และได้ผลจริง แต่ต้องพิจารณาด้วย “เลนส์” ด้านภูมิอากาศ หรือ มุ่งเน้นท่ีประเด็นภูมิอากาศโดย
ละเอียดทุกซอกทุกมุม เคร่ืองมือเหล่านีมี้ไว้ใช้ส าหรับดึงประเด็นปัญหาต่างๆ ออกมา จากนัน้จึงน ามา
พิจารณาและอภิปรายกันโดยละเอียดในบริบทของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ โดยมีการก ากับการ
อภิปรายให้อยูใ่นกรอบท่ีวางไว้  
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2. การวิเคราะห์เงื่อนไขของภัยอันตราย: วิธีการ CVCA ได้รวบรวมวิธีปฏิบตัิท่ีดีท่ีสดุท่ีได้จากการวิเคราะห์
รูปแบบต่างๆ ท่ีท ากันส าหรับโครงการพัฒนาหลากหลายโครงการท่ีส่วนใหญ่มุ่งเน้นด้านสภาพความ
ยากจนและจดุเปราะบางท่ีมีความเส่ียง 1 และน ามาใช้ร่วมกบัวิธีปฏิบตัิท่ีดีท่ีได้จากการวิเคราะห์ท่ีท ากัน
ภายในบริบทของการลดความเส่ียงตอ่ภยัพิบตัิ ซึ่งมุ่งเน้นด้านภยัอนัตราย 2  กรอบของวิธีการ CVCA จะ
เอือ้อ านวยต่อการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารท่ีได้จากการประเมินทัง้ 2 ประเภทนัน้ เป็นการวิเคราะห์ใน
มมุมองของภาวะโลกร้อน โดยจะศกึษารายละเอียดทัง้ทางด้านภยัอนัตรายและทางด้านเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้อง 
แล้วจงึวิเคราะห์ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งภยัอนัตรายและเง่ือนไขเหลา่นัน้ 

3. มีจุดเน้นท่ีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วยเสียหลายฝ่าย การเรียนรู้ร่วมกัน และการพูดคุยกัน: ขณะท่ี
วตัถปุระสงค์หลกัของวิธีการ CVCA คือการวิเคราะห์ข้อมลูข่าวสาร กระบวนการ CVCA ก็ยงัถกูออกแบบ
มาให้มีความสมดลุระหวา่งกระบวนการวิจยัและกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั รวมทัง้การ พดูคยุกนัในหมู่ผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียในท้องถ่ิน วิธีนีจ้ะช่วยให้เกิดความเข้าใจกันภายในชุมชนมากขึน้ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับ
ทรัพยากรต่างๆ ท่ีพวกเขาสามารถน าไปใช้ เพ่ือสนบัสนุนการด าเนินงานลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 
CVCA ยงัช่วยส่งเสริมให้เกิดการพดูคยุกันในหมู่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียหลายๆ ฝ่าย เก่ียวกบัการด าเนินการ
ตา่งๆ ท่ีเหมาะสมส าหรับการปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ 

 

 

 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1  ตวัอยา่งเชน่ แนวทางการประเมินความมัน่คงทางวิถีชีวิตของครัวเรือนขององค์การแคร์ฯ (Household 
Livelihood Security (HLS) Assessment)  
2  ตวัอย่างท่ีรู้จกักนัดีคือ วิธีการประเมินขีดความสามารถและความเปราะบาง (Vulnerability and Capacity 
Assessment (VCA) Methodology) ขององค์การ International Federation of Red Cross and Red 
Crescent Society (IFRC) ค้นคว้าเพิ่มเตมิได้ท่ีเว็บไซท์ช่ือ: 
http://www.ifrc.org/Docs/pubs/disasters/resources/preparing-disasters/vca/whats-vca-en.pdf  
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4. เน้นชุมชนแต่พิจารณาสภาวะแวดล้อมที่เอือ้อ านวยอย่างละเอียดด้วย: ความเปราะบางท่ีมีความ
เส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศหรือภาวะโลกร้อนนัน้จะผนัแปรไป ทัง้ภายในประเทศ ภายในชุมชน 
และแม้แต่ภายในครัวเรือน เพราะฉะนัน้ การด าเนินการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ จึงต้องมี
กิจกรรมท่ีเหมาะสมกับบริบทนัน้ๆ โดยเฉพาะ อีกทัง้ยังต้องมียุทธศาสตร์ในการด าเนินงานท่ีสามารถ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มตา่งๆ ท่ีมีความเปราะบางด้วย  ขณะเดียวกนันโยบายและสถาบนัต่างๆ 
ทัง้ในระดบัชาติและระดบัท้องถ่ิน ก็จะมีบทบาทส าคญัในการเสริมสร้างขีดความสามารถของคนในการ
ปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ดงันัน้ กระบวนการ CVCA จึงมุ่งเน้นท่ีระดบัชมุชน ขณะเดียวกนัก็
ได้ผนวกการวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ของระดบัภูมิภาคและระดบัชาติไว้ด้วย ทัง้ นีเ้พ่ือเสริมสร้างให้เกิด
สภาพแวดล้อมท่ีเอือ้อ านวยตอ่การชมุชนปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ (CBA) 

 
 

คู่มือส่งเสริมนีส้ าหรับใคร 

คูมื่อสง่เสริม CVCA นีจ้ดัท าขึน้ส าหรับผู้ใช้หลายฝ่ายหลายระดบั ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผู้จัดการโครงการและเจ้าหน้าท่ีภาคสนาม: เจ้าหน้าท่ีโครงการท่ีปฏิบตัิงานในโครงการพฒันาอาชีพ 
หรือโครงการชมุชนปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ จะพบว่าคูมื่อส่งเสริมนีมี้แนวทางการท างานท่ีมี
ประโยชน์ด้านวิธีเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจากมุมมองของชุมชน ของหน่วยงานรัฐ และในมุมมองเชิง
วิทยาศาสตร์ ข้อมูลเหล่านีส้ามารถน าไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมชุมชนปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลง
ภมูิอากาศท่ีเหมาะสมกบัท้องถ่ิน 

ภาพการเลีย้งปลากระชงั อ.ปะเหลียน จ.ตรงั   
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2. องค์กรภาคีในท้องถิ่น ทัง้หน่วยงานรัฐและองค์กรพัฒนาอกชน: เคร่ืองมือและกระบวนการตา่งๆ ใน
คูมื่อสง่เสริมนีถ้กูออกแบบมาให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย น าไปประยกุต์ใช้และขยายผล หน่วยงานรัฐ 
องค์กรพฒันาเอกชนในท้องถ่ิน สามารถน าวิธีการ CVCA ไปประยกุต์ใช้ เพ่ือให้เกิดการบรูณาการประเด็น
ความเปราะบาง และ การปรับตวัต่อการเปลียนแปลงภูมิอากาศ เข้าไว้ในการวางแผนและในโครงการ
ตา่งๆ ของหนว่ยงานและองค์กรนัน้ๆ 

3. ชุมชน: ชมุชนสามารถประยกุต์ใช้เคร่ืองมือต่างๆ ในคูมื่อส่งเสริมนี ้เพ่ือสนบัสนนุกระบวนการศกึษาและ
การเรียนรู้ของชมุชน และน าผลลพัธ์ท่ีได้ไปใช้ในการวางแผนการท ากิจกรรมร่วมกนัด้านการปรับตวัตอ่การ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ หรือ กิจกรรมรณรงค์กับหน่วยราชการในท้องถ่ินหรือองค์กรพฒันาเอกชน เพ่ือ
กระตุ้นให้เกิดการด าเนินการท่ีเหมะสมท่ีสนับสนุนความพยายามของพวกเขาในการปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงภมูิอากาศ 

คูมื่อส่งเสริมเล่มนีจ้ดัท าขึน้เพ่ือหวงัให้เป็นจุดเร่ิมต้น โดยหวงัว่าผู้ปฏิบตัิงานจะน าวิธีการ CVCA ไป
ประยกุต์ใช้ โดยปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และบริบทของพวกเขา และปรับปรุงให้ดีขึน้ตามข้อมลู
ท่ีได้จากประสบการณ์ของพวกเขา ค าแนะน าและข้อคิดเห็นของผู้ ใช้ท่ีแบ่งปันส่งคืนมาให้องค์การแคร์ฯ นัน้ 
ทางองค์การฯ จะน าไปใช้เป็นพืน้ฐานส าหรับการปรับปรุงวิธีการ CVCA ให้ทนัสมยัตอ่ไปในอนาคต 

คู่มือส่งเสริม CVCA มีวิธีใช้อย่างไร 

คู่มือส่งเสริม CVCA มีกระบวนการและเคร่ืองมือท่ีถูกออกแบบมา เพ่ือน าไปใช้กระตุ้นให้เกิดการ
วิเคราะห์และการพดูคยุกนั ในประเด็นปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศหรือภาวะโลกร้อนและ
ความเปราะบางของมนษุย์ โดยใช้ค าถามหลากหลายเป็นกรอบส าหรับการวิเคราะห์ปัจจยัตา่งๆ ในหลากหลาย
ระดบั และใช้เคร่ืองมือหลายชนิดส าหรับเก็บรวบรวมข่าวสารข้อมลู นอกจากนีย้งัออกแบบคูมื่อส่งเสริมนีใ้ห้มี
ความยืดหยุ่น เพ่ือให้สามารถปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัความต้องการเฉพาะเจาะจงของ
ผู้ใดก็ตามท่ีน าคูมื่อสง่เสริมนีไ้ปใช้ 

เนือ้หาส่วนแรกของคู่มือส่งเสริมนี ้ให้ภาพรวมของแนวคิดหลักและแนวทางชุมชนปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีคิดค้นพัฒนาขึน้มาโดยองค์การแคร์ฯ  สาระส าคัญต่อจากนัน้เป็นรายละเอียด
เก่ียวกับวิธีการวางแผนกระบวนการ CVCA รวมทัง้วิธีการด าเนินงาน จากนัน้จึงเป็นเค้าโครงของกรอบการ
วิเคราะห์โดยละเอียด พร้อมทัง้ค าแนะน าเก่ียวกบัเคร่ืองมือท่ีจะน าไปใช้ในระดบัตา่งๆ  เพ่ือตอบค าถามท่ีตัง้ไว้ 
ท้ายท่ีสดุเป็นค าแนะน าเก่ียวกบัการประยกุต์ใช้ผลลพัธ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์ ผ่านตวัอย่างและกรณีศกึษาสัน้ๆ 
รายละเอียดของแนวทางการใช้เคร่ืองมือต่างๆ แบบมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ CVCA ได้บรรจุไว้ในแนว
ทางการปฏิบตังิานภาคสนามในสว่นท้ายสดุของคูมื่อสง่เสริมนี ้เพ่ือให้คูมื่อสง่เสริมนีมี้ความกะทดัรัดไม่เยิ่นเยือ้  
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จงึออกแบบมาให้ใช้คูมื่อส่งเสริมนีค้วบคูก่บัแหล่งทรัพยากร เคร่ืองมือ และแบบการวิเคราะห์รูปแบบอ่ืนๆ ด้วย 
ซึง่ได้ให้ข้อมลูแหลง่ทรัพยากรเสริมเหลา่นัน้ๆ ไว้ทัว่ทกุแหง่ในคูมื่อสง่เสริมนีแ้ล้ว 

คู่มือส่งเสริม CVCA ไม่สามารถท าสิ่งใดได้ 

คูมื่อส่งเสริม CVCA ไม่ได้จดัท าขึน้เพ่ือให้น าไปใช้เป็นคูมื่อส่งเสริมจดัท ากระบวนการพฒันาโครงการ 
หรือกระบวนการออกแบบการรณรงค์ด้านนโยบายทัง้กระบวนการ หากแต่ให้ใช้เป็นคู่มือส่งเสริมส าหรับการ
วิเคราะห์ ทัว่ไปแล้วก็เป็นขัน้ตอนแรกของกระบวนการด าเนินการและให้ค าแนะน าว่า จะน าผลการวิเคราะห์ไป
ออกแบบแผนงานกิจกรรมด้านการปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ สิ่งส าคญัอีกอย่างหนึ่งท่ีควรทราบคือ 
วิธีการ CVCA ไมไ่ด้ถกูออกแบบมาเพ่ือใช้เป็นวิธีการวิเคราะห์ค้นหาจดุเปราะบางท่ีมีความเส่ียงในเชิงปริมาณ 
หรือ เพ่ือให้ข้อมลูผลการวิเคราะห์ท่ีน าไปสรุปเป็นข้อมลูของระดบัภูมิภาคหรือระดบัชาติได้ อย่างไรก็ดี ข้อมูล
เชิงคณุภาพท่ีได้จากการวิเคราะห์ตามวิธีการ CVCA สามารถน าไปใช้ออกแบบการส ารวจเชิงปริมาณได้ 
แนวคิดหลัก 
  วิธีการ CVCA ได้พฒันาและแปลความมาจากแนวคิดส าคญัๆ การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ความ
เปราะบางท่ีเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ขีดความสามารถในการปรับตวั ความเข้มแข็งในการตัง้รับ
ปรับตวัและการจดัการความเส่ียงภยั  ภยัอนัตรายและการปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ตามกรอบค า
นิยามตอ่ไปนี ้
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

คณะกรรมการระหวา่งรัฐบาลด้านการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) 3  ภายใต้คณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (UNFCCC) ได้ให้
ค านิยามการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศไว้ดงันี  ้ “เมื่อกาลเวลาผ่านไป ภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะมี
สาเหตมุาจากความผนัแปรทางธรรมชาติ หรือ จากการกระท าของมนษุย์” 4 

องค์การแคร์ฯ ใช้ค านิยามนี ้เพราะมีความครอบคลมุทัง้การผนัแปรท่ีเปล่ียนไปโดยธรรมชาติและการ
เปล่ียนแปลงโดยน า้มือมนษุย์  

เม่ือพดูถึงการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในคูมื่อส่งเสริมนี ้ จะหมายถึงอณุหภูมิโดยเฉล่ียของโลกท่ีมีการ
เฝ้าตดิตามสงัเกตไว้ และท่ีคาดไว้ว่าจะสงูขึน้ รวมทัง้ผลกระทบท่ีเก่ียวเน่ือง นัน่คือ ปรากฏการณ์สภาพอากาศ
สดุขัว้ท่ีมีมากขึน้ การละลายของภเูขาน า้แข็ง ธารน า้แข็งและผืนน า้แข็ง ระดบัน า้ทะเลท่ีสงูขึน้ จงัหวะเวลาและ
ปริมาณของฝนตกท่ีเปล่ียนแปลงไป อย่างไรก็ดี จากมมุมองของการลดความเปราะบางท่ีมีความเส่ียง  จึงไม่
จ าเป็นต้องแยก “การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ” ท่ีเกิดจากการกระท าของมนษุย์ ออกจาก “การแปรปรวนสภาพ
ภมูิอากาศ” ท่ีเกิดขึน้โดยธรรมชาติ 
 

ความเปราะบางที่เส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

3  Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) คือ คณะกรรมการที่จดัตัง้ขึน้เพื่อให้ข้อมลูเชิงวิทยาศาสตร์ ข้อมลูเชิงวิชาการ และข้อมลู
เชิงเศรษฐกิจ-สงัคมที่เก่ียวข้องกบันโยบายซึง่เป็นนโยบายที่เป็นกลาง ให้แก่ผู้ที่มีอ านาจในการตดัสินใจ 

4  IPCC, 2007. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment 
Report of the Intergovernment Panel on Climate Change, Annex I., M.L. Parry, O.F. Canziani, J.P. Palutikof, P.J. van der Linden and 

C.E. Hanson, Eds., Cambridge University Press, Cambridge, UK, 976 pp. 
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ค านิยามของความเปราะบางท่ีเส่ียงตอ่การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ คือ ระดบัความรุนแรงที่ระบบ
หน่ึงมีความอ่อนแอ หรือไม่สามารถจะรับมือกบั ผลกระทบอนัร้ายแรงของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซ่ึง
รวมถึงความแปรปรวนและสภาพวะสุดขัว้ของภูมิอากาศ 5 ความเปราะบาง เป็นระบบของคุณลกัษณะ 
ขนาด และ อตัราของการแปรปรวนสภาพอากาศ ที่ซ่ึงระบบนัน้ มีการเปิดรับ มีความอ่อนไหว และ มีขีด
ความสามารถในการปรับตวั 

ในบริบทของ CVCA ระบบท่ีกลา่วถึง คือ ชมุชน (โดยตระหนกัวา่ ทกุสิ่งทกุอย่างภายในชมุชน และ
ในแตล่ะชุมชน จะไม่เหมือนกันทัง้หมดทัง้สิน้ ดงันัน้ ครัวเรือนใดครัวเรือนหนึ่ง หรือบุคคลใดบคุคลหนึ่งใน
ชมุชนอาจมีความเปราะบางในระดบัท่ีแตกตา่งกนั) 

การเผชิญกบัการแปรปรวนภมูิอากาศนัน้ โดยเบือ้งต้นแล้วเป็นเร่ืองของสภาพอากาศ ตวัอย่างเช่น 
ชมุชนแถบชายฝ่ังทะเลจะต้องเผชิญกับภาวะระดบัน า้ทะเลสูงขึน้และพายุไซโคลนมากกว่าชมุชนท่ีอยู่ใน
พืน้ท่ีอ่ืน ในขณะท่ีชมุชนในพืน้ท่ีกึ่งแห้งแล้งอาจจะต้องเผชิญกบัภาวะแห้งแล้ง 

ความอ่อนไหว คือ ระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีชุมชนจะต้องเผชิญ อันเป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีสะสมมานานตามกาลเวลาท่ีผ่าน ตวัอย่างเช่น ชมุชนท่ีพึ่งพิงกบั
การเกษตรท่ีอาศยัฝน จะมีความอ่อนไหวมากกว่าชุมชนท่ีมีอาชีพหลกัเป็นคนงานรับจ้างท างานในเหมือง
แร่ เป็นต้น 

ขีดความสามารถในการปรับตัว 

ขีดความสามารถในการปรับตัวคือ ความสามารถของระบบที่จะปรับตัวกับภาวการณ์เปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ (ซ่ึงรวมทัง้ภูมิอากาศที่แปรปรวนไปและสภาพอากาศแบบสุดขัว้) เพื่อท าให้ความเสียหายที่อาจจะ
เกิดข้ึนนัน้มีความรุนแรงน้อยลงหรือขนาดเล็กลง หรือเพื่อใช้โอกาสที่มีนัน้ให้เกิดประโยชน์ หรือเพื่อรับมือกับ
ผลกระทบทีเ่กิดข้ึน 6  

ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดปัจจยัหนึ่งในการเสริมสร้างความสามารถของปัจเจกบุคคล ของครัวเรือน และของ
ชุมชนในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ คือ  โอกาสของคนเหล่านัน้ในการเข้าถึงและควบคุม
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางสงัคม ทรัพยากรทางกายภาพและโครงสร้างพืน้ฐาน และ
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ตวัอย่างข้างล่างต่อท้ายนี ้คือ ทรัพยากรต่างๆ ท่ีมีความส าคญัต่อการเสริมสร้างขีด
ความสามารถของบุคคล ครัวเรือน และ ชุมชน ในการปรับตัวต่อและลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ภมูิอากาศ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Working Group 2, 2001. Third Assessment Report, Annex B: Glossary of Terms.  

6 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Working Group 2, 2001. Third Assessment Report, Annex B: Glossary of Terms  



คู่มือส่งเสริมการวิเคราะห์ขีดความสามารถและความเปราะบางทีเ่สีย่งต่อการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศ 
 

 

 

ทรัพยากรมนษุย์   องค์ความรู้ด้านความเส่ียงต่อภูมิอากาศ ทักษะการเกษตรเชิงอนุรักษ์ สุขภาพ
แข็งแรงสามารถท างานได้  

ทรัพยากรทางสงัคม   กลุม่สตรีออมทรัพย์และสินเช่ือ องค์กรชาวนา 

ทรัพยากรทางกายภาพ   โครงสร้างพืน้ฐานด้านชลประทาน อาคารสถานท่ีเก็บกกัผลิตผลธัญพืชและเมล็ด
พนัธ์ 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ แหลง่น า้ท่ีเช่ือใจได้ ผืนแผน่ดนิท่ีอดุมสมบรูณ์ 

ทรัพยากรทางการเงิน   การประกนัภยัขนาดเล็ก แหลง่รายได้ท่ีหลากหลาย 

 

การเข้าถึงและการควบคมุทรัพยากรท่ีจ าเป็นตอ่การปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในประเทศ ใน
ชุมชน และในครัวเรือน จะผนัแปรไปตามปัจจัยภายนอกหลายอย่างท่ีมีอิทธิพลต่อการเข้าถึงและการควบคุม
ทรัพยากรทัง้หลายนัน้ ปัจจัยเหล่านี ้ได้แก่ นโยบาย สถาบนั และโครงสร้างอ านาจ 7 ขีดความสามารถในการ
ปรับตวัจะเปล่ียนไปตามกาลเวลาท่ีผ่านไป ตามสถานการณ์ และเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงไป และอาจแตกตา่งกัน
ส าหรับภยัพิบตัแิตล่ะประเภท 

โดยทัว่ไปกลุม่คนยากไร้ท่ีสดุของโลกจะมีความเปราะบางท่ีเส่ียงตอ่การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศมากท่ีสดุ
ด้วยเชน่กนั สาเหตหุลกัเป็นเพราะ คนกลุม่นีม้กัจะไมส่ามารถเข้าถึงทรัพยากรทัง้หลายท่ีจ าเป็นตอ่การปรับตวัลด
ผลกระทบได้อย่างเต็มท่ี ตวัอย่างเช่น ผู้หญิงมกัมีความเส่ียงอย่างยิ่งตอ่ ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน เน่ืองจาก
ต้องรับผิดชอบท างานบ้านทัง้หมด จึงไม่คอ่ยมีโอกาสเข้าถึงข้อมลูข่าวสาร ทรัพยากร และบริการตา่งๆ กลุ่มอ่ืนๆ 
เช่น คนให้ค าแนะน าปรึกษาปัญหาชีวิต คนท่ีอยู่กับผู้ ป่วยติดเชือ้ HIV/AIDS และ กลุ่มคนชรา อาจเป็นกลุ่ม
ประชากรท่ีมีความเปราะบางสูงมากเช่นกัน วิธีการ CVCA เอือ้อ านวยให้สามารถค้นหากลุ่มต่างๆ เหล่านีท่ี้มี
ความเปราะบาง รวมทัง้การค้นหากลุ่มและพืน้ท่ีเป้าหมายส าหรับการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์การปรับตวัต่อ
การเปล่ียนแปลงภมูิอากาศในบริบทตา่งๆ กนั 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7 ในกรอบของวิถีชีวิต/การประกอบอาชีพบางอยา่ง ถือวา่ทนุทางการเมืองเป็นทรัพยากรที่มีความส าคญัประเภทท่ี 6  
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ความเข้มแข็งในการจัดการความเสี่ยงภัยพบิัต ิ

ความเข้มแข็งในการจดัการความเส่ียงภัยพิบตัิ หมายถึง ความสามารถของชุมชนในการต้านทานหรือ
ป้องกัน ตั้งรับปรับตัว และฟ้ืนตัวจากผลกระทบของภัยพิบัติอย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
อนรัุกษ์หรือฟ้ืนฟโูครงสร้างพืน้ฐานทีจ่ าเป็น บทบาทหนา้ที ่และอตัลกัษณ์ของชมุชนกลบัคืนมาได้ 8 

 
 

ความเข้มแข็งจดัการความเส่ียงภยัพิบตัิ เป็นแนวคิดท่ีรู้กนัโดยทัว่ไปในบริบทของการลดความเส่ียงตอ่ภยั
พิบตัิ (Disaster Risk Reduction หรือ DRR) และมีการน ามาพดูคยุกันมากขึน้เร่ือยๆ ในแวดวงของงานลด
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ชุมชนท่ีมีความเข้มแข็งจดัการความเส่ียงภัยพิบตัิจะมีความพร้อมใน
การจดัการภัยพิบตัิเพ่ือให้เกิดผลกระทบน้อยท่ีสุด และ/หรือ เพ่ือให้ชุมชนฟืน้ตวัอย่างรวดเร็วจากความเสียหาย
และความสญูเสียใดๆ ท่ีเกิดขึน้ สง่ผลให้ชมุชนกลบัคืนสูส่ภาพเดมิ หรือมีสภาพท่ีดีขึน้กวา่เดิมก่อนเกิดเหตภุยัพิบตั ิ
ความเข้มแข็งจดัการความเส่ียงภยัพิบตัิและความสามารถในการลดผลกระทบนัน้มีความเช่ือมโยงกนัอย่างมาก 
ดงันัน้ กลุม่ตา่งๆ ภายในชมุชนจงึมีความเข้มแข็งจดัการความเส่ียงภยัพิบตัแิตกตา่งกนั 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8 ปรับเปลี่ยนมาจาก: UNISDR, 2009. Terminology: Basic terms of disaster risk reduction and IISD et al, 2007. 
Community-based Risk Screening – Adaptation and Livelihoods (CRiSTAL) User’s Manual, Version 3.0. 

  

ภาพวิถีชี วิตประมงชายฝ่ัง   
อันดามัน พื้นที่ภาคใต้ของ
ประเทศไทย – มูลนิธิรกัษ์ไทย 
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ภัยอันตราย 

ค านิยามของภยัอนัตราย ในบริบทของการลดความเส่ียงตอ่ภยัพิบตัิ คือ ปรากฏการณ์ หรือสาร หรือการ
กระท าของมนษุย์ หรือสภาพที่เป็นอนัตรายที่อาจก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิต หรือบาดเจ็บ หรือผลกระทบอื่นๆ ต่อ
สขุภาพ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน การสูญเสียอาชีพ และบริการ หรือความชะงกังนัทางเศรษฐกิจและสงัคม หรือ
ความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้ม 9 

เม่ือพดูถึงภัยอนัตรายในบริบทของวิธีการ CVCA จะหมายรวมถึงภยัอนัตรายแบบฉับพลนั เช่น ภยัแล้ง
หรือน า้ท่วม (ท่ีอบุตัิขึน้อย่างรวดเร็ว) และ ภยัอนัตรายท่ีสะสมตามกาลเวลา เช่น แบบแผนของฝนท่ีเปล่ียนแปลง
ไป (เร่ิมอบุตัขิึน้ช้าๆ) 

การแยกแยะความแตกตา่งระหว่างภยัอนัตราย (ตวัอย่างเช่น น า้ท่วม) และผลกระทบของภยัอนัตรายนัน้ 
(ตวัอย่างเช่น ปศสุตัว์ล้มตาย) เป็นเร่ืองส าคญั ผลกระทบบางอย่าง เช่น อาหารขาดแคลน อาจเป็นผลมาจากภัย
อนัตรายชนิดตา่งๆ ทัง้ประเภทท่ีเกิดขึน้แบบฉับพลนั และประเภทท่ีสะสมมาช้านานตามกาลเวลา ผนวกกบัความ
เส่ือมโทรมของดนิและซ า้เตมิด้วยภาวะตลาดท่ีไมม่ัน่คง การวิเคราะห์จดุเปราะบางอย่างได้ผลนัน้ จะต้องเข้าใจถึง
พลวตัของธรรมชาตแิละปฏิสมัพนัธ์ของภยัอนัตรายทัง้หลาย 

การปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

 เพ่ือลดความเปราะบางท่ีเส่ียงตอ่การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ เราต้องมุ่งเสริมสร้างให้คนมีความสามารถ
ในการลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนให้มากขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกลุม่คนท่ีมีความเปราะบางมากท่ีสดุ และใน
บางกรณี ต้องลดโอกาสท่ีต้องเผชิญกบัผลกระทบ หรือลดความอ่อนไหวตอ่ผลกระทบดงักล่าว อีกทัง้ยงัต้องท าให้
แน่ใจว่า โครงการพฒันาทัง้หลายท่ีริเร่ิมขึน้ ต้องไม่ไปเพิ่มความเปราะบางให้มากขึน้ไปอีกโดยไม่ตัง้ใจ เราเรียก
กระบวนการนีว้า่ กระบวนการปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ  

ซึง่นิยามไว้ดงันี ้การปรับเปลี่ยนระบบของมนษุย์และระบบทางธรรมชาติ ให้สอดคล้องกบัปัจจยัที่กระตุ้น
ให้เกิดภูมิอากาศที่ปรากฏอยู่หรือที่คาดการณ์ไว้ หรือให้สอดคล้องกับผลกระทบที่เกิดข้ึนจากปัจจัยที่เป็นส่ิง
กระตุน้เหล่านัน้ เพือ่บรรเทาความเสียหายใหเ้บาบางลง หรือเพือ่ใช้โอกาสเหล่านัน้ใหเ้กิดประโยชน์มากทีส่ดุ 10  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9 UNISDR, 2009. Terminology: Basic terms of disaster risk reduction. 
10 IPCC, 2007: Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of 
Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change, Annex I., M.L. Parry, O.F. Canziani, J.P. Palutikof, P.J. van der Linden and C.E. 
Hanson, Eds., Cambridge University Press, Cambridge, UK, 976pp. 
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การปรับเปล่ียนระบบตา่งๆ ของมนุษย์ เป็นกระบวนการท่ีต้องดึงผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในระดบัตา่งๆ หลาย
ระดบั จากหลายภาคสว่นเข้ามาเก่ียวข้อง ต้องมีการวิเคราะห์ค้นหาจดุท่ีได้รับอนัตรายจากภยัอนัตรายท่ีปรากฏอยู่
ในขณะนี ้ทัง้ภัยอนัตรายฉับพลนั และภัยท่ีสะสมตามกาลเวลา และยงัต้องวิเคราะห์ผลกระทบจากภูมิอากาศท่ี
คาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต โดยจะต้องเข้าใจจุดเปราะบางท่ีมีอยู่ของบคุคล ของครัวเรือน และของชมุชน เม่ือได้
ข้อมลูเหลา่นีแ้ล้ว จงึท าการวางยทุธศาสตร์การด าเนินงานลดผลกระทบ และมีการประเมินผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน ตลอดจนมีการแบง่ปันองค์ความรู้ บทเรียน สิ่งเหลา่นีเ้ป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัยิ่งของกระบวนการนี ้

การปรับตวัตา่งจากขีดความสามารถในการรับมืออยา่งไร 

“การปรับตวั” และ “ขีดความสามารถในการรับมือ” ค าศพัท์สองค านีบ้างครัง้น าไปใช้สลบัแทนกนั ท าให้เกิด
ความสบัสนว่า แนวคิดท่ีส าคญัสองอย่างนี ้มีความเหมือนและแตกตา่งกนัอย่างไร คณุลกัษณะข้างใต้นีไ้ด้มา
จากการเรียบเรียงความคดิเห็นท่ีได้จากการระดมความคดิของกลุม่นกัพฒันาในประเทศกานา ประเทศไนเจอร์ 
และประเทศเนปาล  

ความสามารถในการรับมือ การปรับตวั 

 ระยะสัน้และด าเนินการทนัที 

 มุง่ในแนวทางสร้างความอยู่รอด 

 ไมต่อ่เน่ือง 

 ต้องด าเนินการเพราะมีเหตวุิกฤต เป็นการ
ตอบสนองตอ่เหตกุารณ์ 

 มกัท าให้ฐานทรัพยากรเส่ือมโทรม 

 ต้องด าเนินการเพราะไมมี่ทางเลือก 

 มุง่ในแนวทางสร้างความมัน่คงของวิถีชีวิตในระยะยาว 

 เป็นกระบวนการตอ่เน่ือง 

 ผลลพัธ์ยัง่ยืน 

 ใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและอยา่งยัง่ยืน 

 มีการวางแผน 

 ใช้ยทุธศาสตร์และองค์ความรู้ทัง้เก่าและใหมค่วบคูก่นั 

  มุง่ค้นหาทางเลือกอ่ืนๆ 

 

ความเช่ือมโยงกับวิธีวิเคราะห์รูปแบบอ่ืน  

 วิธีการ CVCA ถกูออกแบบมาเพ่ือน าไปใช้ควบคูก่บัวิธีการวิเคราะห์รูปแบบอ่ืนๆ ผู้ ใช้คูมื่อส่งเสริม CVCA 
ควรศกึษากรอบวิเคราะห์รูปแบบอ่ืนเสริมด้วย เพ่ือท าให้เกิดการวิเคราะห์อยา่งบรูณาการ 

บทบาทหญิง-ชายและความหลากหลาย - งานพฒันาท่ีริเร่ิมขึน้นัน้จะประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด 
ก็ขึน้อยู่กับความสมัพนัธ์ท่ีเท่าเทียมกันระหว่างผู้ชายและผู้หญิง รวมทัง้ระหว่างกลุ่มสงัคมในภาคส่วนต่างๆ ใน
มมุมองของการปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ การเสริมสร้างให้เกิดความเท่าเทียมกนัในสงัคมต้องเร่ิมต้น



คู่มือส่งเสริมการวิเคราะห์ขีดความสามารถและความเปราะบางทีเ่สีย่งต่อการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศ 
 

 

 

ท่ี ต้องมีความเข้าใจดีว่า ความสามารถของผู้หญิง ผู้ชาย และของกลุ่มต่างๆ ในการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลง
ภมูิอากาศนัน้แตกตา่งกนั และต้องมีการออกแบบยทุธศาสตร์การลดผลกระทบท่ีจะท าให้แน่ใจได้ว่า คนท่ีมีความ
เปราะบางจะได้เข้าถึงทรัพยากร ได้มีสิทธ์ิ และได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมกนั กลุ่มผู้หญิงนัน้เป็นท่ีตระหนกักนัมาก
ขึน้เร่ือยๆ ว่า อาจมีความเส่ียงต่อผลกระทบจากเปล่ียนแปลงภูมิอากาศมากว่าผู้ชายด้วยเหตุผลหลายประการ 
ทัง้นีเ้พราะโดยเฉล่ียแล้วผู้หญิงจะยากจนกว่า และโดยปกติจะไม่มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ด าเนินการลดผลกระทบ ผู้หญิงแทบจะไมมี่สิทธ์ิมีเสียงเท่าผู้ชายในการตดัสินใจใดๆ ในครัวเรือน ในชมุชน หรือใน
การเมืองระดับชาติ ในขณะเดียวกันจากประสบการณ์ท่ีผ่านมา ได้แสดงให้เห็นว่าผู้ หญิงเป็นเสาหลักในการ
ปรับปรุงคณุภาพชีวิตของครอบครัวและของชมุชนของพวกเขาให้ดีขึน้ได้อย่างถาวร เพราะฉะนัน้ ผู้หญิงจะต้องมี
บทบาทเป็นแกนกลางในการด าเนินงานริเร่ิมด้านชุมชนปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ กลุ่มท่ีตกอยู่ใน
สภาพท่ีคล้ายคลึงกันกับกลุ่มผู้หญิง คือกลุ่มคนท่ีถูกละเลยท่ีไม่มีโอกาสเข้าถึงและควบคมุทรัพยากรยิ่งกว่ากลุ่ม
ผู้หญิง คนกลุ่มนีจ้ึงมีความเปราะบางท่ีเส่ียงตอ่การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ต้นเหตรุากเหง้าของความเปราะบาง
เหล่านีจ้ะต้องได้รับการแก้ไข ทัง้นีเ้พ่ือให้การด า เนินงานลดความเส่ียงต่อภัยพิบัติฉับพลัน อันเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ส่งผลกระทบท่ียัง่ยืน วิธีการ CVCA เป็นการวิเคราะห์จดุเปราะบางตา่งๆ ท่ีแตกต่างกัน
ภายในชมุชน และภายในครัวเรือน เพ่ือระบใุห้ได้วา่ ใครบ้างท่ีมีความเปราะบาง และท าไม 

กรอบการวิเคราะห์ด้านวิถีชีวิต - กรอบการวิเคราะห์ด้านวิถีชีวิตเป็นแนวทางท่ีจะน าผู้ ใช้ผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์ประเด็นทัง้หลายท่ีเก่ียวข้องอย่างเป็นระบบ ท าให้เกิดความเข้าใจได้ว่า คนน าสินทรัพย์หรือทรัพยากร
หลากหลายประเภท (ทัง้ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม) ไปใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่ างไร เพ่ือบรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีมีความส าคัญในชีวิตพวกเขา ผลสัมฤทธ์ิเหล่านีร้วมถึง ความพอใจในสิทธิขัน้พืน้ฐาน รวมทัง้
ความสามารถในการเข้าถึงความจ าเป็นพืน้ฐาน เช่น น า้ ท่ีพักอาศยั และอาหารท่ียั่งยืน การวิเคราะห์วิถีชีวิต
เก่ียวข้องกับการมีความเข้าใจในวิธีการท่ีคนเข้าถึงและควบคมุทรัพยากรและกิจกรรมตา่งๆ หลากหลายประเภท
ผสมกนั รวมทัง้ความเข้าใจวา่ วิธีการเข้าถึงและการควบคมุทรัพยากรดงักล่าวแตกตา่งกนัอย่างไรภายในครัวเรือน 
ในหมู่ครัวเรือนตา่งๆ ในแง่ท่ีจะมีผลต่อความสามารถของคนในการบรรลผุลสมัฤทธ์ิท่ีต้องการในชีวิตของพวกเขา 
การวิเคราะห์ด้านนีจ้ะช่วยให้เราสามารถระบุได้ว่า ปัจจยัภายนอก อาทิ บทบาทหญิง -ชาย และบรรทดัฐานอ่ืนๆ 
ของสงัคม กรอบนโยบาย ทิศทางของเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีอิทธิพลตอ่วิธีการเข้าถึงและการ
ควบคมุการใช้ทรัพยากรอย่างไร วิธีการ CVCA ถูกออกแบบมาให้ท าการวิเคราะห์ด้านวิถีชีวิตอย่างละเอียดใน 
บริบทของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ หรือโดยการมองผ่าน “เลนส์” ภูมิอากาศ เป็นการพิเคราะห์อิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ท่ีช่วยให้เกิดความเข้าใจได้ว่า คนก าลงัใช้ทรัพยากรอย่างไร และวิถีชีวิตด้านใดบ้างท่ีมี
ความเปราะบางมากท่ีสดุ 
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แนวทางด้านสิทธิ - วิธีการ CVCA ท่ีเน้นการวิเคราะห์ค้นหาต้นเหตท่ีุแท้จริงของความเปราะบางท่ีเส่ียงตอ่การ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศนัน้ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาท่ีเน้นด้านสิทธิ แนวทางท่ีเน้นด้านสิทธิ (Right-
Based Approach หรือ RBA) เป็นแนวทางท่ีมุ่งด าเนินการอย่างจงใจและอย่างเปิดเผย ให้คนได้รับเง่ือนไข
เบือ้งต้นท่ีสุดส าหรับการมีชีวิตอยู่อย่างมีศกัดิ์ศรี (ได้แก่ - การได้รับสิทธิมนษุยชนของพวกเขา) ด้วยการเปิดเผย
สาเหตตุา่งๆ ท่ีเป็นต้นเหตแุท้จริงของความเปราะบางและการถกูละเลย และด้วยการขยายการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาให้ครอบคลมุหลายด้าน แนวทางท่ีเน้นด้านสิทธิจะมุง่เน้นท่ีการเสริมสร้างอ านาจให้แก่กลุ่มผู้ ด้อยโอกาส ให้
พวกเขาสามารถทวงคืนสิทธิและใช้สิทธิของตน และท าหน้าท่ีท่ีเป็นความรับผิดชอบของตนให้สมบรูณ์ แนวทางท่ี
เน้นด้านสิทธิจะตระหนกัเน้นสิทธิพืน้ฐานของคนยากจน คนพลดัถ่ินและคนท่ีได้รับผลกระทบจากสงคราม เป็น
สิทธิพืน้ฐานอนัชอบธรรม ท่ีได้รับการยืนยนัจากกฎหมายระหวา่งประเทศ 11 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11  Jones, Andrew. 2001. CARE’s Program Cycle: Incorporation of a Rights-Based Approach, 
CARE USA, Atlanta. 
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กระบวนการ การวเิคราะห์ขีดความสามารถและความเปราะบางที่เส่ียงต่อ  

การเปล่ียนแปลงภมูอิากาศ 

 
 

 วิธีการ CVCA เป็นจุดเร่ิมต้นส าหรับการดึงผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เข้ามาเก่ียวข้อง ในการประเมินจุด
เปราะบางท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั และการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับความเส่ียงต่อภูมิอากาศในอนาคต ผลลพัธ์ท่ีได้จะ
เป็นฐานรากท่ีดีเลิศส าหรับน าไปออกแบบยทุธศาสตร์การลดผลกระทบ รวมทัง้การด าเนินการและการประเมินผล 
ผ่านกระบวนการวางแผนและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สาระส าคัญของคูมื่อส่งเสริมตอนต่อไป เป็นรายละเอียด
เก่ียวกบักรอบการวิเคราะห์และขัน้ตอนตา่งๆ ของกระบวนการ CVCA  

 

กรอบชุมชนปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (CBA Framework) 

 การเปล่ียนแปลงภมูิอากาศเป็นปัญหาท้าทายเพียงปัญหาหนึง่เท่านัน้ ท่ามกลางปัญหาหลากหลายด้านท่ี
คนยากจนก าลงัเผชิญอยู่ เพ่ือให้ความพยายามในการบรรเทาความเปราะบางให้เกิดประสิทธิผล จะต้องบรรจุ
ประเด็นการปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศไว้เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม ท่ี
มุง่เสริมสร้างความเข้มแข็งจดัการความเส่ียงภยัพิบตัขิองชมุชนให้สามารถรับมือภยัพิบตัท่ีิเกิดขึน้แบบฉับพลนัและ
ภยัพิบตัท่ีิสะสมตามกาลเวลาในภาวะท่ีชมุชนต้องประสบกบัภยัพิบตัเิหล่านัน้ 

 ในมมุมองขององค์การแคร์ฯ ชุมชนปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (CBA) เป็นแนวทางท่ีต้องใช้
วิธีการแบบผสมผสาน ท่ีใช้ทัง้ภูมิปัญญาพืน้บ้านควบคู่กับยุทธศาสตร์ใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาท่ีเป็นจุด
เปราะบางในปัจจุบนั ขณะเดียวกันก็เสริมสร้างชุมชนให้มีขีดความสามารถในการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลง

ภาพการท าแผนที่ท า มือโดยชุมชน    
บ้าน เกาะกลาง  ต .คลองประสง ค์        
อ.เมือง จ.กระบี ่– มูลนิธิรกัษ์ไทย 
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ภูมิอากาศมากขึน้ เพ่ือเผชิญกับปัญหาความท้าทายใหม่ๆ ท่ีเปล่ียนไปอย่างไม่หยุดนิ่ง ขบวนการ CBA เป็นการ
ด าเนินการตามยทุธศาสตร์ 4 ด้าน ท่ีมีความเก่ียวโยงกนั ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ยทุธศาสตร์การสง่เสริม วิถีชีวิตและอาชีพท่ีฟืน้ตวัเร็วจากภมูิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยด าเนินการควบคูก่บั
การสร้างความหลากหลายด้านรายได้ และการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวางแผนและการจดัการ
ความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

2. ยทุธศาสตร์การลดความเส่ียงตอ่ภยัพิบตัิ เพ่ือลดผลกระทบของภยัพิบตัิ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบท่ีมีตอ่
ครัวเรือนและบคุคลท่ีมีความเปราะบาง 

3. การพฒันาขีดความสามารถของกลุ่ม/องค์กรประชาสงัคมในท้องถ่ิน และสถาบนั/หน่วยราชการ เพ่ือให้กลุ่ม/
องค์กร/หน่วยงานเหล่านีส้ามารถให้การสนับสนุนแก่ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคลได้ดีขึน้ในความ
พยายามด าเนินการปรับตวัฯของพวกเขา 

4. การเสริมสร้างการสนบัสนุนการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบาย และการระดมเครือข่ายความร่วมมือในพลงัทาง
สงัคม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเปราะบางท่ีเป็นต้นเหต ุอาทิ การบริหารจดัการท่ีไม่มีหลกัธรรมภิบาลและท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพ การขาดโอกาสเข้าควบคมุทรัพยากร หรือการไมมี่โอกาสเข้าถึงบริการขัน้พืน้ฐานได้อยา่งเตม็ท่ี 

 โดยเหตท่ีุองค์การแคร์ฯ ตระหนกัเห็นความส าคญัของสิ่งแวดล้อมท่ีเกือ้หนนุตอ่การด าเนินชุมชนปรับตวั
ตอ่การเปล่ียนแปลงภมูิอากาศอยา่งเกิดผล จงึได้วางยทุธศาสตร์การด าเนินงานให้มีผลกระทบกว้างไกลกว่าระดบั
ชมุชน โดยพยายามให้เกิดผลกระทบตอ่นโยบายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องในระดบัภูมิภาค ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ
ด้วย โดยใช้ประสบการณ์ขององค์กรท่ีเน้นการด าเนินการโดยชุมชน ในการรณรงค์ท่ีมีหลักฐานข้อมูลชัดเจน 
ตลอดจนเข้าร่วมในกระบวนการตดัสินใจท่ีส าคญัอยา่งสร้างสรรค์ 

 กรอบการวิเคราะห์ของ CVCA เป็นการวิเคราะห์ตามกรอบการด าเนินงานชุมชนปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ซึ่งมีปัจจัยเกือ้หนุนหลายอย่างท่ีจะต้องมีอยู่ในระดับครัวเรือน/บุคคล ระดับชุมชน/
ท้องถ่ิน และระดบัชาติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานลดผลกระทบโดยชุมชนอย่างมีประสิทธิผล วิธีการ CVCA จะ
เอือ้อ านวยกระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ท่ีเก่ียวข้องกับปัจจยัเกือ้หนุนเหล่านัน้ ช่วยให้สามารถ
ก าหนดกิจกรรมท่ีต้องด าเนินการเพ่ือให้เกิดปัจจยัเกือ้หนนุท่ีจ าเป็นต้องมีอยู่ทุกระดบั เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมท่ี
เอือ้อ านวยตอ่การปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ปัจจยัเกือ้หนนุเหล่านัน้มีความเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์ 
4 ยุทธศาสตร์ท่ีกล่าวไว้ข้างต้น กรอบชุมชนปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศมีรายละเอียดอยู่ในตาราง
ข้างลา่งนี:้  
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กรอบการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

 วิถีชีวิต/การประกอบ 

อาชีพท่ีฟ้ืนตัวเร็ว 

การลดความเส่ียง 

ต่อภัยพบัิต ิ

การพัฒนาขีดความ 

สามารถ 

การแก้ไขความเปราะ 

บางท่ีต้นเหตุหลัก 

ระดับชาต ิ  หนว่ยงานรัฐด าเนิน 

การตดิตาม วิเคราะห์ 

และเผยแพร่ข้อมลู 

ขา่วสารด้านสภาพ 

ภมูิอากาศท่ีเก่ียว 

ข้องกบัการด าเนิน 

วิถีชีวิต/การประกอบ 

อาชีพทัง้ในปัจจบุนั 

และในอนาคต 

 มีการบรูณาการ 

ประเดน็การเปล่ียน 

แปลงภมูิอากาศ 

ไว้ในนโยบายตา่งๆของ 

ภาคสว่นท่ีเก่ียวข้อง 

 มีการบรูณาการ 

ประเดน็การเปล่ียน 

แปลงภมูิอากาศ 

เข้ากบัยทุธศาสตร์การ 

ลดภาวะความยากจน  

และ/หรือ ในนโยบาย 

การพฒันาด้านอ่ืนๆ 

 หนว่ยงานราชการ 

มีการตดิตาม วิเคราะห์ 

และเผยแพร่ข้อมลูขา่ว 

สารด้านความเส่ียงตอ่ 

ภยัพิบตั ิ

 หนว่ยราชการเข้ามา 

เก่ียวข้องในการวาง 

แผนและการด าเนินการ 

จดัการความเส่ียงตอ่ภยั 

พิบตั ิ(ได้แก่ การป้อง 

กนั การเตรียมความ 

พร้อม การรับมือ และ 

การฟืน้ตวั 

 มีระบบเตือนภยัท่ี 

ใช้งานได้ ตดิตัง้ไว ั

พร้อมใช้งาน 

 หนว่ยงานรัฐมีขีด 

ความสามารถในการ 

รับมือกบัภยัพิบตั ิ

 

 หนว่ยงานรัฐมีขีด 

ความสามารถในการ 

ติดตาม วิ เคราะห์  และ 
เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารด้าน 

ความเส่ียงตอ่สภาพ 

ภมูิอากาศในปัจจบุนั 

และในอนาคต 

 หนว่ยงานรัฐมี 

อ านาจในการบรูณา 

การประเดน็การเปล่ียน 

แปลงภมูิอากาศ 

เข้าไว้ในนโยบาย 

 มีการแนะน าการ 

ด าเนินการตาม 

นโยบายตา่งๆ ของ 

ชาตใินระดบัภมูิภาค 

และในระดบัท้องถ่ิน 

 มีการจดัสรร 

ทรัพยากรเพ่ือการ 

ด าเนินการตาม 

นโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กบั การปรับตวัตอ่ 

 หนว่ยงานราชการ 

ตระหนกัถึงจดุเปราะ 

บางเฉพาะเจาะจงท่ีเป็น
ความเส่ียงของกลุม่ 

ผู้หญิงและกลุม่คน 

ยากจนท่ีถกูละเลย 

 นโยบายและการ 

ด าเนินการตา่งๆ  

มุง่ลดความเปราะ 

บางเหลา่นี ้ 

 มีการดงึภาค 

ประชาสงัคมเข้ามา 

เก่ียวข้องในการวาง 

แผนและการด าเนิน 

กิจกรรมตา่งๆ ด้าน 

การปรับตวัตอ่ 

การเปล่ียนแปลง 

ภมูิอากาศ 
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การเปล่ียนแปลง 

ภมูิอากาศ 

ระดับหน่วยงาน 

รัฐส่วนท้องถิ่น/ 

ระดับชุมชน 

 สถาบนัท้องถ่ิน 

สามารถเข้าถึงข้อมลู 

ขา่วสารด้านภมูิอากาศ 

 แผนงานหรือ 

นโยบายของท้องถ่ิน 

สนบัสนนุวิถีชีวิต/การ 

ประกอบอาชีพท่ีฟืน้ตวั 

เ ร็ ว จ า ก ปั ญ ห า ท า ง
ภมูิอากาศ 

 เจ้าหน้าท่ีสง่เสริม 

ของหนว่ยงานภาครัฐ 

และขององ ค์กรพัฒนา
เอกชนในท้องถ่ินมี 

ความเข้าใจในเร่ือง 

ความเส่ียงตอ่สภาพ 

ภมูิอากาศและการ 

ด าเนินการสง่เสริม 

ยทุธศาสตร์การลดผล 

กระทบจากการเปล่ียน 

แปลงภมูิอากาศ 

 สถาบนัท้องถ่ิน 

มีขีดความสามารถใน 

การตดิตาม วิเคราะห์ 

และเผยแพร่ข้อมลูขา่ว 

สารด้านความเส่ียงตอ่ 

ภยัพิบตั ิ

 มีการด าเนินงาน 

ตามแผนการจดัการ 

ความเส่ียงตอ่ภยัพิบตั ิ

ของท้องถ่ิน มีระบบ 

เ ตือนภัยท่ีพร้อมใช้งาน
ตดิตัง้ไว้เรียบร้อยแล้ว 

 หนว่ยงานรัฐใน 

ท้องถ่ินมีขีดความ 

สามารถในการรับมือ 

กบัภยัพิบตั ิ

 

 สถาบนัท้องถ่ินมี 

ขีดความสามารถในการ
ติดตาม วิ เคราะห์  และ
เผยแพร่ข้อมลูขา่วสาร 

ด้านความเส่ียงตอ่ 

ภมูิอากาศใน 

ปัจจบุนัและในอนาคต 

 สถาบนัท้องถ่ินมีขีด 

ค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะ มี
ทรัพยากร ส าหรับการ 

วางแผนและการด าเนิน 

การตา่งๆ ด้านลดผล 

กระทบจากการเปล่ียน 

แปลงภมูิอากาศ 

 

 กระบวนการวาง 

แผนระดับ ท้อง ถ่ิน เ ป็น
กระบวนการวางแผน 

แบบมีสว่นร่วม 

 กลุม่ผู้หญิงและกลุม่ 

อ่ืนๆ ท่ีถกูละเลย มีตวั 

แทนเข้าร่วมให้ความ 

คิด เห็นในกระบวนการ
วางแผนของท้องถ่ิน 

 นโยบายตา่งๆ ของ 

ท้องถ่ินเปิดโอกาสให้ 

ทกุคนสามารถเข้าถึง 

และควบคมุทรัพยากร 

ตา่งๆท่ีส าคญัยิ่งตอ่ 

การด ารงวิถีชีวิต/ 

การประกอบอาชีพของ  
พวกเขา 

 

 

ระดับครัวเรือน/ 

บุคคล 

 คนในชมุชนให้ 

ข้อมูลข่าวสารภูมิอากาศ
และใช้ 

 ครัวเรือนชมุชนมี 

การเก็บส ารองอาหาร 

และปัจจัยการผลิตทาง

 มีแผนหรือระบบ 

ให้ความคุ้มกนัทาง 

 ผู้ชายและผู้หญิง 

ในชมุชนท างานร่วมกนั 
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ข้อมลูดงักลา่วส าหรับ 

การวางแผน 

 ครัวเรือนตา่งๆ ใช้ 

วิธีท าการเกษตรท่ี 

เหมาะสม ท่ีท าให้ 

สามารถฟืน้ตวัได้เร็ว 

จากภมูิอากาศ 

 ครัวเรือนตา่งๆ ปรับ 

วิถีชีวิต/การประกอบ 

อาชีพให้มีความหลาก 

ห ล า ย  โ ด ย ร ว ม ถึ ง
ยทุธศาสตร์การพฒันา 

อาชีพอ่ืนนอกจาก 

อาชีพในภาคการเกษตร 

 ผู้คนมีการจดัการ 

ความเส่ียงด้วยการวาง 

แผนลว่งหน้า และการ 

ลงทนุเพ่ืออนาคต 

 

การเกษตรไว้ใช้ ในยาม
ฉกุเฉิน 

 ครัวเรือนในชมุชน 

มีท่ีหลบภยัท่ีปลอดภยั 

 มีการปกป้อง 

คุ้มครองสินทรัพย์ท่ี 

ส าคญั 

 คนในชมุชนสามารถ 

เข้าถึงระบบการ 

เตือนภยัส าหรับภยัพิบตั ิ

ทางภมูิอากาศ 

 คนมีความสามารถ 

เคล่ือนไหวได้ตามปกต ิ

เพ่ือหนีจากภยัอนัตราย 

เม่ือเกิดเหตภุยัพิบตั ิ

เศรษฐกิจและสงัคมจดั 

ไว้บรรเทาความ 

เดือดร้อนให้แก่ครัว 

เรือนในชมุชน 

 มีบริการทางการเงิน 

จดัไว้บริการแก่ครัวเรือน 

 คนในชมุชนมี 

ความรู้และทกัษะใน 

การน ายทุธศาสตร์การ 

ก า ร ป รั บ ตั ว ต่ อ ก า ร
เปล่ียนแปลงภมูิอากาศ 

 

 

ในการแก้ไขปัญหาท่ี 

ท้าทาย 

 ครัวเรือนในชมุชนมี 

อ านาจควบคมุ 

ทรัพยากรท่ีจ าเป็น 

อย่างยิ่งต่อวิ ถี ชีวิต/การ
ประกอบอาชีพของ 

พวกเขา 

 กลุม่ผู้หญิงและกลุม่ 

อ่ืนๆ ท่ีถกูละเลย มี 

โอกาสเข้าถึงข้อมลู 

ขา่วสาร ทกัษะ และ 

บริการตา่งๆเทา่เทียม 

กบัผู้ อ่ืน 

 กลุม่ผู้หญิงและ 

กลุม่อ่ืนท่ีถกูละเลย 

มีสิทธิและโอกาสเข้า 

ถึงทรัพยากรท่ีจ าเป็น 

อยา่งยิ่งตอ่การด าเนิน 

วิถีชีวิต/การประกอบ 

อาชีพเทา่เทียมกบัผู้ อ่ืน 

หมายเหตุ: สถาบนัท้องถ่ินหมายถึง หน่วยงานและองค์กร ทัง้ท่ีเป็นหน่วยราชการและองค์กรประชาสงัคมใน
ระดบัท้องถ่ิน 
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วิธีการ CVCA ใช้ที่ไหนและเม่ือไร 

 กระบวนการ CVCA สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชุมชนใดๆ ก็ได้ท่ีต้องการจะท าความเข้าใจเก่ียวกับ
ความเปราะบางท่ีเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศให้ถ่องแท้ขึน้ กระบวนการนีเ้หมาะส าหรับชุมชนในพืน้ท่ี
หรือในภมูิภาคท่ีมีการระบไุว้วา่มีความเปราะบางอยา่งยิ่ง 12 

 ชมุชนเป้าหมายของกระบวนการท่ีอธิบายไว้ในคูมื่อส่งเสริมเล่มนี ้คือ ชุมชนในชนบท เน่ืองจากมีความ
ออ่นไหวตอ่ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ อย่างไรก็ดี กระบวนการ CVCA สามารถน าไปประยกุต์ใช้
และน าไปปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบัชมุชนใดได้โดยง่าย 

 วิ ธี ท่ี ดี ท่ี สุ ด นั ้ น จ ะ ต้ อ ง
ผสมผสานแนวทาง CVCA เข้าไว้ใน
กระบวนการวิ เคราะห์ ท่ี ต้องจัดท า
ในช่วงเร่ิมต้นวัฏจกัรของโครงการ เพ่ือ
น า ผ ลกา ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ไป ใ ช้ ในกา ร
ออกแบบโครงการ การวิเคราะห์ความ
เปราะบาง/ความเส่ียงนีจ้ะต้องมีการ
จดัท าขึน้ ไม่ว่าจะน าผลลพัธ์ท่ีได้ไปใช้
ในการออกแบบโครงชุมชนปรับตวัต่อ
การเปล่ียนแปลงภมูิอากาศส าหรับพืน้ท่ี
เป้าหมาย 

 หรือน าไปใช้ในการบูรณาการประเด็นการลดผลกระทบเข้ากับโครงการพัฒนาต่างๆท่ีด าเนินการอยู่  
นอกจากนีย้งัสามารถน ากระบวนการ CVCA ไปใช้ในระยะเร่ิมแรกของการออกแบบโครงการ/กิจกรรมรณรงค์เพ่ือ
การเปล่ียนแปลงเชิงนโยบาย เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลท่ีจะใช้เป็นหลักฐาน และค้นหากลุ่มท่ีสนับสนุนการ
เปล่ียนแปลง และกลุม่ท่ีไมส่นบัสนนุ 

 โดยเหตท่ีุธรรมชาตขิองความเปราะบางท่ีเส่ียงตอ่จากการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ มีพลวตัท่ีเปล่ียนแปลง
ไปอยา่งไม่หยดุนิ่ง จึงต้องมีการปรับปรุงกระบวนการการวิเคราะห์ CVCA ให้มีความทนัสมยัอยู่เสมอ ตลอดห้วง
ระยะเวลาของโครงการ และควรผนวกข้อเสนอแนะเข้าไว้ในระบบติดตามและประเมินผลของโครงการ เพ่ือ
ติดตามสภาพการณ์ของความเปราะบางท่ีเปล่ียนแปลงไป อนัเป็นผลมาจากการด าเนินกิจกรรมของโครงการ 
และจากภมูิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไป 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ภาพการประมงในพืน้ทีช่ายฝ่ังภาคใตฝ่ั้งอนัดามนัประเทศไทย – มูลนิธิรกัษ์ไทย 

12  ดเูพิ่มเติม, ตวัอยา่งเช่น : Ehrhart, C.et al, 2009. Humanitarian Impact of Climate Change: Mapping emerging trends and 
risk hotspot. CARE, UNOCHA and Maplecroft. 
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การก าหนดขอบเขตและความละเอียดของการวิเคราะห์ 

 กระบวนการ CVCA สามารถปรับเปล่ียนได้โดยง่ายตามความต้องการและตามข้อจ ากดัใดๆโดยเฉพาะ 
กระบวนการ CVCA ท่ีอธิบายไว้ในคูมื่อสง่เสริมเลม่นี ้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่ ผู้ใช้มีเวลาและมีทรัพยากรท่ีจะท าการ
วิเคราะห์แบบ “เจาะลึก” ได้ ในกรณีเช่นนี ้สิ่งท่ีคาดหวงั คือ จะเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้เก่ียวกบัพลวตัของ
ความเปราะบางของกลุม่ตา่งๆ ท่ีอยูใ่นชมุชน ในการนีจ้ะต้องมีการเก่ียวข้องกนัอย่างมากกบัชมุชนและผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ ในท้องถ่ินตลอดห้วงเวลาท่ีท าการเก็บรวบรวมข่าวสารข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล พิสูจน์ยืนยัน
ความถกูต้องของการวิเคราะห์ และประยกุต์ใช้ผลการวิเคราะห์ในกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมในระดบัท่ี
กว้างขวางมากขึน้ 

 เวลาท่ีจะต้องใช้ในการท ากระบวนการ CVCA นัน้ จริงๆ แล้วจะขึน้อยู่กับขอบเขตของการวิเคราะห์ 
จ านวนผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเข้ามาเก่ียวข้อง (กลุ่ม/องค์กร ครัวเรือน หน่วยราชการ ฯลฯ) และปริมาณข้อมูล
ขา่วสารเพิ่มเตมิ/ข้อมลูทตุยิภมูิท่ีมีอยูใ่นพืน้ท่ีเป้าหมาย นอกจากนีย้งัขึน้อยู่กบัปัจจยัท่ีว่า การวิเคราะห์ครัง้นี ้เป็น
การวิเคราะห์ท่ีสานตอ่จากการวิเคราะห์ท่ีได้ด าเนินการแล้วในชมุชนหรือไม่อีกด้วย ถ้าไม่ใช่ ก็จะต้องใช้เวลามาก
ขึน้เพ่ือก าหนจดุเร่ิมต้นเข้าชมุชนให้เหมาะสม และสร้างความเช่ือใจกนักบัชมุชน  

 ค าถามและเคร่ืองมือชกัพาการวิเคราะห์ของวิธีการ CVCA นัน้ สามารถน าไปประยกุต์ใช้ผสมผสานกบั
การวิเคราะห์ชนิดอ่ืนๆ อาทิ การวิเคราะห์วิถีชีวิตและการประกอบอาชีพ โดยใช้เป็น “เลนซ์” ภูมิอากาศส าหรับ
ส่องค้นหาปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโดยละเอียดทุกซอกทกุมมุ ควบคูก่ับวิธีวิเคราะห์ท่ีใช้
อยู่แล้ว ค าถามและเคร่ืองมือของ CVCA นี ้เหมาะอย่างยิ่งท่ีจะน าไปใช้ในงานท่ีต้องการจะบูรณาการประเด็น
การปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงภมูิอากาศเข้าไว้ในโครงการพฒันา 

การจัดทมีงาน 

ทกัษะและประสบการณ์ท่ีส าคญัของทีมงานท่ีจะเป็นผู้ด าเนินการวิเคราะห์ มีดงันี ้

 ทกัษะการวิจยั – ส าหรับวิจยัความเป็นมา 

 ความรู้ด้านการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ – เพือ่วิเคราะห์และสรุปข้อมูลภูมิอากาศทีมี่อยู่ 

 การวิเคราะห์นโยบายและสถาบนั – เพือ่วิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มทีเ่ก้ือหนนุ 

 ความเช่ียวชาญเชิงวิทยาศาสตร์ – ในภาคการเกษตร น ้า และภาคส่วนอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 

 ทกัษะการอ านวยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม - เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของทุกคนในกลุ่มให้เป็นไปอย่าง
คึกคกัและมีความสมดลุ อยู่ในกรอบที่วางไว้ และเพือ่สร้างส่ิงแวดล้อและบรรยากาศ ที่เต็มไปด้วยความเชื่อ
ใจกนัทีเ่ปิดกวา้ง ทัง้การรับฟังและการแสดงความคิดเห็น  
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 บทบาทหญิง-ชาย และความหลากหลาย – เพื่อให้แน่ใจได้ว่า การอ านวยกระบวนการจะด าเนินไปโดย
ค านึงถึงความอ่อนไหวด้านบทบาทหญิง -ชาย และความหลากหลาย และเพื่อท าการวิเคราะห์ความ
เปราะบางทีมี่ความแตดต่างกนัของกลุ่มผูห้ญิงและกลุ่มผูช้าย 

 การจดัการความขัดแย้ง – เพื่อช่วยให้กลุ่มที่เข้ามามีส่วนร่วมเกิดความเข้าใจในมุมมองและความคิดเห็น
ต่างๆ ทีห่ลากหลาย และสามารถท าใหก้ลุ่มไดข้้อสรุปและ/หรือมีมติ/ความเห็นเป็นเอกฉนัท์ 

 การสมัภาษณ์เชิงคณุภาพ – เพือ่รับข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพและผลกัดนัให้ได้ข้อมูล/ความคิดเห็น
เพ่ิมเติมทีเ่จาะลึกย่ิงข้ึน 

 ทกัษะการเขียน – เพื่อน าเสนอข้อถกเถียงที่น่าเชื่อ ที่ชดัเจน และที่ไม่น่าเบื่อ แก่ผู้รับฟังข้อมูลหลากหลาย
ฝ่าย เพื่อให้เกิดการน าไปผนวกไว้ในยุทธศาสตร์การปรับตวัต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภายในโครงการ
พฒันา หรือน าไปพฒันาเป็นกิจกรรมทีริ่เร่ิมข้ึนใหม่ 

 การวางแผนกระบวนการ CVCA นัน้ สิ่งส าคญัท่ีจะต้องท าคือ การเลือกทีมนกัวิจยัท่ีมีคณุสมบตัิทาง
การศึกษาหลากหลายสาขา และมีทกัษะความช านาญท่ีแตกตา่งกนั ทีมนกัวิจยัท่ีมีความเป็นสหวิทยาการ จะมี
ความได้เปรียบในการด าเนินการจดัท าการวิจยัแบบองค์รวม สิ่งส าคญัอีกประการหนึ่งท่ีจะท าให้แน่ใจได้ว่า การ
เข้าไปท างานในชมุชนจะเร่ิมต้นได้อยา่งเหมาะสม หนึง่ในทีมงานจงึควรเป็นคนท่ีรู้จกักนัดีในพืน้ท่ี อาทิ เจ้าหน้าท่ี
ขององค์กรพฒันาเอกชน หรือผู้แทนขององค์กรเอกชน วิธีนีจ้ะช่วยให้เกิดความเช่ือใจกนัมากขึน้ในช่วงท่ีมีการท า
กิจกรรมในพืน้ท่ี นอกจากนี ้ผู้ ท่ีเป็นหวัหน้าทีมจะต้องตระหนกัไว้เสมอว่า คนบางคนอาจจะมีเหตผุลบางอย่าง
เป็นพิเศษ ท่ีต้องการให้ผลการวิเคราะห์ออกมาในแง่ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่เขา 

การสร้างดุลภาพของการวิจัยกับการเรียนรู้ 

 กระบวนการ CVCA เป็นกระบวนท่ีเช่ือมตอ่กบัแนวคิดและแนวทางการพฒันาแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนการ
วิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม เพราะฉะนัน้ผู้ ท่ีน าวิธีการ CVCA ไปประยุกต์ใช้ จะต้องระวงัไม่ให้เป็น 
“การบีบเค้น” เพ่ือให้ได้ข้อมูล แม้ว่าผู้ ใช้จะอยู่ในฐานะนักวิจัย แต่ก็จะต้องท าหน้าท่ีเป็นวิทยากรด าเนิน
กระบวนการด้วย ทัง้การพูดคยุ การแลกเปล่ียนมมุมอง และความคิดเห็น และนัน่ก็คือ กระบวนการเรียนรู้ 
กระบวนการ CVCA ท าให้มีโอกาสเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารท่ีมีคณุคา่ ขณะเดียวกันก็สร้างโอกาสให้เกิด
การเรียนรู้เก่ียวกบัประเดน็ปัญหาใหม่ๆ  หรือประเดน็ปัญหาท่ีซอ่นเร้นอยู่ส าหรับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย
ด้วย ท่ีดีท่ีสดุคือ ท าให้การเรียนรู้นีเ้ป็นกระบวนการท่ีมุง่ให้เกิดการด าเนินการโดยชมุชน (รวมทัง้กลุ่ม/องค์กร/
หนว่ยงานอ่ืนๆ) โดยให้ชมุชนเป็นผู้ระบกิุจกรรมท่ีจะลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ท่ีชมุชนถือ
ว่าเป็นพันธะผูกพันท่ีจะด าเนินการ การอ านวยกระบวนการวิเคราะห์ท่ีส าคัญให้เป็นไปในลักษณะ
กระบวนการกลุ่ม จะท าให้กลุ่มผู้ เข้าร่วมสามารถจัดท ากิจกรรมดังกล่าวขึน้เองได้อีกในอนาคต เป็นการ
กระตุ้นให้กระบวนการเรียนรู้ขบัเคล่ือนตอ่ไปอยา่งก้าวหน้าและเข้มแข็งยิ่งขึน้เป็นล าดบั 



คู่มือส่งเสริมการวิเคราะห์ขีดความสามารถและความเปราะบางทีเ่สีย่งต่อการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศ 
 

 

 

การด าเนินการวิเคราะห์ 

 กระบวนการ CVCA เป็นกระบวนการวิเคราะห์ ท่ีพัฒนาต่อยอดจากกรอบชุมชนปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศขององค์การแคร์ฯ กระบวนการวิเคราะห์รูปแบบนีใ้ช้ชุดค าถามเป็นเคร่ืองมือชกัพาการ
วิเคราะห์ข้อมลูระดบัชาติ ระดบัชมุชน/หน่วยราชการท้องถ่ิน และระดบัครัวเรือน/บคุคล หลกัการคือ น าข้อมลูท่ี
ได้จากระดบัตา่งๆ มาวิเคราะห์ผสมผสานกนัโดยใช้เคร่ืองมือตา่งๆ ไปตามล าดบัของค าถามน า ด้วยข้อมลูเหล่านี ้
ผู้ ใช้จะได้ข้อสรุปเก่ียวกับขีดความสามารถในการปรับตัวจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีมีอยู่ในชุมชน
เป้าหมาย และสามารถท าการออกแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสมเพ่ือสนบัสนนุการด าเนินงานลดผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงภมูิอากาศ 

 ชดุค าถามน าและเคร่ืองมือท่ีแนะน าให้ใช้ส าหรับการเก็บรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมลู มีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

ระดับชาต ิ

ชุดค าถามน า ในระดับระดับชาติ 

วิถีชีวิต/การ 

ประกอบอาชีพ 

ที่ฟ้ืนตัวเร็ว 

 หนว่ยงานรัฐมีการติดตามและวิเคราะห์ข้อมลูขา่วสารด้านภมูิอากาศท่ีเก่ียวข้อง 

  กบัวิถีชีวิต/การประกอบอาชีพในปัจจบุนัและในอนาคตหรือไม ่

 ถ้ามี มีการเผยแพร่ข้อมลูเหล่านี ้อยา่งไร และให้ใคร? 

 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศท่ีเฝ้าติดตามสงัเกตและท่ีพยากรณ์ไว้ 

  ส าหรับประเทศมีอะไรบ้าง? 

 กลุม่อาชีพใดหรือภาคเศรษฐกิจใดมีความเปราะบางท่ีเส่ียงตอ่การเปล่ียนแปลงสภาพ 

  ภมูิอากาศ? 

 มีการบรูณาการประเดน็การเปล่ียนแปลงภมูิอากาศไว้ในโยบายในภาคสว่น 

  ท่ีเก่ียวข้องหรือไม ่อยา่งไร 

 มีการบรูณาการประเดน็การเปล่ียนแปลงภมูิอากาศไว้ในยทุธศาสตร์การลดความ 

  ยากจน และในนโยบายและโครงการตา่งๆ ด้านการพฒันาหรือไม่ อยา่งไร 

การลดความเส่ียง 

ต่อภัยพบัิติ 

 ภยัพิบตัท่ีิเก่ียวข้องกบัภมูิอากาศท่ีส าคญัท่ีสดุท่ีคนในประเทศเผชิญอยูมี่อะไรบ้าง 

  และภยัพิบตัิท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัภมูิอากาศท่ีส าคญัท่ีสดุมีอะไรบ้าง? 
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 พืน้ท่ีใดของประเทศโดยเฉพาะท่ีมีความเปราะบางตอ่การเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ? 

 ภยัพิบตัติา่งๆ นา่จะเปล่ียนแปลงไปอยา่งไรตามกาลเวลา อนัเน่ืองมาจากการ 

  เปล่ียนแปลงภมูิอากาศ? 

 หนว่ยงานรัฐมีการติดตามและวิเคราะห์ข้อมลูด้านความเส่ียงตอ่ภยัพิบตัิหรือไม ่

 ถ้ามี มีการเผยแพร่ข้อมลูเหล่านัน้อยา่งไร และให้ใคร? 

 รัฐมีการวางแผนและด าเนินการด้านการจดัการความเส่ียงตอ่ภยัพิบตัิหรือไม ่ถ้ามี  

  กระทรวงใดและหรือหนว่ยราชการใดบ้างท่ีเข้ามาเก่ียวข้องในงานดงักลา่วอยา่งจริงจงั 

 มีการบรูณาการประเดน็การเปล่ียนแปลงภมูิอากาศเข้าไว้ในการวางแผนการจดัการ 

  ความเส่ียงตอ่ภยัพิบตัิหรือไม ่อยา่งไร 

 มีระบบเตือนภยัท่ีพร้อมใช้งานได้ในระดบัชาติหรือไม ่อยา่งไร 

 รัฐมีขีดความสามารถในการรับมือกบัภยัพิบตัิหรือไม ่อย่างไร 

 สถาบนัอ่ืนท่ีเข้ามาเก่ียวข้องกบัการจดัการความเส่ียงตอ่ภยัพิบตัใินระดบัชาตมีิ 

สถาบนัใดบ้าง? 

การพัฒนาขีด
ความสามารถ 

 สถาบนัใดบ้างท่ีถกูดงึเข้ามาท างานวิจยั งานวางแผน และงานปฏิบตัิการด้านการลด 

  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ 

 สถาบนัใดมีบทบาทส าคญัท่ีสดุในการเอือ้อ านวยหรือกีดขวางการด าเนินงานลดผล 

  กระทบจากการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ 

 รัฐมีขีดความสามารถในการตดิตาม และวิเคราะห์ข้อมลูขา่วสารด้านความเส่ียงตอ่
ภมูิอากาศในปัจจบุนั และในอนาคตหรือไม่ อยา่งไร 

 มีกลไกเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารหรือไม่ อยา่งไร 

 มีโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสมภายในหนว่ยงานรัฐหรือไม ่ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีใน 

การบรูณาการข้อมลูขา่วสารด้านภมูิอากาศเข้าไว้ในนโยบายท่ีเก่ียวข้อง? 

 มีการน าข้อมลูนีไ้ปบรูณาการเข้าไว้ในนโยบายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือไม ่อยา่งไร 
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 มีการน านโยบายของชาตไิปแนะแนวการด าเนินการในระดบัภมูิภาค และในระดบั 

ท้องถ่ินหรือไม ่รัฐตอบสนองตอ่ความต้องการเร่งดว่นของท้องถ่ินได้อยา่งไร 

 มีการจดัสรรทรัพยากรส าหรับการด าเนินงานตามนโยบายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั 

การปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงภมูิอากาศหรือไม ่งบประมาณท่ีจดัสรรให้มีจ านวน เท่าไร 
งบประมาณ/ทรัพยากรตา่งๆ มาจากท่ีใด 

 ความสามารถและทรัพยากรท่ีต้องการท่ีมีอยูแ่ล้ว และ/หรือท่ียงัขาดอยูส่ าหรับ 

การปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงภมูิอากาศนัน้ มีอะไรบ้าง? 

 ความสามารถใหม่ๆ  ด้านไหนท่ีอาจจ าเป็นต้องมี เพ่ือแก้ไขสภาพการณ์ท่ี 

เปล่ียนแปลงไปอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ? 

การแก้ไขความ 

เปราะบาง/ความ 

เส่ียงที่ต้นเหตุ 

ของปัญหา 

 หนว่ยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบด้านนโยบาย และโครงการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการ
เปล่ียนแปลงภมูิอากาศ แสดงให้เห็นวา่มีความเข้าใจในความเช่ือมโยงระหวา่ง 

ความยากจนและความเปราะบางท่ีเส่ียงตอ่การเปล่ียนแปลงภมูิอากาศหรือไมอ่ยา่งไร 

 หนว่ยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบด้านนโยบายและโครงการลดผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงภมูิอากาศ ตระหนกัเห็นความเปราะบางเฉพาะเจาะจงของกลุม่ผู้หญิง 

และกลุม่อ่ืนๆ ท่ีถกูละเลยท่ีเส่ียงตอ่การเปล่ียนแปลงภมูิอากาศหรือไม่ อยา่งไร 

 ความรู้และการตระหนกัเห็นในเร่ืองนี ้ถกูน าไปใช้ในการก าหนดนโยบายและ 

การด าเนินการโครงการหรือไม ่นโยบายและโครงการตา่งๆ สนบัสนนุการเสริมสร้าง 

อ านาจให้แก่กลุม่ท่ีมีความเปราะบางหรือไม่ อยา่งไร 

 กลุม่ท่ีมีความเปราะบางมีแนวร่วมในระดบัชาตท่ีิสนบัสนนุให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิง 

นโยบายหรือไม ่อยา่งไร 

 กลุม่ประชาสงัคมถกูดงึให้เข้ามาเก่ียวข้องในการวางแผนส าหรับการปรับตวัตอ่การ
เปล่ียนแปลงภมูิอากาศหรือไม ่อยา่งไร 
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เคร่ืองมือวิเคราะห์ 

การวิเคราะห์ขัน้ทตุยิภูมิ 

 ก่อนท่ีจะเร่ิมเข้าท างานในชมุชน สิ่งส าคญัท่ีทีมนกัวิจยัต้องรู้และเข้าใจคือ ภาพรวมของเร่ืองท่ีจะท าการ
วิจยั ในระดบัชาติจะมีข้อมลูการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเชิงวิทยาศาสตร์ให้ศกึษาได้ทัว่ไป ข้อมลูเหล่านีส้ามารถ
ช่วยให้ระบไุด้ว่า ภยัพิบตัิชนิดใดบ้างท่ีเก่ียวข้องกบัการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศชนิดฉับพลนั และชนิดใดท่ีสะสม
ตามกาลเวลา ท่ีนา่จะมีผลกระทบตอ่ชมุชน นอกจากนีย้งัต้องรู้ว่ามีข้อมลูอะไรบ้างท่ีสามารถเข้าถึงได้ และน ามา
เรียบเรียงในรูปแบบใหมท่ี่เรียกความสนใจได้ อีกทัง้มีความเหมาะสมและเข้าใจง่ายส าหรับคนในชมุชน 

แหลง่ข้อมลูท่ีมีประโยชน์มีดงันี ้

 National Communications to the United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 

 รายงานของคณะกรรมาธิการ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภมูิอากาศ แห่งรัฐบาลระหว่างประเทศ (Intergovernmental Panel 
on Climate Change = IPCC) 

 เอกสารของ National Adaptation Programme of Action (NAPA) 

 เอกสารของ National Adaptation Programme to Combat Drought and Desertification 

 วารสารทางวิชาการและวิชาชีพ 

 ข้อมลูทางอตุนุิยมวิทยาด้านแนวโน้มภมูิอากาศในปัจจบุนั 

 การพยากรณ์อากาศตามฤดกูาล 

 แผนท่ีตา่งๆ ท่ีแสดงภาพลกัษณะทางภมูิศาสตร์ของแผ่นดินบริเวณพืน้ที่ที่ท าการเกษตรเชิงนิเวศ และโครงสร้างพืน้ฐานที่มี
อยูใ่นบริเวณนัน้ 

 ข้อมลูการส ารวจประชากรและภาวะความยากจนของชาติ 

เอกสารข้อมลูเหลา่นี ้สว่นใหญ่ค้นหาได้จากอินเตอร์เน็ตและจากศนูย์บริการของกรมอตุนุิยมวิทยา 

ส าหรับผู้ ท่ีสนใจข้อมลูเพิ่มเตมิ สามารถค้นหาได้จากแหลง่ตา่งๆ ข้างใต้น่ี 

คณะกรรมาธิการ ว่าด้วยการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ แห่งรัฐบาลระหว่างประเทศ (IPCC) จดัท ารายงานการ
ประเมิน ซึ่งมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ผลกระทบ และการลดผลกระทบ โดยค้นหาได้ท่ีเว็บไซด์ ช่ือ http://wwwipcc.ch/ 

เว็บไซด์ของ National Communications to the UNFCCC คือ http://unfccc.int/national_reports/non-
annex_i_natcom/submitted_natcom/items/653.php 

http://wwwipcc.ch/
http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/submitted_natcom/items/653.php
http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/submitted_natcom/items/653.php
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เว็บไซด์ของ UNFCCC มี โครงการของ NAPA ครบทุกโครงการ ใ ห้ ค้นหาได้ ท่ี เว็บไซด์  : 
http://unfcc.int/adaptation/napas/items/458.5php 

เอกสาร Earthtrends ของสถาบนั World Resources Institute (WRI) ให้ข้อมลูสถิติระดบัชาติด้านภูมิอากาศ
และพลงังาน 

UNDP และคณะภมูิศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแหง่มหาวิทยาลยัออกซ์ฟอร์ดจดัท าการศกึษาวิจยัด้านการเฝ้าสงัเกต
และการคาดการณ์ภูมิอากาศในหลากหลายรูปแบบ ส าหรับประเทศท่ีก าลังพัฒนา 52 ประเทศ รายละเอียด
ค้นหาได้ท่ีเว็บไซด์ช่ือ: http://country-profile.geog.ox.ac.uk/ 

UNISDR มีข้อมลูท่ีมีประโยชน์ด้านแนวโน้มของภยัพิบตัแิละการลดความเส่ียงตอ่ภยัพิบตัิ ค้นหาได้ท่ีเว็บไซด์ช่ือ : 
http://www.unisdr.org/ 

การท าแผนที่สถาบัน 

 การท าแผนท่ีสถาบนัจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับการท าความเข้าใจเก่ียวกับบริบทระดบัชาติ และ
เป็นแนวทางส าหรับการวิเคราะห์เพิ่มเติม ประเด็นหลกัๆ ท่ีจะต้องน ามาพิจารณาในการวิเคราะห์เพ่ือท าแผนท่ี
สถาบนั มีดงัตอ่ไปนี ้

 องค์กรใด (หน่วยราชการและองค์กรพัฒนาเอกชน) ท่ีถูกดึงเข้าร่วมแก้ไขประเด็นและปัญหาส าคัญท่ี
เก่ียวข้องกบัการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ 

 องค์กรเหลา่นัน้ใช้นโยบายหรือยทุธศาสตร์ใดท่ีประกาศใช้เป็นทางการแล้ว เป็นแนวทางในการท างาน 

 กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงภมูิอากาศขององค์กร/หนว่ยงานเหล่านัน้มีอะไรบ้าง 

 องค์กร/หนว่ยงานเหลา่นัน้มีอ านาจหน้าท่ีในการแก้ไขประเดน็ปัญหาด้านการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศหรือไม ่

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งสถาบนัเหลา่นัน้กบัองค์กรอ่ืนๆ เป็นอยา่งไร 

 สถาบนัเหลา่นัน้มีจดุแข็งและจดุออ่นอะไรบ้าง 

 การวิเคราะห์สถาบนัจะท าให้ได้ข้อมูลท่ีมีประโยชน์ส าหรับการวางแผน การก าหนดขอบเขตของการ
วิเคราะห์นโยบาย และการค้นหาระบผุู้ มีสว่นได้สว่นเสียหลกั ส าหรับการค้นคว้าสืบสวนเพิ่มเตมิท่ีจะท ากนัตอ่ไป 

 

 

 

 

http://unfcc.int/adaptation/napas/items/458.5php
http://country-profile.geog.ox.ac.uk/
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การวิเคราะห์นโยบาย 

การตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ ของ
หน่วยงานรัฐในส่วนกลาง จะมีผลกระทบ
อย่างมากต่อความสามารถของชุมชนใน
การปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
นโยบายในด้านต่างๆ อาทิ ด้านน า้ ด้าน
การเกษตร ด้านสาธารณสขุ ด้านโครงสร้าง
พืน้ฐาน และด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สามารถเอือ้อ านวยหรือเป็นอุปสรรคกีด
ขวางการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศ การบูรณาการประเด็นการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีควรจะต้องค านึงถึงเข้าไว้ในนโยบายเหล่านี ้จะท าให้แน่ใจได้ว่า นโยบายตา่งๆ มีส่วน
ช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการปรับตวัจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศจากระดบัชาติสู่ระดบัท้องถ่ิน ใน
บางกรณี นโยบายท่ีมีอยู่เปิดโอกาสให้มีการด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศได้ ตราบ
เท่าท่ีชุมชนนัน้มีขีดความสามารถ มีทรัพยากร และมีความมุ่งมั่นทางการเมืองท่ีจะท าให้แน่ใจได้ว่า มีการ
ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมตามท่ีวางแผนไว้ 

การท าความเข้าใจกับพลวัตของนโยบายต่างๆ รวมทัง้สาระของนโยบายว่าจะมีผลอย่างไรต่อขีด
ความสามารถในการปรับตวัจากภาวะโลกร้อนในระดบัหน่วยงานราชการส่วนท้องถ่ิน/ระดบัชมุชน และในระดบั
ครัวเรือน/บคุคลเป็นเร่ืองส าคญั เพราะฉะนัน้ กระบวนการ CVCA จึงต้องวิเคราะห์นโยบายทัง้หลายท่ีเก่ียวข้อง 
โดยมุง่เน้นท่ีการบรูณาการประเด็นการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศไว้ในนโยบาย รวมทัง้มุ่งเน้นในประเด็นท่ีนโยบาย
เหลา่นัน้เปิดโอกาส หรือเป็นอปุสรรคกีดขวางตอ่การเอือ้อ านวยการด าเนินงานลดผลกระทบของภาวะโลกร้อนใน
ชมุชนเป้าหมาย 

 

การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

นโยบายตา่งๆ ท่ีเขียนไว้ในเอกสารมกัน าเสนอสถานการณ์ท่ีคาดหวงัไว้ในลกัษณะของการมองโลก
ในแง่ดี ซึ่งจะแตกต่างอย่างยิ่งกับการด าเนินงานในความเป็นจริง ดงันัน้ การพูดคยุกับผู้ ให้ข้อมูลหลักท่ี
สามารถให้ข้อมูลและให้การวิเคราะห์เก่ียวกับการด าเนินงานตามนโยบายท่ีเก่ียวข้อง จึงมีประโยชน์มาก 
สิ่งท่ีต้องรู้ไว้คือ ผู้ให้ข้อมลูหลกัอาจไมต้่องการเปิดเผยช่ือ 

ผู้ให้ข้อมลูหลกัในระดบัชาตคิวรมีดงัตอ่ไปนี ้

ภาพการประชมุประสานนโยบายระดบัชาติดา้นชมุชนชายฝ่ังปรบัตวัต่อ
การเปลีย่นแปลงภูมิอากาศ – มูลนิธิรกัษ์ไทย 
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 บคุคลท่ีมีบทบาทในการพฒันา NAPA หรือนโยบายและแผนงานอ่ืนๆ ด้านการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ 

 บคุคลท่ีมีบทบาทในการจดัท านโยบายด้านการจดัการความเส่ียงต่อภัยพิบตัิหรือการด าเนินการตาม
นโยบายเหลา่นัน้ 

 บคุคลท่ีมีบทบาทเป็นผู้ชกัน าการตดัสินใจในภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง อาทิ ด้านน า้  การเกษตร การพฒันา
เศรษฐกิจ ฯลฯ 

 ผู้แทนภาคประชาสงัคมท่ีมีบทบาทเข้าไปเก่ียวข้องกบังานเสริมสร้างการสนบัสนนุการเปล่ียนแปลงเชิง
นโยบายในประเด็นปัญหาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ/หรือด้านสิทธิของกลุ่ม
คนท่ีมีความเปราะบาง 

 ผู้แทนขององค์กรผู้บริโภค 

 นกัวิชาการหรือผู้ เช่ียวชาญด้านการวิจยันโยบายในภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง 

 

ระดับหน่วยงานราชการท้องถิ่น/ระดับชุมชน 

ชุดค าถามน า - ระดับหน่วยงานราชการท้องถิ่น/ระดับชุมชน 

วิถีชีวิต/การ
ประกอบอาชีพท่ี
ฟืน้ตวัเร็ว 

- มีข้อมลูด้านการคาดการณ์ภูมิอากาศท่ีมีการกลัน่กรองแล้วหรือไม่ 

- ถ้ามี ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศท่ีสงัเกตได้และท่ีคาดการณ์ไว้
ส าหรับภมูิภาค และ/หรือเขตนิเวศนัน้ มีอะไรบ้าง 

- สถาบนัท้องถ่ินสามารถเข้าถึงข้อมลูขา่วสารด้านความเส่ียงตอ่ภมูิอากาศในปัจจบุนั
และในอนาคตหรือไม ่อยา่งไร 

- กลุม่อาชีพใด หรือเศรษฐกิจภาคสว่นใดท่ีมีความเปราะบางท่ีเส่ียงตอ่การ
เปล่ียนแปลงภมูิอากาศมากท่ีสดุ 

- แผนหรือนโยบายท้องถ่ินสนบัสนนุวิถีชีวิต/การประกอบอาชีพท่ีฟืน้ตวัเร็วจากการ
เปล่ียนแปลงภมูิอากาศหรือไม ่อยา่งไร 

- เจ้าหน้าท่ีสง่เสริมของหน่วยราชการและขององค์กรพฒันาเอกชนในท้องถ่ิน มีความ
เข้าใจกบัความเส่ียงตอ่ภมูิอากาศ และสง่เสริมยทุธศาสตร์การปรับตวัตอ่การ
เปล่ียนแปลงภมูิอากาศหรือไม ่อยา่งไร 
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การลดความ
เส่ียงตอ่ภยัพิบตัิ 

- ภยัอนัตรายท่ีเก่ียวข้องกบัภูมิอากาศท่ีส าคญัท่ีสดุท่ีภมูิภาค และ/หรือเขตนิเวศ
เผชิญอยูมี่อะไรบ้าง ภยัอนัตรายท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัภมูิอากาศท่ีส าคญัท่ีสดุท่ีเผชิญอยู่
มีอะไรบ้าง 

- ภยัอนัตรายตา่งๆ น่าจะเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลง
ภมูิอากาศตามกาลเวลาท่ีผา่นไป 

- กลุม่ใดในชมุชนท่ีมีความเปราะบางท่ีเส่ียงตอ่ภยัพิบตัมิากท่ีสดุ 

- สถาบนัท้องถ่ินสามารถเข้าถึงข้อมลูขา่วสารด้านความเส่ียงตอ่ภยัพิบัตหิรือไม ่

- มีการน าแผนการจดัการความเส่ียงตอ่ภยัพิบตัขิองท้องถ่ินไปด าเนินการหรือไม่ 

- มีระบบเตือนภยัท่ีพร้อมใช้งานได้ในระดบัท้องถ่ินหรือไม ่อยา่งไร 

- หนว่ยงานราชการส่วนท้องถ่ินมีขีดความสามารถในการรับมือกบัภยัพิบตัิหรือไม่ 

- สถาบนัอ่ืนท่ีเข้ามาเก่ียวข้องในการจดัการความเส่ียงตอ่ภยัพิบตัใินระดบัท้องถ่ินมี
อะไรบ้าง 

การพฒันาขีด
ความสามารถ 

- สถาบนัใด (หนว่ยงานรัฐและองค์การพฒันาเอกชน) ท่ีถกูดงึเข้ามาเก่ียวข้องใน
งานวิจยั วางแผน และการด าเนินงานการปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ 

- สถาบนัใดท่ีมีบทบาทส าคญัท่ีสดุในการเอือ้อ านวยหรือเป็นอปุสรรคกีดขวางการ
ด าเนินงานลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ 

- สถาบนัท้องถ่ิน (หนว่ยงานรัฐและองค์การพฒันาเอกชน) มีขีดความสามารถในการ
ตดิตามและวิเคราะห์ข้อมลูข่าวสารด้านความเส่ียงตอ่ภยัพิบตัใินปัจจบุนัและใน
อนาคตหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 

- มีการจดัสรรทรัพยากรส าหรับการด าเนินงานตามนโยบายด้านการปรับตวัตอ่การ
เปล่ียนแปลงภมูิอากาศหรือไม ่งบประมาณท่ีจดัสรรมีจ านวนเทา่ไร ทรัพยากรตา่งๆ 
มาจากไหน 

- ความต้องการทางด้านทรัพยากรและความสามารถในขณะนี ้และ/หรือท่ีต้องการ
เพิ่มเตมิ ส าหรับการด าเนินงานลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศมี
อะไรบ้าง 

- ความสามารถใหม่ๆ  ด้านใดท่ีอาจจ าเป็นต้องมี เพ่ือแก้ไขสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง
ไปอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ 
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การแก้ไขความ
เปราะบางท่ี
ต้นเหตขุอง
ปัญหา 

- กลุม่ทางสงัคมกลุม่ใดในชมุชนท่ีมีความเปราะบางตอ่การเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ
มากท่ีสดุ 

- การวางแผนของท้องถ่ินเป็นกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมหรือไม ่

- กลุม่ผู้หญิงและกลุม่อ่ืนๆ ท่ีถกูละเลย มีผู้แทนเข้าร่วมมีสิทธิมีเสียงในกระบวนการ
วางแผนท้องถ่ินหรือไม่ 

- นโยบายท้องถ่ินให้ทกุคนมีโอกาสเข้าถึงและควบคมุทรัพยากรท่ีจ าเป็นอยา่งยิ่งตอ่
การประกอบอาชีพ/การด ารงวิถีชีวิตของพวกเขา 

- ปัจจยัอ่ืนท่ีเป็นอปุสรรคกีดขวางความสามารถในการปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลง
ภมูิอากาศของกลุม่ท่ีมีความเปราะบางมากท่ีสดุ มีปัจจยัอะไรบ้าง ชมุชนและกลุม่
คนท่ีมีความเปราะบางมีอิทธิพลใดๆ ตอ่ปัจจยัเหลา่นีห้รือไม ่

เคร่ืองมือวิเคราะห์ 

การวิจัยขัน้ทตุยิภูม ิ

การท าความเข้าใจในเร่ืองยุทธศาสตร์การประกอบอาชีพ/การด าเนินวิถีชีวิต สถานการณ์ด้าน
สงัคม-เศรษฐกิจ และพลวตัของอ านาจและการปกครองของท้องถ่ินในชมุชนเป้าหมายนัน้ เป็นเร่ืองจ าเป็น
อยา่งยิ่ง ทัง้นีเ้พ่ือให้แนใ่จได้วา่ ผู้ด าเนินกระบวนการวิเคราะห์จะท าหน้าท่ีนีไ้ด้อย่างมีประสิทธิผลเม่ือมีการ
ปฏิบตังิานในพืน้ท่ี ความเข้าใจในเร่ืองดงักลา่วยงัจ าเป็นส าหรับการค้นหาระบกุลุ่มเป้าหมายหลกักลุ่มย่อย 
(Focus Group) ภายในชมุชน 

แหลง่ข้อมลูทตุยิภมูิในระดบัชมุชนมีดงัตอ่ไปนี ้

 รายงานการประเมินขององค์กรพฒันาเอกชน หรือองค์การสหประชาชาต ิ

 การประเมินผลการปฏิบตักิารรับมือภยัพิบตัติา่งๆ ในอดีต 

 โครงการตดิตามความเปราะบางตา่งๆ (เชน่ ระบบเตือนภยั ทพุภิกขภยั (FEWS-Net)  

 รายงานการคดักรองด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับพืน้ท่ีเป้าหมาย 

 เอกสารของหนว่ยราชการ ได้แก่ ยทุธศาสตร์การลดภาวะความยากจน แผนพฒันา สถิติตา่งๆ ของทาง
ราชการ ฯลฯ 

 การปรึกษาหารือกบัหนว่ยงานตา่งๆ (ภาครัฐและองค์กรพฒันาเอกชน) ท่ีท างานอยูใ่นพืน้ท่ีเป้าหมาย 

 ข้อมลูพยากรณ์อากาศตามฤดกูาล 
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การวิเคราะห์นโยบาย 

การวิ เคราะห์แผนหรือนโยบายในระดับท้องถ่ินอาจมีความส าคัญต่อการเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านการปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของครัวเรือนและบคุคลท่ีมีความเปราะบาง 
ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัระดบัการกระจายอ านาจในการตดัสินใจในประเทศนัน้ๆ การวิเคราะห์แผนระดบัอ าเภอหรือ
ระดบัภาค และ/หรือยุทธศาสตร์ของภาคส่วนต่างๆ สามารถให้ข้อมูลท่ีมีประโยชน์ด้านความเร่งดว่นของ
หน่วยราชการส่วนท้องถ่ิน การวิเคราะห์ลึกลงไปในกระบวนการพัฒนาจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์
เหลา่นี ้จะท าให้เกิดความเข้าใจถึงระดบัการมีสว่นร่วมของกลุ่มคนท่ีมีความเปราะบางในการก าหนดความ
เร่งด่วนนัน้ว่ามีมาก-น้อยเพียงใด ส่วนการวิเคราะห์สถานะของการด าเนินงาน สามารถให้ข้อมูลท่ีมี
ประโยชน์เก่ียวกบัข้อจ ากดัด้านความสามารถและทรัพยากรท่ีผู้ปฏิบตังิานในท้องถ่ินก าลงัเผชิญอยู่ 

การท าแผนที่สถาบัน 

สถาบนัตา่งๆ มีบทบาทอย่างส าคญัต่อการส่งเสริมหรือกีดขวางความสามารถของคนในการพยายาม
ลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ การท าแผนท่ีสถาบนัจึงมีประโยชน์อย่างยิ่ง ท าให้สามาร
เข้าใจมากขึน้ว่า สถาบันไหนมีความส าคัญต่อคนในชุมชนเป้าหมายมากท่ีสุด การท าแผนท่ีสถาบัน
เก่ียวข้องกบัการพิจารณาตรวจสอบข้อมลูด้านสถาบนัด้วยค าถามตอ่ไปนี ้

 องค์กรไหน (หน่วยงานราชการ องค์กรพฒันาเอกชน และองค์กร/กลุ่มชุมชน) ท่ีถูกดึงเข้ามาท างาน
แก้ไขประเดน็ปัญหาส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ 

 องค์กรเหลา่นัน้ท าอะไร 

 องค์กรเหลา่นัน้ท างานท่ีไหน 

 องค์กรเหลา่นัน้มีความสมัพนัธ์กบัประชากรเป้าหมายอยา่งไร 

 มีการท างานซ า้ซ้อนกบัองค์กรอ่ืนๆ ในด้านใดบ้าง 

 ความสามารถด้านใดบ้างท่ียงัขาดอยู่ 

 องค์การบางองค์กรอาจเป็นอปุสรรคกีดขวางการท างานของผู้ อ่ืนได้อย่างไร 

 องค์กรเหลา่นัน้มีแผนระยะยาว ส าหรับการท างานในพืน้ท่ีเป้าหมายนีอ้ยา่งไร 

 จดุแข็งและจดุออ่นขององค์กรเหลา่นัน้มีอะไรบ้าง 13 

 สถาบนัเหล่านีมี้อิทธิพลมากน้อยเพียงไรต่อการวางแผนและการด าเนินงานลดผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงภมูิอากาศ 

13 CARE, 2002. ชุดเคร่ืองมือประเมินความมั่นคงของการด าเนินวิถีชีวิต/การประกอบอาชีพของครัวเรือนส าหรับ
ผู้ปฏิบตัิงานพฒันา 
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กิจกรรมการท าแผนท่ีสถาบนัช่วยให้สามารถระบุได้ว่า สถาบนัไหนควรถกูดงึเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการ CVCA และองค์กรใดท่ีมีศกัยภาพเป็นองค์กรภาคีและท่ีเป็นฝ่ายตรงข้าม ในการแก้ไขปัญหาท่ี
เป็นต้นเหตขุองความเปราะบางในระดบัชมุชน 

 

การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ผู้ ให้ข้อมูลหลักสามารถให้ข้อมูลเจาะลึกท่ีเป็นประโยชน์เก่ียวกับโครงสร้างของการปกครองใน
ท้องถ่ิน และสถานะของการด าเนินงานตามนโยบายและโครงการต่างๆ ของท้องถ่ิน ประเด็นเร่ืองอ านาจ
ภายในชุมชนและระหว่างชุมชนกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ อาจผุดขึน้มาจากการสัมภาษณ์บุคคลท่ีมี
บทบาทส าคญั การไมเ่ปิดเผยช่ือผู้ ท่ีถกูสมัภาษณ์อาจท าให้ผู้ถกูสมัภาษณ์เปิดเผยข้อมลูได้อยา่งเสรี 

ผู้ให้ข้อมลูหลกัในระดบัหนว่ยราชการสว่นท้องถ่ิน/ระดบัชมุชนมีดงันี ้

 ผู้น าท้องถ่ิน (หวัหน้า นายกเทศมนตรี ผู้แทนท่ีมาจากการเลือกตัง้ ฯลฯ) 

 ผู้ แทนขององค์กรชุมชน เช่น กลุ่มเกษตรกร คณะกรรมการน า้และสุขาภิบาล กลุ่มออมทรัพย์และ
สินเช่ือ 

 ผู้แทนของกลุม่สตรี หรือกลุม่อ่ืนๆ ท่ีท างานด้านสิทธิ 

 ผู้ แทนขององค์กรพัฒนาเอกชนท่ีด าเนินงานโครงการ หรือท่ีท างานส่งเสริมการเปล่ียนแปลงเชิง
นโยบายอยูใ่นพืน้ท่ีเป้าหมาย 

 สถาบนัการศกึษา/สถาบนัวิจยัท่ีเข้ามาท างานในพืน้ท่ีเป้าหมาย 

สนใจข้อมลูเพิ่มเตมิ ค้นหาได้จากแหลง่ตอ่ไปนี ้

ชดุเคร่ืองมือประเมินความมัน่คงของวิถีชีวิต/การประกอบอาชีพของครัวเรือน (Household Livelihood Security 
Toolkit) มีค าแนะน าท่ีมีประโยชน์ด้านการวางแผน การประเมิน การสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกั และแนวทางและ
วิธีอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ค้นคว้าเพิ่มเตมิท่ี  

http://www.proventionconsortium.org/themes/default/pdfs/CRA/HLSA2002_meth.pdf 

สถาบนัการพฒันาศกึษา (Institute of Development Studies) มีเว็บไซด์ Livelihood Connect ซึง่เช่ือมตอ่กบั
แหลง่ข้อมลูด้านเคร่ืองมือวิเคราะห์นโยบายและสถาบนัหลายแหง่: 
http://www.livelihoods.org/info/info_toolbox.html 

ชดุเคร่ืองมือการท างานเสริมสร้างการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายขององค์กร Tearfund มีเคร่ืองมือชนิดตา่งๆ หลาย
ชนิดส าหรับการวิจยัและวิเคราะห์บริบทของประเทศในวงกว้าง ค้นคว้าได้ท่ี 

http://www.proventionconsortium.org/themes/default/pdfs/CRA/HLSA2002_meth.pdf
http://www.livelihoods.org/info/info_toolbox.html
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http://tilz.tearfund.org/webdocs/Tilz/Roots/English/Advocacy%20toolkit/Advocacy%20toolkit_E_Part%
20C_2_Research%20and%20analysis.pdf 

Provoking Change : A Toolkit for African NGOs มีค าแนะน าเก่ียวกบัเคร่ืองมือชนิดตา่งๆ ส าหรับการท างาน
เสริมสร้างการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบาย อาทิ เคร่ืองมือวิเคราะห์ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  

http://www.fern.org/media/documents/document_3914_3917.pdf 

 

ระดับครัวเรือน/บุคคล 

ค าถามน า - ระดับครัวเรือน/บุคคล 

วิถีชีวิต/การ
ประกอบอาชีพท่ี
ฟืน้ตวัเร็ว 

- ทรัพยากรเพ่ือการด ารงวิถีชีวิต/การประกอบอาชีพท่ีมีความส าคญัตอ่กลุม่ตา่งๆ 
ในชมุชนมากท่ีสดุคืออะไร 

- การเปล่ียนแปลงด้านภมูิอากาศท่ีชมุชนเฝ้าสงัเกตตดิตามอยูคื่ออะไร ระบบ
พยากรณ์อากาศพืน้บ้านใช้การได้ดีและเช่ือถือได้หรือไม ่อยา่งไร 

- ยทุธศาสตร์อะไรท่ีใช้ในขณะนีส้ าหรับการรับมือกบัภยัพิบตัชินิดฉับพลนัและภยั
พิบตัท่ีิสะสมตามกาลเวลา 

- คนในชมุชนให้ข้อมลูทางภมูิอากาศและใช้ข้อมลูกนัอยู่หรือไมส่ าหรับการ
วางแผน 

- ครัวเรือนในชมุชนใช้วิธีท าการเกษตรท่ีปรับได้ง่ายตามภมูิอากาศกนัอยู่หรือไม่ 

- ครัวเรือนในชมุชนมียทุธศาสตร์/หนทางการด าเนินวิถีชีวิต/การประกอบอาชีพท่ี
หลากหลายหรือไม ่มียทุธศาสตร์นอกภาคการเกษตรรวมอยูด้่วยหรือไม ่อยา่งไร 

- คนในชมุชนมีการจดัการความเส่ียงด้วยการวางแผนรับมือไว้ลว่งหน้า และการ
ลงทนุเพ่ืออนาคตหรือไม่ อย่างไร 

การลดความ
เส่ียงตอ่ภยัพิบตัิ 

- ภยัอนัตรายท่ีใหญ่ท่ีสดุท่ีเก่ียวเน่ืองกบัภมูิอากาศท่ีชมุชนเคยเผชิญมาคืออะไร 
และท่ีไมเ่ก่ียวเน่ืองกบัภมูิอากาศคืออะไร 

- ภยัอนัตรายตา่งๆ น่าจะเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลง
ภมูิอากาศตามกาลเวลาท่ีผา่นไป 

- ครัวเรือนในชมุชนมีอาหารและปัจจยัการผลิตส าหรับท าการเกษตรเก็บส ารองไว้

http://tilz.tearfund.org/webdocs/Tilz/Roots/English/Advocacy%20toolkit/Advocacy%20toolkit_E_Part%20C_2_Research%20and%20analysis.pdf
http://tilz.tearfund.org/webdocs/Tilz/Roots/English/Advocacy%20toolkit/Advocacy%20toolkit_E_Part%20C_2_Research%20and%20analysis.pdf
http://www.fern.org/media/documents/document_3914_3917.pdf
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บ้างหรือไม ่อยา่งไร 

- ครัวเรือนในชมุชนมีสถานท่ีหลบภยัท่ีปลอดภยัหรือไม่ 

- คนในชมุชนสามารถเข้าถึงระบบการเตือนภยัส าหรับภยัอนัตรายทางภมูิศาสตร์
หรือไม ่อยา่งไร 

- คนในชมุชนสามารถเคล่ือนไหวหนีอนัตรายได้ตามปกติหรือไม ่ในกรณีท่ีมีเหตุ
ภยัพิบตัทิางภมูิศาสตร์เกิดขึน้ 

การพฒันาขีด
ความสามารถ 

- มีระบบคุ้มกนัทางสงัคม-เศรษฐกิจท่ีคอยชว่ยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่
ครัวเรือนในชมุชนหรือไม ่อย่างไร 

- มีบริการทางการเงินไว้บริการแก่ครัวเรือนในชมุชนหรือไม ่อยา่งไร 

- คนในชมุชนมีความรู้และทกัษะเพียงพอท่ีจะน ายทุธศาสตร์การปรับตวัตอ่การ
เปล่ียนแปลงภมูิอากาศไปประยกุต์ใช้หรือไม่ อยา่งไร 

- คนในชมุชนสามารถเข้าถึงข้อมลูพยากรณ์อากาศตามฤดกูาลและข้อมลูทาง
ภมูิอากาศอ่ืนๆ หรือไม ่อย่างไร 

การแก้ไขความ
เปราะบางท่ี
ต้นเหต ุ

- ผู้หญิงและผู้ชายท างานร่วมกนัหรือไมใ่นการแก้ไขปัญหาท้าทายตา่งๆ 

- ครัวเรือนในชมุชนมีอ านาจควบคมุทรัพยากรท่ีจ าเป็นยิ่งส าหรับการประกอบ
อาชีพ/การด าเนินวิถีชีวิตของพวกเขาหรือไม ่อยา่งไร 

- กลุม่ผู้หญิงและกลุม่อ่ืนๆท่ีถกูละเลยเข้าถึง ข้อมลู ทกัษะ และบริการ เทา่เทียม
กบัผู้ อ่ืนหรือไม่ อยา่งไร 

- กลุม่ผู้หญิงและกลุม่อ่ืนๆ ท่ีถกูละเลยมีสิทธิและมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรเทา่
เทียมกบัผู้ อ่ืนหรือไม ่อยา่งไร 

- มีปัจจยัอ่ืนด้านสงัคมหรือเศรษฐกิจหรือการเมืองท่ีท าให้กลุม่ใดโดยเฉพาะใน
ชมุชนมีความเปราะบางมากกวา่กลุม่อ่ืนหรือไม ่อยา่งไร 

- กลุม่ท่ีมีความเปราะบางเหล่านีมี้อิทธิพลเหนือปัจจยัเหล่านัน้หรือไม ่อย่างไร 
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เคร่ืองมือวิเคราะห์ 

การวิจัยขัน้ทตุยิภูม ิ

เพ่ือให้การวางแผนการท างานในพืน้ท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และเพ่ือให้แน่ใจได้ว่าชมุชนไม่มีภาระ
หนกัเกินไปในการร่วมมือกบัทีมวิจยัและประเมิน การศกึษาข้อมลูตา่งๆ ท่ีมีอยูแ่ล้วจงึมีความส าคญัยิ่ง 

แหลง่ข้อมลูด้านการประกอบอาชีพ/วิถีชีวิตมีดงันี ้

 รายงานการประเมินจากองค์กรพฒันาเอกชน หรือองค์การสหประชาชาติ 

 โครงงาน/โครงการศกึษาข้อมลูพืน้ฐานของชมุชน และ/หรือรายงานการประเมินผล 

 โครงการตดิตามความเปราะบางท่ีมีความเส่ียง (เชน่ ระบบเตือนภยัทพุภิกขภยั (FEWS-Net) 

 การประเมินหลงัเหตภุยัพิบตัิ 

 การปรึกษาหารือกบัหนว่ยงานตา่งๆ (หนว่ยราชการและองค์กรพฒันาเอกชน) ท่ีท างานอยูใ่นพืน้ท่ี 

 แผนท่ีแสดงลกัษณะทางภมูิศาสตร์ เขตเกษตร-นิเวศ และโครงสร้างพืน้ฐานตา่งๆ ท่ีมีอยูใ่นพืน้ท่ี 

ในบางกรณี มีความเป็นไปได้ท่ีข้อมลูทตุิยภูมิสามารถให้ค าตอบแก่ค าถามน าตา่งๆ ได้หลายค าถาม อย่างไร
ก็ตาม ข้อมูลนีย้งัต้องได้รับการตรวจสอบยืนยนัความถูกต้องโดยผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถ่ินด้วย การมีข้อมูล
เก่ียวกับความเป็นมามากขึน้ ท าให้สามารถวางแผนงานในพืน้ท่ีให้แคบลงได้ โดยเจาะลึกในประเด็นการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศโดยเฉพาะ ในหลายๆ กรณี ข้อมูลท่ีมีอยู่ในระดบัครัวเรือน/ระดบับุคคลอาจมีน้อยมาก 
ดงันัน้จึงต้องมีการวิเคราะห์แบบมีส่วนร่วมท่ีเจาะลึกยิ่งขึน้ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกับพลวัตของความ
เปราะบาง 

เคร่ืองมือส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

 

 

 

 

 

การศกึษาและเก็บข้อมลูชมุชน(ข้อมลูปฐมภูม) นัน้มีการเรียนรู้ร่วมกนัเสริมอยู่ด้วย โดยใช้เคร่ืองมือชนิด
ตา่งๆ ท่ีใช้กนัโดยทัว่ไปส าหรับเสริมสร้างการมีสว่นร่วม รวมทัง้การอภิปรายกนัในกลุม่ยอ่ย 

ภาพการประชมุกลุ่มย่อย ชุมชนชายฝ่ัง 
บา้นท่าพิกลุ อ.ท่าฉาง จ.สรุาษฎร์ธานี – 

มูลนิธิรักษ์ไทย 
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กลุม่ยอ่ยนัน้ ปกตจิะมีขนาด 5-12 คน ประกอบด้วยตวัแทนของกลุ่มอาชีพตา่งๆ และ/หรือกลุ่มท่ีมีความ
เปราะบางในชุมชนท่ีถูกคดัเลือกมา เกณฑ์การคดัเลือกสมาชิกของกลุ่มย่อยกลุ่มหนึ่ง อาจเลือกตามอายุหรือ  
ตามเพศ (เช่น เด็กผู้หญิงวยัรุ่น หรือสตรีผู้สูงอายุ หรือผู้ชายวยัหนุ่มท่ีแต่งงานแล้ว) หรือตามลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีมี
เหมือนกนั (เช่น คนท่ีเจ็บป่วยเรือ้รัง หรือสมาชิกของสมาคมเกษตรกร) อย่างไรก็ดี อย่างน้อยท่ีสดุ ควรจะท าการ
อภิปรายกลุ่มย่อยกับกลุ่มผู้หญิงและกลุ่มผู้ชายแยกกัน เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมอภิปรายกลุ่มรู้สึกว่ามีอิสระท่ีจะพูดได้
อยา่งเปิดเผย 

การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและการสร้างความสมดุลระหว่างการเรียนรู้กบัการรวบรวมข้อมูล 
จะต้องมีการอ านวยกระบวนการแบบมีส่วนร่วมท่ีเข้มแข็ง ท่ีคิดครอบคลุมทุกคนทุกประเด็น แนวทางการ
ปฏิบัติงานภาคสนามท่ีอยู่ท้ายคู่มือส่งเสริมนี ้มีค าแนะน าเก่ียวกับเคล็ดลับการอ านวยกระบวนการ รวมทัง้
แนวทางการใช้เคร่ืองมือแบบมีสว่นร่วม และการอ านวยกระบวนการอภิปรายกบักลุม่ยอ่ยโดยละเอียด 

 

 แนวทางการ
ปฏิบัตงิาน
ภาคสนาม 

จุดประสงค์ 

1 เคล็ดลับการ
อ านวย
กระบวนการ 

- เพ่ือชกัพาการวางแผนและการเตรียมการเข้าเย่ียมชมุชน 

- เพ่ือให้ค าแนะน าทัว่ไปเก่ียวกบัวิธีอ านวยกระบวนการอย่างมีประสิทธิผล 

2 การท าแผนท่ีภัย 

ร้ายแรง 

- เพ่ือท าความเข้าใจเก่ียวกบัชมุชน และเพื่อให้รู้วา่กลุม่ตา่งๆ ภายใน
ชมุชนมองชมุชนอยา่งไร 

- เพ่ือค้นหาระบทุรัพยากรในชมุชนท่ีความส าคญัตอ่วิถีชีวิต/การ
ประกอบอาชีพของคนในชมุชน และใครท่ีเข้าถึงและควบคมุทรัพยากร
เหลา่นัน้ 

- เพ่ือค้นหาระบพืุน้ท่ีและทรัพยากรท่ีมีความเส่ียงตอ่ภยัอนัตรายทาง
ภมูิอากาศ 

- เพ่ือวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของภยัอนัตรายและวางแผนรับมือเพ่ือ
ลดความเส่ียง 

3 ปฏิทนิฤดูกาล - เพ่ือระบชุว่งเวลาของภยัพิบตัท่ีิสะสมมาช้านานตามกาลเวลา ภยั
อนัตราย โรคร้าย ความอดอยาก หนีส้ิน ความเปราะบาง ฯลฯ 

- เพ่ือท าความเข้าใจเก่ียวกบัวิถีชีวิต/การประกอบอาชีพ และยทุธศาสตร์
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การรับมือกบัปัญหา 

- เพ่ือวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของภยัอนัตรายท่ีเกิดขึน้ตามฤดกูาล 

- เพ่ือประเมินผลการใช้ข้อมลูทางภมูิศาสตร์ส าหรับการวางแผน 

4 ล าดับอุบัตกิารณ์
ของภัยอันตราย
ทางภูมิอากาศ
ในอดีต 

- เพ่ือให้เกิดความเข้าใจลกึซึง้เก่ียวกบัภยัอนัตรายท่ีเกิดขึน้ในอดีต 
ลกัษณะความรุนแรง และพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปของภยัอนัตราย
เหลา่นัน้ 

- เพ่ือให้คนได้รับรู้ถึงแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงของภยัอนัตรายตาม
กาลเวลาท่ีผ่านไป 

- เพ่ือประเมินขอบเขตของการวิเคราะห์ความเส่ียงของการวางแผนและ
การลงทนุเพ่ืออนาคต 

5 ตารางวิเคราะห์
ความเปราะบาง 

- เพ่ือระบภุยัอนัตรายประเภทตา่งๆ ท่ีสง่ผลกระทบรุนแรงตอ่ทรัพยากรท่ี
มีความส าคญัตอ่การด าเนินวิถีชีวิต/การประกอบอาชีพมากท่ีสดุ 

- เพ่ือระบทุรัพยากรตา่งๆ ท่ีส าคญัตอ่การด าเนินวิถีชีวิต/การประกอบ
อาชีพท่ีมีความเปราะบางมากท่ีสดุ 

- เพ่ือระบยุทุธศาสตร์ในการรับมือกบัภยัอนัตรายดงักล่าวท่ีใช้อยูใ่น
ปัจจบุนั 

 

6 แผนภูมิ เวนน์ 

(Venn Diagram) 

- เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกบัสถาบนัตา่งๆ ท่ีมีความส าคญัตอ่ชมุชน
มากท่ีสดุ 

- เพ่ือท าการวิเคราะห์เก่ียวกบัการดงึกลุม่ตา่งๆ เข้ามามีสว่นร่วมใน
กระบวนการวางแผนของท้องถ่ิน 

- เพ่ือประเมินผลการเข้าถึงบริการตา่งๆ และระบบ/บริการทางสงัคมท่ีมี
ไว้บริการแก่คนในชมุชน เพ่ือให้ความคุ้มครองป้องกนัและบรรเทา
ความเดือดร้อนนัน้มีอะไรบ้าง 
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การเรียบเรียงและวิเคราะห์ข้อมูล 

หลงัจากงานในพืน้ท่ีเสร็จสมบรูณ์แล้ว ทีมงานจะต้องศกึษาทบทวนข้อมูลท่ีได้เก็บรวบรวมมา และดวู่ามี
ข้อมลูอะไรท่ียงัขาดหายอยู ่อาจจะต้องมีการสมัภาษณ์ หรือการวิจยัเพิ่มเตมิ เพ่ือให้ได้ข้อมลูครบถ้วน 

ทีมงานภาคสนามท่ีมาจากชุมชนเดียวกันควรมานัง่วิเคราะห์ข้อมูลทัง้หลายด้วยกัน การเปรียบเทียบ
ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ของกลุ่มต่างๆ ภายในชุมชนเป็นส่วนส าคญัของกระบวนการนี ้เพราะจะท าให้เกิด
ความเข้าใจอย่างลึกซึง้เก่ียวกบัความเปราะบางท่ีแตกต่างกนั การวิเคราะห์อาจท าให้ประเด็นความไม่เท่าเทียม
กนัภายในชมุชน ท่ีอาจจะไม่มีใครตระหนกัเห็นถกูเปิดเผยขึน้มา ทัง้นี ้อาจต้องมีการอภิปรายหรือการสมัภาษณ์
เพิ่มเติมกับกลุ่มท่ีมีความเปราะบางอย่างยิ่ง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในพลวตัของชมุชนและของครัวเรือนอย่าง
ถ่องแท้ 

เม่ือการวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชนเป้าหมายต่างๆ เสร็จสิน้ลง ทีมท่ีปฏิบตัิงานในชุมชนต่างๆ ควรมานัง่
สรุปร่วมกันเพ่ือระบแุนวโน้ม ประเด็นปัญหาท่ีเหมือนกนั สิ่งท่ีแตดตา่งกัน และประเมินผลกระบวนการเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมลูด้วยกนั 

จากนัน้จึงท าการผสมผสานข้อมูลชุมชนและข้อมูลท่ีเจาะลึกท่ีได้มาจากเคร่ืองมืออ่ืนๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือ
ตอบค าถามน าตา่งๆ ท่ีได้ตัง้ไว้เป็นกรอบการวิเคราะห์ 

 

การตรวจสอบยืนยันความถูกต้อง 

หลงัจากการวิเคราะห์เบือ้งต้นเสร็จสิน้แล้ว ควรจะต้องมีการน าเสนอผลการวิเคราะห์ตอ่ผู้แทนของชมุชน 
เพ่ือให้ชุมชนยืนยนัความถูกต้องของข้อสรุปต่างๆ ของทีมวิจยั กระบวนการยืนยนัความถกูต้องนี ้แนะน าให้ท า
เป็น 2 ขัน้ตอน ขัน้ตอนแรก คือ การน าเสนอผลการวิเคราะห์ตอ่กลุ่มย่อยของชุมชนเอง เพ่ื อให้แน่ใจว่า ข้อสรุป
ตา่งๆ ของทีมวิเคราะห์นัน้ถูกต้อง  ขัน้ตอนตอ่ไปคือ ให้น าเสนอผลการวิเคราะห์ต่อกลุ่มชุมชนและองค์กรต่างๆ 
ในท้องถ่ินในวงกว้างมากขึน้ เพ่ือให้เกิดการพดูคยุในประเด็นตา่งๆ ท่ีบางกลุ่มได้หยิบยกขึน้มา ซึ่งอาจจะมีความ
เก่ียวโยงกบักลุ่มอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขัน้ตอนนีจ้ะท าให้กลุ่มอ่ืนๆ มีโอกาสได้รับรู้ความคิดเห็นของกลุ่มท่ีมี
ความเปราะบางอย่างยิ่ง สิ่งท่ีควรระวังคือ ประเด็นบางอย่างท่ีกลุ่มต่างๆ หยิบยกขึน้มาอาจมีความอ่อนไหว 
บุคคลท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นผู้ อ านวยกระบวนการพูดคุยจะต้องเตรียมพร้อมส าหรับการแก้ไ ขความขัดแย้งท่ีอาจ
เกิดขึน้ อีกทัง้ยงัต้องท าให้แนใ่จด้วยวา่ การพดูคยุแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนันี ้จะไม่ท าให้เกิดผลเสียตอ่สมาชิก
คนใดของชมุชนในภายหลงั หนว่ยงาน/กลุม่/องค์กรท่ีด าเนินการตา่งๆ ในท้องถ่ินอาจมีแนวทางและค าแนะน าใน
เร่ืองนี ้
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การพัฒนาที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง 

  การพฒันาท่ีเน้นคนเป็นศนูย์กลางจะช่วยสร้างความสมัพนัธ์กบับคุคลและกับชุมชนให้เป็นรากฐานท่ีดี
ส าหรับการท างานท่ีสร้างสรรค์ร่วมกัน เร่ืองต่างๆ ท่ีผุดขึน้มาท่ีเป็นวาระสังคมโดยรวม เช่น การเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศ และการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ต้องถือว่าทุกคนท่ีมีบทบาทในการพัฒนา นัน้ (เช่น 
เกษตรกร กลุ่มสตรี ครัวเรือนแต่ละครัวเรือน องค์กรพฒันาเอกชนในท้องถ่ิน หน่วยงานราชการ ผู้หญิง ผู้ ชาย 
และชุมชน) เป็นผู้ มีความรู้ และมีความสามารถท่ีจะแก้ไขปัญหาของพวกเขาด้วยตนเอง ด้วยทัศนคติเช่นนี ้
วิธีการ CVCA จึงมุ่งแสวงหาหนทางสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆ ระหว่างผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายกับ
สิ่งแวดล้อมท่ีรายรอบพวกเขา รวมทัง้ความสมัพนัธ์ใหม่ในหมู่คนด้วยกันเอง โดยหนทางเหล่านัน้จะขึน้อยู่กับ
ความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ของท้องถ่ินเป็นส่วนใหญ่ โดยจะใช้ปัจจยัดงักล่าวสร้างสมัพันธภาพใหม่ให้
เกิดขึน้อยา่งสนกุสนานร่ืนรมย์ การสร้างความสมัพนัธ์นัน้จ าเป็นต้องใช้กระบวนการแบบเปิด และท าซ า้ๆ กนัมาก
ขึน้ ซึง่บคุคลท่ีท าหน้าท่ีอ านวยกระบวนการจะไมส่ามารถคาดเดาได้ว่า โครงเร่ืองของกิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์
นัน้จะมีรายละเอียดอยา่งไร และจะเกิดขึน้เม่ือไร หากแตจ่ะต้องคอยเฝ้าสงัเกตตลอดเวลาว่า ความคิดสร้างสรรค์
ของคนท้องถ่ิน จะผดุขึน้เม่ือไร และจะน ามาใช้ในเร่ืองนีอ้ย่างไร โดยรวมแล้วปัจจยัหลกัท่ีขบัเคล่ือนกิจกรรมหรือ
การด าเนินการท่ีเน้นคนเป็นศนูย์กลาง คือ ความรู้ความเข้าใจท่ีตรงกนักบัชมุชน เช่น องค์ความรู้เก่ียวกบัสิ่งท่ีคน
ในชุมชนท า และท าไมจึงท า การมีส่วนร่วมในกระบวนการ CVCA นัน้ สามารถมองได้ว่าเป็นหนทางช่วย
เสริมสร้างให้ผู้ ท่ีมีบทบาทด าเนินการ/ปฏิบตังิานในท้องถ่ินมีโอกาสเข้าควบคมุองค์ความรู้และทรัพยากรตา่งๆ ใน
ลกัษณะท่ีช่วยให้พวกเขาสามารถท าให้สิ่งท่ีเป็นผลประโยชน์ ของปัจเจกบุคคล และท่ีเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน
ของชุมชน ให้เกิดความก้าวหน้าด้วยตนเอง รวมทัง้ในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน (ตวัอย่าง เช่น การท างานร่วมกับ
องค์กรอ่ืนในสิ่งแวดล้อมท่ีเกือ้หนนุของพวกเขา เชน่ การท างานร่วมกบัหนว่ยงานราชการ) 

อย่างไรก็ดี เวลาและแผนงานท่ีวางกันไว้แล้ว มักเป็นตวัก าหนดกระบวนการท่ีเช่ือกันว่าเป็นกระบวนการ 
“แบบมีสว่นร่วม” การมีสว่นร่วมประเภทตา่งๆ นัน้ มีค าอธิบายไว้ข้างใต้นี ้วิธีการ CVCA จึงอยากให้ผู้ ใช้พิจารณา
การมีส่วนร่วมประเภทท่ีก าลงัน าไปใช้อย่างรอบครอบ และอยากให้พยายามใช้ประเภทท่ีมุ่งเน้นเส ริมสร้างพลงั
อ านาจในคนสามารถจดัการสิ่งตา่งๆได้ด้วยตนเอง 

 การมีส่วนร่วมเชิงรับ : คนเข้ามามีส่วนร่วมโดยวิธีการบอกให้ทราบถึงสิ่งท่ีได้มีการตดัสินใจไปเรียบร้อย
แล้ว หรือท่ีเกิดขึน้แล้ว ข้อมลูท่ีน ามาบอกเลา่ให้ทราบเป็นข้อมลูของมืออาชีพจากองค์กรภายนอก 

 การมีส่วนร่วมโดยการปรึกษาหารือ : คนมีส่วนร่วมโดยมีคนเข้ามาขอค าปรึกษาหรือโดยการตอบค าถาม 
เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมท่ีไม่ได้ให้โอกาสเข้ามามีส่วนร่วมใดๆ ในการตดัสินใจ และผู้ปฏิบตัิงานมืออาชีพ
ไมมี่ข้อผกูมดัท่ีจะต้องน าความคดิเห็นของชมุชนมาพิจารณา 
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 การมีส่วนร่วมโดยการถูกซ้ือ: คนเข้ามามีส่วนร่วมเพราะได้รับสิ่งตอบแทน อาทิ อาหารหรือเงินสด หรือ
สิ่งจงูใจอ่ืนๆ ท่ีเป็นวตัถ ุเม่ือการให้สิ่งจงูใจเสร็จสิน้ลง คนในท้องถ่ิน ก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีจะใช้เทคโนโลยี 
หรือวิธีปฏิบตันิัน้อีกตอ่ไป 

 การมีส่วนร่วมท่ีใช้ประโยชน์ได้ : ในสายตาของหน่วยงานภายนอก การมีส่วนร่วมถกูมองว่าเป็นวิธีการท่ี
ท าให้บรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการลดต้นทนุ คนเข้ามามีส่วนร่วมโดยการจดัตัง้กลุ่มขึน้มา
เพ่ือท างานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ 

 การมีส่วนร่วมอย่างมีปฏิสัมพันธ์ : คนเข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ร่วมกนัในการพฒันาแผนปฏิบตัิ
การ และในการจดัตัง้กลุ่มและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มท้องถ่ินหรือสถาบนัท้องถ่ิน วิธีการเรียนรู้ท่ี
ใช้ในกลุ่มก็เพ่ือแสวงหามุมมองจากหลายฝ่ายหลายด้าน และกลุ่มเป็นผู้ ก าหนดว่าจะใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่
อยา่งไร 

 การมีส่วนร่วมท่ีเกิดจากการกระตุ้นของตนเองและความต้องการสร้างสายสัมพันธ์ : คนเข้ามามีส่วน
ร่วมโดยการริเร่ิมของตนเองโดยไม่ต้องพึ่งใครเพ่ือต้องการจะเปล่ียนแปลงระบบ เป็นผู้ ริเร่ิมสร้างและพฒันา
สายสมัพนัธ์การติดต่อกบัสถาบนัภายนอกด้วยตนเอง เพ่ือขอรับการสนบัสนนุด้านทรัพยากรและค าปรึกษา
ทางวิชาการท่ีพวกเขาต้องการ แตย่งัคงบทบาทเป็นผู้ควบคมุวิธีการใช้ทรัพยากร 14   

 

การบันทกึการวิเคราะห์และการเผยแพร่ 

การบนัทึกข้อมูลเป็นส่วนส าคญัของกระบวนการ CVCA ถ้าผลการวิเคราะห์ถูกน าไปใช้ในการการ
ออกแบบโครงการ การบนัทึกกระบวนการจดัท า และการวิเคราะห์จะช่วยให้แน่ใจได้ว่า การตดัสินใจท าการใดๆ 
ในโครงการในอนาคตนัน้ ตัง้อยู่บนพืน้ฐานท่ีชดัเจน การบรูณาการการวิเคราะห์ CVCA เข้าไว้ในงานการติดตาม
และประเมินผลโครงการก็จะเป็นประโยชน์ด้วยเช่นกนั ซึ่งในกรณีนี ้ผลการวิเคราะห์เบือ้งต้นจะเป็นส่วนหนึ่งของ
ข้อมลูพืน้ฐานของโครงการ นอกจากนี ้การวิเคราะห์ประเภทนีจ้ะ 

เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ ท่ีท างานในพืน้ท่ีโครงการ ได้แก่ หน่วยงานราชการ
ท้องถ่ิน องค์กรพฒันาเอกชนอ่ืนๆ และชุมชนเอง รายงานท่ีผลิตจากกระบวนการ CVCA ควรแจกจ่ายแบ่งปัน
ให้กับหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีท างานอยู่ในพืน้ท่ี เพ่ือให้หน่วยงานเหล่านีน้ าประเด็นการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลง
ภมูิอากาศไปบรูณาการกบังานของพวกเขา 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
14  Pretty, Jules, 1995. Typology of Participatory Learning for Sustainable Agriculture in World 
Development, Vol.23, No.8. 
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เคา้โครงข้างล่างนีเ้ป็นค าแนะน าส าหรับการจดัท ารายงานเก่ียวกบักระบวนการ CVCA 

กรอบรายงานจากการใช้กระบวนการ CVCA 

 รายละเอียดเก่ียวกับกระบวนการโดยรวมท่ีได้ด าเนินการไป: ล าดบัเหตกุารณ์และวนัเดือนปีท่ีด าเนินการ 
สมาชิกของทีมวิเคราะห์ วตัถปุระสงค์ของการวิเคราะห์ ฯลฯ 

 รายละเอียดเก่ียวกับแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ และรายช่ือของผู้ ให้ข้อมูลหลกั (ถ้าบุคคลเหล่านัน้ไม่ขดัข้องท่ีจะ
เปิดเผยช่ือ มิฉะนัน้ให้รายละเอียดเก่ียวกบัจ านวนคนท่ีถกูสมัภาษณ์ก็พอ) ฯลฯ 

 ให้รายละเอียดของการวิจยัแบบมีส่วนร่วม : จ านวนครัง้ของการอภิปรายกลุ่มย่อย จ านวนผู้ เข้าร่วมการวิจยั 
และคณุลกัษณะของผู้ เข้าร่วม ช่ือและต าแหนง่ของวิทยากรกระบวนการ ฯลฯ 

 อธิบายกระบวนการตีความและการตรวจสอบยืนยนัความถกูต้องของผลการวิจยั/วิเคราะห์ 

 

บริบทของภูมิอากาศ 

 ให้รายละเอียดเก่ียวกบัการวิเคราะห์การบรูณาการประเด็นการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเข้าไว้ในนโยบายและ
โครงการท่ีเก่ียวข้อง 

 ระบุภัยอันตรายทางภูมิอากาศ ( เหตุการณ์และสภาพ) ท่ีคนในพืน้ท่ีเป้าหมาย (ประเทศ ภูมิภาค ชุมชน) 
เผชิญอยูใ่นขณะนี ้

 อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัภยัอนัตรายทางภูมิอากาศ (เหตกุารณ์และสภาพ) น่าจะเปล่ียนแปลงไปอย่างไร
ตามพืน้ฐานข้อมลูการท านายการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศท่ีมีอยู่ 

 บนัทกึรายละเอียดเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศท่ีชมุชนสงัเกตเห็น 

 

ความเช่ือมโยงระหว่างวิถีชีวิตและภูมิอากาศ 

 ให้รายละเอียดเก่ียวกบัการวิเคราะห์นโยบายของภาคสว่นท่ีเก่ียวข้องในแง่ท่ีนโยบายนัน้มีส่วนช่วยเสริมสร้าง
ความสามารถของชมุชนในการฟืน้ตวัจากภยัอนัตราย 

 ระบรุายละเอียดเก่ียวกบักลุม่อาชีพ หรือภาคเศรษฐกิจตา่งๆ ท่ีมีความเปราะบาง 

 ระบทุรัพยากรประเภทตา่งๆ ท่ีมีความส าคญัตอ่การประกอบอาชีพ/การด าเนินวิถีชีวิตและการปรับตวัตอ่การ
เปล่ียนแปลงภมูิอากาศ 
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 อธิบายถึงผลกระทบของภยัอนัตรายทางภมูิอากาศทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต (รวมทัง้สภาพท่ีเปล่ียนแปลง
ไป) ท่ีมีตอ่ทรัพยากร และการประกอบอาชีพ/วิถีชีวิต 

 ระบุรายละเอียดเก่ียวกับยุทธศาสตร์การรับมือท่ีก าหนดขึน้ในปัจจุบนั และประเมินผลความมีประสิทธิผล
และความยัง่ยืนของยทุธศาสตร์เหลา่นัน้ 

ความเสี่ยงต่อภัยพบิัตทิี่เปล่ียนแปลงไป 

 ให้รายละเอียดของการวิเคราะห์ความเส่ียงตอ่ภยัพิบตัิท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัและในอนาคต 

 ให้รายละเอียดเก่ียวกบัการวิเคราะห์นโยบายตา่งๆ ด้านการจดัการความเส่ียงต่อภยัพิบตั ิ

 ให้รายละเอียดเก่ียวกับระบบติดตามและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความเส่ียงตอ่ภยัพิบตัิและประเมินผล
ระบบดงักลา่ว 

 อธิบายรายละเอียดและประเมินขีดความสามารถของระดบัชาติ ระดบัท้องถ่ิน และระดบัชมุชนในการรับมือ
กบัภยัพิบตัติา่งๆ รวมทัง้รายละเอียดของการประเมินผลการด าเนินการด้านนีใ้นอดีต 

 ให้รายละเอียดเก่ียวกบัการวิเคราะห์ความเปราะบางของครัวเรือน/บคุคลท่ีมีความเส่ียงตอ่ภยัอนัตราย 

บริบทของสถาบันที่เก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

 อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัโครงสร้างของรัฐในการแก้ไขปัญหาอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ 

 อธิบายรายละเอียดและประเมินขีดความสามารถของสถาบันท่ีเก่ียวข้องในการบูรณาการประเด็นการ
เปล่ียนแปลงภมูิอากาศเข้าไว้ในงานปกตขิองสถาบนั 

 ให้รายละเอียดเก่ียวกบัการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหวา่งนโยบายชาตแิละการด าเนินงานในท้องถ่ิน 

 ให้รายละเอียดเก่ียวกับการวิเคราะห์การจดัสรรทรัพยากรส าหรับกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการปรับตวัต่อการ
เปล่ียนแปลงภมูิอากาศในระดบัชาตแิละระดบัท้องถ่ิน 

ปัจจัยเชิงโครงสร้างนโยบายของความเปราะบาง 

 ให้รายละเอียดของการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายและโครงการตา่งๆท่ีมีต่อการเข้าถึงและการควบคมุ
ทรัพยากรท่ีส าคญัยิ่งตอ่การด าเนินวิถีชีวิต/การประกอบอาชีพของคนในชมุชน 

 ให้รายละเอียดของการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายและโครงการต่างๆ ท่ีกลุ่มผู้หญิงและกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีมี
ความเปราะบาง 



คู่มือส่งเสริมการวิเคราะห์ขีดความสามารถและความเปราะบางทีเ่สีย่งต่อการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศ 
 

 

 

 อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม (โดยเฉพาะอย่างยิ่งของกลุ่มท่ีมีความเปราะบาง) ในการก าหนด
นโยบายในระดบัชาตแิละระดบัท้องถ่ิน และประเมินผลการมีสว่นร่วมในเร่ืองดงักลา่ว 

 ให้รายละเอียดเก่ียวกบัการวิเคราะห์ความไมเ่ทา่เทียมกนัภายในชมุชนหรือภายในครัวเรือน ท่ีเป็นเหตใุห้เกิด
ความเปราะบางมากยิ่งขึน้ (เช่น การเข้าถึงบริการ การควบคมุทรัพยากร การเดินทางไปไหนๆ โดยสะดวก/
การเล่ือนสถานะทางสงัคม ฯลฯ) 

นอกเหนือจากการแจกจ่ายแบง่ปันข้อมลูด้วยรายงานท่ีจดัท าขึน้ อีกทางหนึ่งท่ีจะช่วยได้เช่นกนั คือ การ
จดัประชุมเชิงปฏิบตัิการ หรือการประชุมเพ่ือน าเสนอผลการวิเคราะห์ท่ีผ่านการตรวจสอบแล้วจากชุมชน แก่
หน่วยราชการและองค์กรพัฒนาเอกชนในระดบัชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงาน/องค์กรท่ีไม่ได้เข้าร่วมใน
กระบวนการวิเคราะห์ ท่ีดีท่ีสดุแล้ว ควรให้ผู้แทนของชมุชนเป็นผู้น าเสนอข้อมลูเหล่านี ้เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็น
ถึงความเป็นเจ้าของกระบวนการวิเคราะห์นัน้ และเพื่อเป็นการเอือ้อ านวยให้เกิดช่องทางการพดูคยุระหว่างชมุชน
และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ ในกรณีนีเ้ช่นกัน ผู้ด าเนินกระบวนการน าเสนอและการพดูคยุ จะต้องเตรียมพร้อม
ส าหรับแก้ไขความขดัแย้งท่ีอาจเกิดขึน้ในบางประเด็นท่ีมีความอ่อนไหว และจะต้องท างานร่วมกันกบัผู้ ท่ีท างาน
ในพืน้ท่ี เพ่ือหาทางด าเนินกระบวนการพดูคยุในเป็นไปในทางสร้างสรรค์ 

การประยุกต์ใช้ผลการวิเคราะห์ 

ผลการวิเคราะห์ท่ีได้จากกระบวนการ CVCA จะท าให้เราเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึง้เก่ียวกบัประเด็น
ด้านนโยบายและด้านสถาบนัท่ีเป็นอุปสรรคบัน่ทอนความสามารถของชุมชนท่ีมีความเปราะบางในการปรับตวั
ตอ่การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ รวมทัง้ยงัช่วยให้เกิดความเข้าใจในเร่ืองความไม่เท่าเทียมกันภายในชุมชนและ
ภายในครัวเรือน ท่ีเป็นสาเหตใุห้บางกลุ่มหรือบางคนโดยเฉพาะมีความเปราะบางมากยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ผลการ
วิเคราะห์ยงัท าให้เราได้รายละเอียดด้านผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีมีต่อคนท่ีมีความเปราะบาง
จากบคุคลท่ีได้เผชิญกบัสภาวะนัน้โดยตรง 

กรอบการท างานส าหรับชุมชนปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (CBA) ท่ีน าเสนอไว้ในหน้าท่ี 15 
นัน้ ให้ค าแนะน าทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัเกือ้หนนุท่ีจะต้องมีอยู่ในพืน้ท่ี เพ่ือให้การด าเนินงานลดผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศนัน้เกิดขึน้ได้ และเพ่ือเสริมสร้างให้ชุมชนมีขีดความสามารถด้านการลดผลกระทบ
ดงักล่าวมากขึน้ จะต้องมีการด าเนินการตา่งๆ เพ่ือเอือ้อ านวยให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีเกือ้หนุนเหล่านี ้อาจเป็น
การด าเนินการด้านการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ หรืออาจเป็น
การบูรณาการประเด็นความเปราะบางต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเข้าไว้ในโครงการของภาคส่วนอ่ืนๆ หรือ
อาจเป็นการด าเนินการผา่นโครงการปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงภมูิอากาศในพืน้ท่ีเป้าหมายตา่งๆ 

 

  



คู่มือส่งเสริมการวิเคราะห์ขีดความสามารถและความเปราะบางทีเ่สีย่งต่อการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศ 
 

 

 

การเสริมสร้างการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายด้านการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

แนวทางการเสริมสร้างการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายท่ีเน้นด้านสิทธิของคน/ชมุชนนัน้ เป็นงานท่ีต้องท้า
ทายกับนโยบายท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั รวมทัง้กับโครงสร้างอ านาจ ทัง้นี ้เพ่ือเอือ้อ านวยให้เกิดการด าเนินงานลด
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโดยกลุ่มคนท่ีมีความเปราะบาง ความเข้าใจเก่ียวกบัชมุชนและความ
เปราะบางท่ีมีมากขึน้จากผลการวิเคราะห์ผ่านกระบวนการ CVCA สามารถน าไปใช้เป็นฐานการออกแบบการ
รณรงค์แก้ไขปัญหาเหล่านี ้การรณรงค์นีอ้าจจดัท าในระดบัท้องถ่ิน และพุ่งเป้าไปท่ีสิทธิของกลุ่มคนท่ีมีความ
เปราะบางในทรัพยากรต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อวิถีชีวิตของพวกเขา หรืออาจเป็นการรณรงค์ท่ีพุ่งเป้าไปท่ีนโยบาย
ระดับชาติท่ีไม่สนับสนุนการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ หรือนโยบายท่ีไม่ค านึงถึงความต้องการ
เฉพาะเจาะจงและความเร่งดว่นของกลุม่คนท่ีมีความเปราะบางอย่างยิ่งเหล่านี ้หรือการรณรงค์จะมุ่งเน้นท่ีระดบั
นานาชาติ  โดยหยิบยกให้เห็นถึงผลเสียของกรอบนโยบายระหว่างประเทศด้านการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ
ส าหรับคนท่ีมีความเปราะบาง ไม่ว่าในกรณีใดๆ กระบวนการ CVCA ช่วยให้เราสามารถระบไุด้ว่าใครเป็นภาคี 
และอะไรคือเป้าหมาย สามารถตดัสินใจก าหนดสาระท่ีจะส่ือถึงกนั และสามารถผลิตหลกัฐานส าหรับการรณรงค์
เชิงนโยบาย 

 

การบูรณาการประเดน็การปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเข้าไว้ในโครงการพัฒนา 

การบรูณาการประเด็นการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ หรือ “การน าประเด็นนีเ้ข้าสู่กระแสหลกั” ในโครงการ
พฒันา จะท าให้กิจกรรมการพัฒนาด้านต่างๆ อาทิ น า้ การเกษตร การประกอบอาชีพ และการสาธารณสุข มี
ความยัง่ยืนและมีผลกระทบมากขึน้ ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศสามารถส่งผลร้ายแรงตอ่ผลส าเร็จ
ของการพัฒนา ในบางกรณีท าให้ความคืบหน้าของโครงการสูญหายมลายสิน้ไปโดยสิน้เชิง ในเวลาเดียวกัน 
โครงการพฒันามีศกัยภาพท่ีจะเสริมสร้างให้กลุ่มประชากรเป้าหมายมีความเข้มแข็งจดัการความเส่ียงภัยพิบตัิ
อย่างรวดเร็วจากภัยอันตรายหลากหลายประเภท รวมทัง้ภัยอันตรายอนัเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
หรือถ้าโครงการถกูออกแบบมาอยา่งไมถ่กูต้อง โครงการพฒันาก็จะกลายเป็นอปุสรรคเสียเอง 

เม่ือพูดถึงการบูรณาการประเด็นการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศนัน้ เราก าลังกล่าวถึง
กระบวนการออกแบบโครงการพัฒนาท่ีค านึงถึงประเด็นความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ และ
กระบวนการปรับเปล่ียนกิจกรรมโครงการและแนวทางการด าเนินโครงการเพ่ือแก้ไขความเส่ียงเหล่านัน้ การ
ตีความเช่นนีมี้สมมตุิฐาน คือ โครงการพฒันาจะมีเป้าหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการลดภาวะความยากจน หรือความ
มัน่คงทางอาชีพ หรือการพฒันาปรับปรุงความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ส าหรับกลุ่มประชากรเป้าหมาย และจากสมมตุิฐาน
ท่ีว่า การบูรณาการประเด็นการลดผลกระทบของภาวะโลกร้อนเข้าไว้ในโครงการจะท าให้โครงการท่ีริเร่ิมขึน้มี
ความยัง่ยืน และมีผลกระทบตอ่กลุม่เป้าหมายมากขึน้ การบรูณาการประเด็นการลดผลกระทบดงัท่ีกล่าวข้างต้น
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นี ้แตกต่างจากโครงชุมชนปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศใน “พืน้ท่ีเป้าหมาย” ซึ่งมีเป้าหมายชดัเจนและ
เจาะจงท่ีการลดความเปราะบางท่ีเส่ียงตอ่การเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ 

การบรูณาการด้านการปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศจะท าให้บรรลวุตัถปุระสงค์ส าคญั 2 อย่าง 
ดงัตอ่ไปนี ้

 ลดความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึน้กับกิจกรรมโครงการ กับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ และกับผลลัพธ์ของ
โครงการ อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ บางครัง้เรียกกนัว่า การด าเนินการ “การป้องกนัและลด
ผลประทบจากการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ” 

 ด าเนินการให้แนใ่จวา่ กิจกรรมตา่งๆ ของโครงการสามารถลดความเปราะบางของกลุ่มประชากรเป้าหมายท่ี
เส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ด้วยการออกแบบกิจกรรมให้สามารถเสริมสร้างขีดความสามารถของ
กลุ่มเป้าหมายในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  และบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาใน
ขณะเดียวกนัด้วย 15  

วตัถุประสงค์แรก เป็น การด าเนินการ “การป้องกนัและลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ” 
นัน้ เบือ้งต้นแล้วเก่ียวข้องกับการป้องกันการลงทุนในโครงการพัฒนาท่ีริเร่ิมขึน้ และการคุ้มกันผลลัพธ์ของ
โครงการให้พ้นจากผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ เป็นการท าให้โครงการมีความยัง่ยืนมากขึน้ ด้วย
การจัดท าการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้กับกิจกรรมโครงการ กับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ และกับ
ผลลพัธ์ของโครงการ และปรับเปล่ียนแบบโครงการหรือแผนด าเนินงาน เพ่ือลดความเส่ียงเหลา่นัน้ 

วตัถปุระสงค์ท่ี 2 ของการบรูณาการประเด็นการปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเข้าไว้ในโครงการ
นัน้ เป็นเพราะมีความตระหนกัดีว่า กิจกรรมต่างๆ ท่ีมุ่งหมายจะลดภาวะความยากจน อาจส่งผลให้ประชากร
เป้าหมายมีความเปราะบางมากยิ่งขึน้โดยไม่ตัง้ใจ รวมทัง้ตระหนักเห็นว่าการปรับเปล่ียนกิจกรรมและแนว
ทางการด าเนินงานโครงการ จะช่วยเสริมสร้างให้กลุ่มเป้าหมายมีขีดความสามารถในการปรับตัวจากการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศได้มากขึน้อย่างยิ่งยวด การจัดท าการวิเคราะห์ความเปราะบางของกลุ่มประชากร
เป้าหมาย และการปรับเปล่ียนกิจกรรมโครงการให้มีส่วนช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่มเป้าหมายใน
การปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงภมูิอากาศให้ได้มากท่ีสดุ จะท าให้โครงการพฒันามีผลกระทบสงูขึน้อยา่งมาก 

แม่นย า ในกรณีเช่นนี ้การด าเนินการลดผลกระทบจะต้องมุ่งใช้แนวทางท่ี “ไม่มีการเสียใจเกิดขึน้” ท่ีมุ่ง
เสริมสร้างให้กลุม่เป้าหมายมีขีดความสามารถมากขึน้ในการปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงภมูิอากาศหลากหลาย 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

สิ่งท่ีควรรู้ไว้คือ ในบางพืน้ท่ี การท านายผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศนัน้ไมค่อ่ยมีความ 

15  Klein, R.J.T. et al. 2007. Portfolio Screening to Support the Mainstreaming of Adaptation to Climate Change 
into Development Assistance. Tyndall Centre Working Paper 102. Tyndall Centre for Climate Change 
Research, University of East Anglia, Norwich. 
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รูปแบบท่ีน่าจะเกิดขึน้ อย่างไรก็ดี ไม่มีโครงการใดท่ีจะ “ป้องกันและลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศ” ได้อย่างแท้จริงเช่นกัน อย่างดีท่ีสุดท่ีเราจะสามารถท าได้คือ พยายามเข้าใจถึงความเส่ียงต่างๆ ท่ี
โครงการอาจต้องประสบ และพยายามอย่างดีท่ีสุดท่ีจะติดตามความเส่ียงเหล่านัน้และบรรเทาให้น้อยลง และ
ปรับเปล่ียนแนวทางและวิธีการด าเนินโครงการตามเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงไป หรือตามความเข้าใจท่ีเรามีมากขึน้ 

ส าห รับโครงการระดับชุมชน เค ร่ือง มือ ท่ี มี
ประโยชน์ ท่ีสุดส าหรับบูรณาการการปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ คือ CRISTAL (Community-
based Risk Screening Tool-Adaptation & 
Livelihoods) ซึ่งถูกออกแบบมาส าหรับน าไปใช้เป็น
เคร่ืองมือช่วยผู้ ท าหน้าท่ีวางแผนโครงการและผู้ จัดการ
โครงการ ในการบูรณาการประเด็นการปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศไ ว้ในโครงการพัฒนาอาชีพ 
หน่วยงานท่ีร่วมกันพัฒนาเคร่ืองมือนีข้ึน้มาคือ สถาบัน 

IISD (the International Institute for Sustainable Development) และองค์กร IUCN (International Union for 
the Conservation of Nature) และสถาบนั SEI (Stockholm Environment Institute and Inter-cooperation ) 
โดยออกแบบให้เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถช่วยให้ผู้ ใช้ท างานต่อไปนีอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้คือ ช่วยให้เกิด
ความเข้าใจอย่างเป็นระบบเก่ียวกับความเช่ือมโยงระหว่างวิถีชีวิตท้องถ่ินและความเส่ียงต่อภูมิอากาศ ช่วยใน
การประเมินผลกระทบของโครงการท่ีมีตอ่ระดบัความสามารถของชมุชนในการปรับตวัเพ่ือลดผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ และช่วยในการปรับเปล่ียนกิจกรรมโครงการ เพ่ือให้โครงการมีผลกระทบมากขึน้ตอ่การ
เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนด้านการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ เคร่ืองมือ CRISTAL นี ้
สามารถน าไปใช้ร่วมกับวิธีการ CVCA ได้เป็นอย่างดี ข้อมูลท่ีได้จากกระบวนการ CVCA นัน้ สามารถน าไป
ป้อนเข้า CRISTAL ได้โดยตรง จะชว่ยให้ท าการวิเคราะห์ผลเก่ียวโยงของกิจกรรมโครงการท่ีจะตามมาได้ง่ายขึน้ 

ผู้สนใจค้นหาเคร่ืองมือ CRISTAL ได้จากเว็บไซด์ช่ือ: www.cristaltool.org 

ส าหรับผู้ ท่ีสนใจเพิ่มเตมิ 

นอกเหนือจาก CRISTAL แล้ว ยงัมีเคร่ืองมือและวิธีการอ่ืนๆ อีกหลายชนิด ท่ีสามารถแสวงหามาใช้ได้ เพ่ือ
สนบัสนนุการบรูณาการประเดน็การปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงภมูิอากาศไว้ในโครงการพฒันาทัง้ในระดบั
โครงการและในระดบัการวางแผนยทุธศาสตร์ 

ค้นหาเคร่ืองมือตา่งๆ ด้านการปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงภมูิอากาศได้จากเว็บไซด์ช่ือ : 
http://www.iisd.org/pdf/2007/sharing_climate_adaptation_tools.pdf  

http://www.cristaltool.org/
http://www.iisd.org/pdf/2007/sharing_climate_adaptation_tools.pdf
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โครงการชุมชนปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (CBA)  

ในบางบริบท การด าเนินการด้านการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีตัง้เป้าหมายไว้ชดัเจนจะ
เป็นแนวทางท่ีดีท่ีสดุ โครงชมุชนปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (CBA) เป็นแนวทางหนึ่งท่ีมีวตัถปุระสงค์
ชดัเจนท่ีจะลดความเปราะบางท่ีมีความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ เพ่ือให้สอดรับกับกรอบด าเนินการ
ของ CBA การด าเนินการลดผลกระทบจะต้องพุง่เป้าไปท่ีหลายระดบัและต้องใช้ยทุธศาสตร์หลายๆ อย่าง เนือ้หา
ของคูมื่อสง่เสริมตอนตอ่ๆ ไป จะเป็นตวัอย่างกิจกรรมประเภทตา่งๆ ท่ีอาจจดัท าขึน้ในโครงการ CBA เพ่ือให้เกิด 
“ปัจจยัท่ีเกือ้หนุน” ส าหรับการด าเนินงานลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ กิจกรรมเหล่านีอ้าจไม่
เหมาะสมส าหรับทกุบริบท และไมใ่ชร่ายการกิจกรรมส าคญัยาวเหยียดท่ีประกอบกนัเป็นโครงการลดผลกระทบฯ 
และเช่นเดียวกบัท่ีกล่าวให้ทราบแล้วข้างต้น เม่ือผลท่ีจะตามมาของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศนัน้ยงัไม่มีความ
แน่นอนชดัเจน แนวทางท่ีดีท่ีสดุคือมุ่งความพยายามไปท่ีการด าเนินการท่ีมุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถของคน
และชมุชนให้แข็งแกร่งขึน้ ให้สามารถปรับตวัเพ่ือลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในสภาวะการณ์ท่ี
ไมมี่ความแนน่อน  

 

ระดับชาต ิ

นโยบายและโครงการตา่งๆ ในระดบัชาติมีบทบาทส าคญัตอ่การก าหนดขีดความสามารถในการปรับตวั
จากการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศของระดบัท้องถ่ิน แนวทางท่ีจะท าให้นโยบายด้านการลดผลกระทบฯ มีความเป็น
ธรรมและมีประสิทธิผลนัน้ จะต้องมีการตดัสินใจในเร่ืองแบบกิจกรรมลดผลกระทบฯ และการด าเนินกิจกรรมตา่ง 
ท่ีรวมทุกฝ่ายท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียและต้องโปร่งใส รวมทัง้ต้องดึงกลุ่มต่างๆ ท่ีมีความเปราะบางเข้ามามีส่วนร่วม
อยา่งมีความหมายและจริงจงั ในขัน้ตอ่ไปโครงชมุชนปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (CBA) สามารถท่ีจะ
มีอิทธิพล และควรจะต้องพยายามมีอิทธิพลตอ่การพฒันานโยบายและโครงการท่ีเก่ียวข้องกบัการลดผลกระทบฯ 
รวมทัง้การด าเนินงานในด้านนี ้โครงการ CBA สามารถเอือ้อ านวยให้เกิดการส่ือสารแลกเปล่ียนข้อมูลสองทาง
ระหว่างระดับชุมชนและระดับชาติ ช่วยให้แน่ใจได้ว่าคนท้องถ่ินสามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ด าเนินงานลดผลกระทบฯ และชว่ยให้แนใ่จได้วา่ การตดัสินใจในเร่ืองตา่งๆ ในระดบัชาตินัน้อยู่บนฐานของความ
เป็นจริงในท้องถ่ิน 

สาระส าคญัในตารางข้างล่างนี ้คือ ตวัอย่างกิจกรรมประเภทต่างๆ ในระดบัชาติ ท่ีสนบัสนุนแนวทาง
ชมุชนปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ  
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การสร้างสภาพแวดล้อมที่เกือ้หนุนต่อแนวทาง CBA ในระดับชาต ิ

วิถีชีวิต/การประกอบ
อาชีพท่ีฟืน้ตวัเร็ว 

 จดัท าเอกสารสรุปข้อมลูทางภมูิอากาศในรูปแบบท่ีผู้ใช้เข้าใจได้ง่าย 

 เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารด้านการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศไปยงัผู้ปฏิบตังิาน
ในภาคสว่นตา่งๆ 

 ทบทวนนโยบายชาตขิองภาคสว่นตา่งๆ โดยใช้ “เลนซ์ภมูิอากาศ” สอ่ง
พิจารณาประเด็นการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศอยา่งละเอียด  

 บรูณาการประเดน็ความเปราะบางท่ีเส่ียงตอ่การเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ
ไว้ในยทุธศาสตร์การลดภาวะความยากจน และ/หรือแผนพฒันาอ่ืนๆ 

การลดความเส่ียงตอ่
ภยัพิบตัิ 

 ให้การสนบัสนนุส าหรับการวางแผนการจดัการความเส่ียงตอ่ภยัพิบตัิ 

 เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ปฏิบตังิานด้านการจดัการความเส่ียง
ตอ่ภยัพิบตัอินัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ 

 สนบัสนนุการพฒันาระบบเตือนภยั 

 เสริมสร้างขีดความสามารถของภาครัฐด้านการรับมือกบัภยัพิบตัิ 

การพฒันาขีด
ความสามารถ 

 จดัท าแผนท่ีขีดความสามารถด้านการปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลง
ภมูิอากาศท่ีมีอยู่ในหมูส่ถาบนัตา่งๆ ในระดบัชาติ 

 สนบัสนนุการแนะแนวการด าเนินการตามนโยบายชาตใินระดบัภมูิภาค
และระดบัท้องถ่ิน 

 เสริมสร้างการสนบัสนนุการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบาย เพ่ือให้เกิดการ
ก าหนดนโยบายด้านการปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงภมูิอากาศท่ีรวมผู้ มี
สว่นได้สว่นเสียทกุฝ่ายและโปร่งใส 

ก า ร แ ก้ ไ ข ค ว า ม
เปราะบางท่ีต้นเหตุ
จากเชิ ง โครงสร้าง
และนโยบาย 

 เสริมสร้างให้สาธารณะรับรู้มากขึน้เก่ียวกับความเปราะบางของกลุ่ม
ผู้ หญิงและกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีถูกละเลยท่ีมีความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลง
ภมูิอากาศ 

 เสริมสร้างให้ภาคประชาสงัคมเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน
ลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศให้เข้มแข็งขึน้ 

 สนับสนุนการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายด้านสิทธิของกลุ่มคนท่ีมีความ
เปราะบาง 
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การปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศที่ก าลังด าเนินการอยู่:  

กรณีตัวอย่างเร่ือง การสนับสนุนการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายด้านสิทธิในน า้สะอาดใน
ประเทศบังคลาเทศ 

ในประเทศบงัคลาเทศ ผลการวิเคราะห์
บริบทของชาติท่ีจัดท าโดยองค์การแคร์ฯ และ
น ามาใช้ควบคู่กับข้อมูลท่ีได้จากการวิจยัแบบมี
ส่วนร่วม ท าให้ได้ข้อสรุปเชิงเหตุผลในประเด็น
ปัญหาด้านสิทธิในน า้บริโภคท่ีสะอาดปลอดภัย 
ท่ี ต้องมุ่ งด า เนินการในงานเสริมสร้างการ
เปล่ียนแปลงเชิงนโยบาย ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
หนึ่งของโครงการ ปัญหาเร่ืองน า้สะอาดในพืน้ท่ี

เป้าหมายของโครงการเป็นปัญหารุนแรงอยูแ่ล้ว และผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศจะท าให้ปัญหา
นีท้วีความรุนแรงยิ่งขึน้ เป้าหมายการรณรงค์คือ ท าให้รัฐบาลจัดการหาน า้สะอาดให้แก่ประชากรท่ีมีความ
เปราะบาง และแก้ปัญหาน า้เคม็ท่ีทะลกัเข้ามาในพืน้ท่ีแถบตะวนัตกเฉียงใต้ของประเทศ ในเร่ืองนี ้องค์การแคร์
ฯ ร่วมกบัคณะกรรมการ Pani ซึ่งเป็นภาคีภาคประชาสงัคม ได้ริเร่ิมการรณรงค์ระดบัรากหญ้า เพ่ือระดมการ
สนบัสนนุจากประชาชนตอ่ประเด็นปัญหาท่ีเรียกร้องให้มีการแก้ไข ความพยายามในเร่ืองนีเ้ป็นการด าเนินการ
หลายๆ ทาง ด้วยกิจกรรมหลากหลาย ได้แก่ การรณรงค์ด้วยการขอให้ประชาชนเขียนจดหมายเรียกร้องไปยงั
นายกรัฐมนตรี ซึ่งปรากฏว่าประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีบริเวณนัน้ส่งจดหมายไปมากกว่า 10,000 คน แจ้ง
ความเดือดร้อนและความยากล าบากในการเข้าถึงน า้บริโภค และเรียกร้องให้รัฐด าเนินการจดัหาน า้สะอาดใ ห้ 
กิจกรรมอีกอย่างหนึ่งคือ การระดมประชาชนในอ าเภอออกมาร่วมรณรงค์เรียกร้องสิทธิและการแก้ไขในเร่ืองนี ้
ซึ่งก็สามารถดงึดดูประชาชนในพืน้ท่ีได้หลายร้อยคน นอกจากนีย้งัได้จดักิจกรรมการสไตรค์เชิงสญัญาลกัษณ์ 
ซึ่งมีผู้น าทางการเมืองระดบัชาติ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายคนเข้าร่วม และเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทผลกัดนั
ให้รัฐบาลด าเนินการแก้ไขปัญหาน า้สะอาดท่ีเป็นเร่ืองวิกฤติ 

การเรียกร้องขอน า้บริโภคท่ีสะอาดปลอดภยั ได้รับการขานรับเป็นท่ีน่าพอใจจากฝ่ายรับฟัง เห็นได้จาก
ความจริงจงัของผู้น ารัฐบาลในการเร่งแก้ไขปัญหาดงักล่าว โดยหลงัจากกิจกรรมตา่งๆ ท่ีองค์การแคร์ฯ ร่วมกบั
องค์กรภาคีและชมุชนได้ด าเนินไป นายกรัฐมนตรีก็ได้มีค าสัง่ไปยงั 

ภายใต้ โครงการลดความเปราะบางท่ีเส่ียงตอ่การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (Reducing Vulnerability 
to Climate Change หรือ RVCC) ท่ีได้ด าเนินการไปในประเทศบงัคลาเทศด้วยเงินสนบัสนุนจาก CIDA 
(Canadian International Development Agency ) 

 ภาพการปลูกผกัลอยน ้า ประเทศบงัคลาเทศ 
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กระทรวงท่ีเก่ียวข้องให้เร่งจดัการแก้ปัญหาน า้บริโภคในพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงใต้ ตวัอย่างท่ีสอง ท่ี
แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จของการรณรงค์คือ นายกรัฐมนตรีได้ด าเนินการจัดสรรทรัพยากรให้แก่ กรม
สาธารณสขุ เพ่ือน าไปด าเนินการวางระบบน า้ประปาในภูมิภาคดงักล่าว จากมมุมองเชิงยทุธศาสตร์โครงการ
ได้แสดงให้เห็นว่าความพยายามในการจดัท ากิจกรรมหลากหลายเพ่ือระดมการสนับสนุนของประชาชนใน
ระดบัรากหญ้า และกิจกรรมท่ีดงึกลุม่บคุคลท่ีเป็นผู้ก าหนดนโยบายเข้ามาร่วมด้วยอยา่งสร้างสรรค์นัน้ สามารถ
ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงได้ จากการท างานร่วมกนัในครัง้นีค้วบคูก่บัขีดความสามารถขององค์กรภาคีท้องถ่ิน
ท่ีได้รับการเสริมสร้างให้เข้มแข็งขึน้ องค์การแคร์ฯ และองค์กรภาคีหลายฝ่ายท่ีได้ร่วมงานกัน ได้ท าให้การ
เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้อ านวยตอ่การปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงภมูิอากาศมีความก้าวหน้าอยา่งมาก 

 

ระดับหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น/ระดับชุมชน 

กระบวนการ CVCA สามารถท าหน้าท่ีเป็นตวักระตุ้นให้เกิดการพูดคยุกันในชมุชนเก่ียวกับประเด็น
ความเปราะบาง แนวทาง CVCA นัน้ถกูออกแบบมาให้ช่วยกระตุ้นให้คนบอกเล่าประสบการณ์ของเขา และหา
ข้อสรุปท่ีอาจมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในอนาคต การพิจารณาประสบการณ์ของพวกเขาด้วยเลนซ์ชนิดตา่งๆ 
หรือในบริบทต่างๆ อาจท าให้สามารถระบุได้ถึงแนวทางใหม่ๆ ท่ีเป็นยุทธศาสตร์การด าเนินวิถีชีวิต/การ
ประกอบอาชีพของพวกเขา หรือภาคีใหม่ๆ  ภายในชมุชนท่ีพยายามแก้ไขปัญหาตา่งๆ ท่ีเป็นปัญหาร่วมกนั 

ท่ีดีท่ีสุดนัน้ สถาบันท้องถ่ินทัง้หน่วยงานรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน จะต้องถูกดึงเข้ามาร่วม
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมลู และการอ านวยกระบวนการพดูคยุในชมุชน ถ้าเป็นกรณีเช่นนี ้สิ่งท่ีคาดหวงัไว้
คือ หน่วยงานเหล่านัน้จะมีข้อมลูทัง้หลายท่ีได้จากกระบวนการเหล่านีไ้ว้ในใจ และน าไปบูรณาการไว้ในการ
วางแผนและในโครงการต่างๆ ในอนาคต กระบวนการ CVCA ยงัสามารถเอือ้อ านวยให้เกิดการเช่ือมโยงกัน
ระหวา่งกลุม่คนท่ีมีความเปราะบางและองค์กรท้องถ่ิน ซึง่เป็นสิ่งท่ียงัไมเ่คยเกิดขึน้มาก่อน ถ้าเป็นกรณีท่ีองค์กร
ท้องถ่ินไมส่ามารถเข้าร่วมในกระบวนการ CVCA ได้ ส าคญัยิ่งท่ีจะต้องจดัให้มีการน าเสนอผลการวิเคราะห์ใน
แง่ท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่สถาบนัท้องถ่ิน โดยหยิบยกเร่ืองท่ีเป็นความเร่งดว่นและเป็นความต้องการของกลุ่มท่ีมี
ความเปราะบางมากท่ีสดุ ซึง่โดยปกติแล้ว อาจเป็นเร่ืองท่ีไม่เคยถกูน ามาพิจารณาในกระบวนการวางแผนของ
ท้องถ่ิน 

กิจกรรมท่ีแนะน าในตารางข้างลา่งนี ้อาจจะเหมาะสมส าหรับจดัท าในระดบัหน่วยราชการส่วนท้องถ่ิน/
ระดบัชมุชน 
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การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เกือ้หนุนต่อการด าเนินงานชุมชนปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศ (CBA) ใน ระดับชุมชน/หน่วยราชการส่วนท้องถิ่น 

วิถีชีวิต/การ
ประกอบอาชีพท่ี
ฟืน้ตวัเร็ว 

- กลัน่กรองข้อมลูการคาดการณ์ภมูิอากาศให้มีปริมาณน้อยลง 

- พิจารณาทบทวนนโยบาย/แผนท้องถ่ินด้วย “เลนซ์” ภมูิอากาศหรือใน
บริบทภมูิอากาศ 

- จดัฝึกอบรมเร่ือง การวิเคราะห์ความเปราะบางและการปรับตวัตอ่การ
เปล่ียนแปลงภมูิอากาศส าหรับเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานราชการและองค์กร
พฒันาเอกชนในท้องถ่ิน 

- สง่เสริมวิธีท าการเกษตรท่ีฟืน้ตวัเร็วและปรับตวัได้ดีกบัการเปล่ียนแปลง
ภมูิอากาศ 

- สนบัสนนุการสร้างรายได้จากหลากหลายทาง โดยมียทุธศาสตร์การ
ประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรรวมอยูด้่วย 

การลดความเส่ียง
ตอ่ภยัพิบตัิ 

- สนบัสนนุการด าเนินการตามแผนจดัการความเส่ียงตอ่ภยัพิบตัท้ิองถ่ิน 

- เอือ้อ านวยการติดตัง้ระบบเตือนภยัท่ีเหมาะสมกบัท้องถ่ิน 

- เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการรับมือกบัภยัพิบตัิให้แก่ชมุชนและ
หนว่ยงานรัฐ 
ในท้องถ่ินให้แข็งแกร่งขึน้ 

การพฒันาขีด
ความสามารถ 

- สง่เสริมกระบวนการวางแผนแบบมีสว่นร่วมในระดบัท้องถ่ิน 

- เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิเคราะห์ความเส่ียงตอ่ภมูิอากาศและ
การวางแผนการด าเนินการท่ีเหมาะสมไว้รองรับให้แก่สถาบนัท้องถ่ิน 

- วางกลไกส าหรับการส่ือสารข้อมลูขา่วสารด้านภมูิอากาศ 

การแก้ไขความ
เปราะบางท่ี
ต้นเหตเุชิง
โครงสร้าง
นโยบาย 

- สนบัสนนุให้มีผู้แทนท่ีเป็นปากเสียงของกลุม่ผู้หญิงและกลุม่คนท่ีมีความ
เปราะบาง 

กลุม่อ่ืนๆ เข้าร่วมในกระบวนการวางแผนของท้องถ่ิน 

- เสริมสร้างการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายในประเดน็การเข้าถึงและการควบคมุ
ทรัพยากรท่ีจ าเป็นอยา่งยิ่งตอ่การด าเนินวิถีชีวิต/การประกอบอาชีพในนโยบาย
ท้องถ่ิน 
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การปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศที่ก าลังด าเนินการ: ตัวอย่างเร่ืองการบูรณาการ
ประเดน็การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเข้าไว้ในการวางแผนอ าเภอในประเทศกานา 

 
ในประเทศกานา องค์การแคร์ฯ ท างานร่วมกบัชมุชนท้องถ่ินในการส่งเสริมการบรูณาการประเด็นการ

ปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศไว้ในแผนระยะกลาง (Medium Term Plan 2010-2015) ส าหรับ
อ าเภอมัมปรุสี (Mamprusi) และอ าเภอบอกุ (Bawku) ท่ีตัง้อยู่ในภาคเหนือของประเทศกานา โดยใช้
กระบวนการ CVCA ท าให้สามารถค้นหาประเด็นปัญหาตา่งๆ ท่ีเป็นความเปราะบางท่ีมีอยู่ในชมุชนเป้าหมาย 
โดยเน้นหนักท่ีกลุ่มคนท่ีมีความเปราะบาง กระบวนการ CVCA ได้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงภมูิอากาศท่ีเกิดขึน้ในภมูิภาคนี ้ปัญหาหลกัๆ ท่ีชมุชนเป้าหมายเผชิญอยู่ท่ีระบไุด้จากกระบวนการ
นีคื้อ น า้ท่วม ความแห้งแล้ง และฝนตกท่ีไม่เป็นไปตามแบบแผนปกติ การวิเคราะห์ด้วยวิธีนีย้ังได้ข้อมูล
เก่ียวกับสิ่งท่ีเป็นความเปราะบางโดยเฉพาะของกลุ่มผู้หญิง ซึ่งมีภาระส่วนใหญ่เป็นผู้ รับผิดชอบดแูลความ
เป็นอยู่ท่ีดีของครอบครัว ผู้หญิงมกัจะถกูทอดทิง้ให้ล้าหลงักว่าผู้ชายท่ีต้องออกไปหางานท าในท้องถ่ินอ่ืนนอก
ชมุชน ผู้หญิงเหล่านีไ้ม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรท่ีส าคญั เช่น ท่ีดิน ได้อย่างมัน่คง ผลการวิเคราะห์ถกูน าไปใช้
เป็นพืน้ฐานส าหรับการพฒันาแผนปฏิบตักิารของชมุชน ท่ีมีการก าหนดกิจกรรมเร่งดว่นเพ่ือลดความเปราะบาง
ท่ีเส่ียงตอ่การเปล่ียนแปลงภมูิอากาศไว้ในแผน 

โครงการนีมี้แนวทางการท างานจากระดบัล่างขึน้บนควบคูก่บัการด าเนินงานจากระดบับนลงล่าง โดย
เสริมสร้างความสามารถของชมุชนให้สามารถส่ือสารความต้องการและความเร่งดว่นของพวกเขาให้ผู้ มีอ านาจ
ในการตัดสินใจได้รับทราบ ขณะเดียวกันโครงการก็ท างานกับเจ้าหน้าท่ีระดับอ าเภอเพ่ือส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม จดุมุ่งเน้นท่ีโครงการให้ความส าคญัเป็นพิเศษคือ ท าให้แน่ใจว่าผู้หญิงจะ
ได้มีบทบาทเป็นผู้น าในการจดัการปกครองท้องถ่ิน โดยส่งเสริมให้กลุ่มผู้หญิงเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องในสภา
พืน้ท่ี (Area Council) และในองค์กรชมุชน รวมทัง้เสริมสร้างให้ผู้หญิงมีความสามารถมากขึน้ เพ่ือให้สามารถ
ท างานเสริมสร้างการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายในประเด็นสิทธิของผู้หญิงได้ดีขึน้ 

ภาพอาวุโสในหมู่บ้านบอกุ อ าเภอมมัปรุสี ตะวนัออก 
ประเทศกานา ร่วมกันพูดคุยหารือเกี่ยวกับผลกระทบ
ต่างๆ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอากาศที่มีต่อวิถี
ชีวิตของพวกเขาและการด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
พวกเขาก าลงัท าอยู่ 
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ผลสมัฤทธ์ิท่ีคาดหวงัไว้ของโครงการคือ แผนอ าเภอท่ีได้ผนวกความต้องการเร่งดว่นด้านการปรับตวัตอ่
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของกลุ่มท่ีมีความเปราะบางเข้าไว้ในแผน และขีดความสามารถของท้องถ่ินท่ี
เพิ่มขึน้ในการน าแนวทางการท างานแบบมีส่วนร่วมไปใช้ในการจดัการ/การปกครองท้องถ่ิน การส่งเสริมการ
ด าเนินการลดภาวะความเปราะบางในระดบัอ าเภอ ท่ีโครงการได้ด าเนินการควบคูไ่ปกบัการแก้ไขปัญหาความ
ไม่เท่าเทียมในบางด้านท่ีส่งผลให้ผู้ หญิงมีความเปราะบางมากยิ่งขึน้ จะช่วยสร้างเสริมความสามารถของ
ผู้หญิงในการปรับตวัเพ่ือลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ 

ภายใต้โครงการใช้ท่ีดินชุมชนเพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  (Community Land Use 
Responses to Climate Change หรือ CLURCC) ด าเนินการโดยเงินสนบัสนุนจาก CIDA ผ่านหน่วยงาน 
Canadian Partnership Branch 

ระดับครัวเรือน/บุคคล 

แม้ว่าลกัษณะปัญหาของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศเป็นเร่ืองของโลกโดยรวม แต่ผลกระทบของมนั
เป็นปัญหาเฉพาะของท้องถ่ิน กระบวนการ CVCA จงึถกูออกแบบมาเพ่ือสร้างความเข้าใจในเร่ืองผลกระทบตอ่
ท้องถ่ินและขีดความสามารถท่ีมีอยู่ของท้องถ่ินในการปรับตวัลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
รายละเอียดในตารางข้างล่างนี ้เป็นตวัอย่างของการด าเนินการท่ีช่วยส่งเสริมขีดความสามารถของบคุคลและ
ของครัวเรือนในการปรับตวัลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ 

การด าเนินการชุมชนปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (CBA) ในระดับครัวเรือน/บุคคล 

การประกอบอาชีพ/วิถีชีวิตท่ี
ฟืน้ตวัเร็ว 

 สง่เสริมวิธีท าการเกษตรท่ีฟืน้ตวัเร็วและปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลง
ภมูิอากาศ 

 สนบัสนนุการประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย รวมถึงยทุธศาสตร์ใน
การประกอบอาชีพนอกภาคเกษตร 

 สร้างเสริมความสามารถด้านการวิเคราะห์ความเส่ียง 

 สง่เสริมการออมและเสริมสร้างความสามารถในการวางแผนเพื่อ
จดัการความเส่ียง 

การลดความเส่ียงตอ่ภยัพิบตัิ  ก่อตัง้ธนาคารเมล็ดพนัธุ์และอาหารไว้ในท่ีๆ ปลอดภยัจากภยั
อนัตราย 

 ปรับปรุงท่ีหลบภยั ให้สามารถต้านทานภยัอนัตรายได้ 

 เสริมสร้างให้มีการเข้าถึงระบบเตือนภยัได้ดีขึน้ 
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 เอือ้อ านวยการวางแผนอพยพหนีภยั 

 การคุ้มครองสินทรัพย์ 

การพฒันาขีดความสามารถ  เสริมสร้างโครงการคุ้มกนัทางสงัคมให้เข้มแข็ง 

 เอือ้อ านวยให้คนในชมุชนเข้าถึงบริการทางการเงิน 

 เสริมสร้างองค์ความรู้และทกัษะด้านยทุธศาสตร์การปรับตวัต่อการ
เปล่ียนแปลงภมูิอากาศ 

 เอือ้อ านวยให้เข้าถึงข้อมลูขา่วสารด้านภมูิอากาศ 

การแก้ไขความเปราะบางท่ี
ต้นเหต ุ

 เสริมสร้างอ านาจให้แก่กลุม่ผู้หญิงและกลุม่อ่ืนๆ ท่ีมีความ
เปราะบาง 

 สง่เสริมให้มีการใช้แรงงานอยา่งเทา่เทียมกนัภายในครอบครัว 

 เสริมสร้างการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายด้านสิทธิในทรัพยากรท่ี
จ าเป็นตอ่การด าเนินวิถีชีวิต/การประกอบอาชีพ 

 

การปรับตัวลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศที่ก าลังด าเนินการ: กรณีตัวอย่าง 
ความม่ันคงทางอาหารในสภาวะที่มีการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในประเทศทาจกิสิถาน 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกบัผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีมีความซบัซ้อนในประเทศ
ทาจิกิสถานท่ีมีภูมิประเทศเต็มไปด้วยภูเขา องค์การแคร์ฯ จึงได้น ากระบวนการแบบมีส่วนร่วมมาใช้เพ่ือ
วิเคราะห์ดวูา่ ความเส่ียงท่ีเก่ียวเน่ืองกบัภมูิอากาศนัน้ส่งผลกระทบตอ่ความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีอาศยัอยู่ใน
พืน้ท่ีอยา่งไรบ้าง การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัท่ีสงัเกตเห็นได้จากการส ารวจครัวเรือนได้แก่ ปริมาณหิมะท่ีตกมาก
ขึน้ ช่วงเวลาของฤดหูนาวท่ีเปล่ียนแปลงไปและยาวนานขึน้ และฝนตกผิดฤดกูาล ไม่เป็นไปตามแบบแผนเดิม 
ข้อสงัเกตเหลา่นีท้ัง้หมดสอดคล้องกบัข้อมลูทางอตุนุิยมวิทยาของพืน้ท่ี กระบวนการวิเคราะห์จึงเป็นการเร่ิมต้น
ท่ีดีเลิศท่ีจะน าเร่ืองการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศมาท าความเข้าใจกบัชมุชนเป้าหมาย 

เม่ือมีความเข้าถ่องแท้เก่ียวกบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีมีตอ่การด าเนินวิถีชีวิต/การ
ประกอบอาชีพของครัวเรือน โครงการจึงได้ก าหนดยทุธศาสตร์ส าหรับการด าเนินการในระดบัครัวเรือนท่ีน่าจะ
ได้ผลส าหรับการลดผลกระทบจากภยัพิบตัฉิบัพลนัและภยัพิบตัท่ีิสะสมตามกาลเวลา การออกแบบการปรับตวั
ต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศนัน้ โครงการมุ่งเน้นท่ีกลุ่มผู้หญิง เพราะเป็นกลุ่มคนท่ีมีบทบาทส าคญัยิ่งต่อ
ความเป็นอยูท่ี่ดีของครอบครัว และเป็นกลุม่คนท่ีมีความเปราะบางมากกวา่ 
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ค าอธิบายภาพ: ผู้หญิงในหมู่บ้านปัญจอก      
ในตอนกลางของประเทศทาจิกิสถาน ยืนถือ   
ขวดผกัดองที่ผ่านการถนอมอาหารแล้ว เพือ่ให้มี
อาหารหลากหลายประเภทส าหรับบริโภคในช่วง       
ฤดูหนาวทีย่าวนาน 

โครงการได้แจกจา่ยกลอ่งเย็นให้แก่ครัวเรือนทัง้หลายในชมุชนเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งครัวเรือนท่ี
มีความเปราะบาง เป็นกล่องท่ีมีโครงสร้างง่ายๆ ประกอบด้วยโครงไม้และกระจก ท าหน้าท่ีเสมือนเรือนกระจก
ขนาดเล็ก ส าหรับปลกูพืชสมนุไพรและผกัชนิดต่างๆ ซึ่งใช้ได้ดีอย่างยิ่งส าหรับปลกูผกัชี โหระพา ต้นหอม หวั
แรดดชิ แครอท พริก มะเขือเทศ แตงกว่า กะหล ่าปลี และหวัไชเท้า 
และแม้แต่สตรอเบอร่ี กล่องเย็นท าให้ชาวบ้านมีฤดูปลูกผักได้
ยาวนานขึน้ สามารถเพาะต้นกล้าพืชผักสมุนไพรในกล่องเย็นได้
เร็วขึน้คือ ในช่วงฤดใูบไม้ผลิ และเก็บรักษาต้นกล้าไว้ในกล่องเย็น
ให้ปลอดภยัจากสภาพอากาศเลวร้ายท่ีมีทัง้หนาวเย็นและเปียกชืน้ 
บางครัวเรือนประสบความส าเร็จมาก สามารถปลูกผกัชนิดท่ีทน
สภาพหนาวเย็นจัดได้ตลอดปี เช่น ผักใบเขียว สามารถเก็บเก่ียว
ผลิตผลได้ถึง 4 ครัง้ต่อปี นอกจากนีโ้ครงการยังให้การสนบัสนุน
ทางวิชาการและการฝึกอบรมด้านการถนอมอาหาร ผลลัพธ์ท่ีได้
คือ ครัวเรือนท่ีมีความเปราะบางมีความมัน่คงทางอาหารมากขึน้
ในชว่งฤดหูนาวท่ีเตม็ไปด้วยความยากล าบาก 

องค์การแคร์ฯ ขอขอบคณุอย่างยิ่งต่อองค์การ CIDA ท่ีให้การ
สนับสนุนทางการเงินต่อโครงการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศในประเทศทาจิกิสถาน (Adaptation to Climate 
Change in Tajikistan หรือ ACCT) 

 

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเตมิได้จากแหล่งเหล่าน่ี :  

กลไกการเรียนรู้การปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ (Adaptation Learning Mechanism) เป็นเวที
แหง่การแบง่บนัความรู้ร่วมกนั ท่ีมีทรัพยากรองค์ความรู้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ภาพรวมของประเทศ 
กรณีศกึษาและบทเรียน ค้นหาได้ท่ี:  

http://www.adaptationlearning.net/ 

weADAPT เป็นเวทีแลกเปล่ียนความรู้ออนไลน์  เป็นแหล่งเคร่ืองมือใหม่ๆ  หลายประเภทท่ีชว่ยให้ผู้ใช้ท า
การประเมินและสงัเคราะห์องค์ความรู้ด้านการปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ รวมทัง้แบง่ปัน
ความรู้ในด้านนี ้http://www.weadapt.org/ 

Nairobi Work Programme on impacts, vulnerability and adaptation to climate change ได้พฒันา
แหลง่รวบรวมวิธีการและเคร่ืองมือด้านการปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ รวมทัง้ adaptation 

http://www.adaptationlearning.net/
http://www.weadapt.org/
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practices interface ค้นคว้าเพ่ืมเตมิได้ท่ี 
http://unfccc.int/adaptation/sbsta_agenda_item_adaptation/items/3633.php 

สถาบนั International Institute for Sustainable Development(IISD) มีเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์และการ
วิเคราะห์นโยบายด้านการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ : http://www.iisd.org/climate/vulnerability/ 

เว็บไซด์ของสถาบนัการพฒันาศกึษา (Institute of Development Studies (IDS)): 
http://www.ids.ac.uk/go/browse-by-subject/climate-change 

สถาบนัสิ่งแวดล้อมและการพฒันานานาชาต ิมีบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ด้านการเปล่ียนแปลง
ภมูิอากาศ Institute for Environment and Development (IIED): http://www.iied.org/CC/index.html 

ศนูย์ข้อมลูภมูิอกาศขององค์การ Red Cross/Red Crescent ผลิตคูมื่อสง่เสริมการเตรียมพร้อมเพ่ือรับมือ
กบัการเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ ซึง่มีประโยชน์ส าหรับชมุชน: 
http://www.climatecentre.org/index.php?page=news_ext&pub_id=85&type=4&view=more 

 

การวิจัยเพิ่มเตมิ 

การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีการท่ีมีคุณค่าส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร และการท า
ความเข้าใจกับความคิดความเข้าใจหลากหลายของคนในระดับท้องถ่ิน ตลอดจนส าหรับการออกแบบ
กิจกรรมระดบัท้องถ่ินท่ีอาจช่วยคนหลายร้อยคนได้ อย่างไรก็ดี วิธีการนีต้้องใช้เวลามาก และไม่สามารถ
น าไปสรุปง่ายๆ กบัพืน้ท่ีอ่ืน การวิจยัแบบมีส่วนร่วมอย่างเดียวนัน้ ไม่เพียงพอท่ีจะมีอิทธิพลตอ่การก าหนด
นโยบายระดบัชาต ิหรือท าให้ผู้ มีอ านาจตดัสินใจเกิดความเช่ือพอท่ีจะเปล่ียนแปลงสิ่งตา่งๆ ท่ีสามารถส่งผล
กระทบตอ่คนหลายล้านคนได้ ผลการวิจยัถกูมองวา่เป็น “แคเ่ร่ืองราว” หรือ เร่ืองเลา่ท่ีนา่สนใจ 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์ตา่งๆ ในวงกว้างมากขึน้ และเสริมสร้างความสามารถของเรา
ในการสง่อิทธิพลตอ่นโยบายและโครงการตา่งๆ ได้กว้างขวางขึน้ เราสามารถใช้การวิจยัแบบมีส่วนร่วมเป็น
ฐานส าหรับการออกแบบโครงการส ารวจศึกษาวิจยัขนาดใหญ่ ข้อมูลข่าวสารและความเข้าใจท่ีได้จากใช้
ค าถามน าและเคร่ืองมือชนิดตา่งๆ ท่ีให้รายละเอียดข้างต้นนี ้ชว่ยให้เรามีความคิดแหลมคมขึน้ และสามารถ
ตัง้ค าถามท่ีเฉพาะเจาะจงขึน้ท่ีสามารถน าไปใช้ในการส ารวจท่ีครอบคลมุคนเป็นจ านวนมากท่ีอยู่ในหลายๆ 
พืน้ท่ี การส ารวจวิจยัขนาดใหญ่นีจ้ะท าให้เราเกิดความเข้าใจมากขึน้เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ี
อาจส่งผลกระทบตอ่พืน้ท่ีในส่วนตา่งๆ ของประเทศได้หลากหลายทาง การได้มีมมุมองท่ีกว้างขึน้เช่นนัน้จะ
เป็นพืน้ฐานอนัมีคณุคา่พอท่ีจะมีอิทธิพลตอ่นโยบายและวิธีปฏิบตัิของชาติ อนัจะส่งผลตอ่คนหลายล้านคน 
อาทิ ความเร่งดว่นการพฒันาการเกษตรและการวิจยัทางการเกษตร หรือมาตรฐานการใช้น า้ผิวดิน หรือการ
พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ท่ีท่ีมีประชากรหนาแนน่ 

http://unfccc.int/adaptation/sbsta_agenda_item_adaptation/items/3633.php
http://www.iisd.org/climate/vulnerability/
http://www.ids.ac.uk/go/browse-by-subject/climate-change
http://www.iied.org/CC/index.html
http://www.climatecentre.org/index.php?page=news_ext&pub_id=85&type=4&view=more
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คู่มือส่งเสริมปฏบิตังิานภาคสนาม: วธีิใช้เคร่ืองมือวเิคราะห์แบบมีส่วนร่วม 

Field Guides for Participatory Tools 
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คู่มือส่งเสริมปฏิบัตงิานภาคสนาม 1: เคล็ดลับการอ านวยกระบวนการ 

ก่อนเข้าชุมชน 

ต้องวางแผนอย่างรอบครอบ 

 หาข้อมูลเก่ียวกับความเป็นมาของชุมชนก่อนลงพืน้ท่ี ต้องมีความรู้เก่ียวกับชุมชนหรือประวตัิความ
เป็นมาของกลุ่มคนในชมุชน ความขดัแย้งในอดีตและในปัจจบุนั และพลวตัของอ านาจในชมุชนท่ีอาจ
มีความส าคญัตอ่การคดัเลือกกลุม่เป้าหมายกลุม่ยอ่ย หรือตอ่การอ านวยกระบวนการพดูคยุ 

 เตรียมวาระ/ หรือหวัข้อเร่ืองท่ีจะเข้าไปพดูคยุกบัชมุชน ต้องให้แน่ใจว่าวาระท่ีเตรียมไปนัน้ ผู้ เข้าร่วมจะ
สามารถพดูคยุได้ตามสบาย ไมต้่องถกูเร่งรัด แตก็่ครอบคลมุทกุประเดน็ภายในเวลาท่ีก าหนดไว้ 

 ถ้าเป็นไปได้ หาข้อมูลไปล่วงหน้าเ ก่ียวกับระดับความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของ
กลุม่เป้าหมาย เพ่ือจะได้วางแผนจดักิจกรรมให้เหมาะสม 

 อยา่ลืมเผ่ือเวลา ส าหรับการชีแ้จงรายละเอียด การไตถ่ามข้อสงสยัของผู้ เข้าร่วม การตอบข้อสงสยั การ
อภิปรายประเดน็ตา่งๆ และ “ชว่งเวลาของการเรียนรู้” 

 ต้องค านึงอยู่ตลอดเวลาว่า ชาวบ้านนัน้แทบจะไม่มีเวลาว่าง ต้องยุ่งกบัเร่ืองท ามาหากินเพ่ือเลีย้งปาก
ท้อง เพราะฉะนัน้ การเข้าพบชาวบ้านจะต้องใช้เวลาสัน้ๆ เพ่ือไม่ให้พวกเขาเสียเวลาท ามาหากิน โดย
จะต้องจดัการเข้าเย่ียมให้กระจายออกไป เพ่ือไมใ่ห้กระทบตอ่การท างานตามปกตขิองเขา 

 วางแผนเร่ืองการจดับริการเคร่ืองดื่มด้วย ในกรณีท่ีเหมาะสม 

 ตดัสินใจเลือกกลุม่ยอ่ย 

 ท าให้แนใ่จวา่ วิทยากรกระบวนการสามารถท าหน้าท่ีได้โดยใช้ภาษาท้องถ่ิน 

ต้องแสวงหาการสนับสนุนจากผู้น าชุมชน 

 อธิบายจดุประสงค์ของการเข้ามาท างานในพืน้ท่ี และขออนญุาตผู้น าชมุชน 

 สิ่งหนึ่งท่ีอาจเป็นประโยชน์คือ จดัการประชมุเตรียมการท่ีเชิญผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายตา่งๆ ในท้องถ่ิน 
ได้แก่ ผู้น าชุมชน ผู้แทนหน่วยราชการในท้องถ่ิน องค์กรชุมชน และองค์กรท้องถ่ินอ่ืนๆ มารับฟังการ
ชีแ้จงเก่ียวกับแนวทางของโครงการ ท่ีจะเข้ามาด าเนินการในพืน้ท่ีและประโยชน์ของโครงการนี ้แล้ว
ร่วมกนัก าหนดเวลาการเข้าเย่ียมชมุชน 

 พิจารณาทบทวนวาระการเข้าเย่ียมชุมชนกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ เพ่ือชีแ้จงเก่ียวกับ 
จดุประสงค์ เวลาท่ีต้องใช้ สถานท่ีส าหรับการพดูคยุ (โดยจะต้องดใูห้แน่ใจว่า เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะสมท่ี
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เข้าถึงได้ง่าย ท่ีผู้หญิงสบายใจท่ีจะพูดคยุ หรือท่ีสมาชิกชมุชนคนอ่ืนๆ ท่ีเป็นบคุคลทุพลภาพบางส่วน 
ไมส่ามารถเคล่ือนไหวได้สมบรูณ์ตามปกต ิสามารถเข้าถึงได้สะดวก) 

 ท าความตกลงกันเร่ืองกลุ่มย่อย ถ้ามีวิทยากรกระบวนการ/ผู้ด าเนินระบวนการจ านวนมากพอ ควร
จดัท าการสมัภาษณ์/การพูดคยุกลุ่มย่อยท่ีอยู่ในชุมชนเดียวกันในเวลาเดียวกัน จะช่วยได้มาก ทัง้นี ้
เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมพดูคยุในกลุม่ตา่งๆ พดูได้อยา่งเปิดเผย โดยไมต้่องกงัวลวา่กลุม่อ่ืนจะได้ยิน 

 ก าหนดวิธีการส่ือสารข้อมลูท่ีได้จากการอภิปราย/พดูคยุในกลุม่ย่อยกบัผู้ เข้าร่วม 

 ตกลงกนัให้ได้วา่ใครจะเป็นคนแนะน าวิทยากรกระบวนการกบัชมุชน 

จงเตรียมพร้อม 

 ท าให้แนใ่จวา่ทกุคนท่ีอยูใ่นทีมวิเคราะห์ เห็นชอบกบัวตัถปุระสงค์ของการเข้าเย่ียมชมุชน 

 วิทยากรกระบวนการทกุคนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีเก่ียวกบัวิธีการและวิธีใช้เคร่ืองมือ
ตา่งๆ ก่อนเข้าไปปฏิบตังิานในชมุชน ควรฝึกวิธีการใช้เคร่ืองมือเสียก่อนจะชว่ยได้มาก 

 ถ้าวิทยากรกรกระบวนการท างานกนัแบบเป็นทีม จะต้องก าหนดหน้าท่ีกันให้ชดัเจนว่า ใครจะเป็นคน
ด าเนินกระบวนการสว่นไหนของวาระ และใครเป็นคนจดบนัทกึ 

 ทีมวิทยากรกระบวนการควรมีทัง้ผู้หญิงและผู้ ชาย และควรได้รับการฝึกอบรมด้านการเป็นวิทยากร
กระบวนการท่ีค านึงถึงความอ่อนไหวของประเด็นบทบาทหญิง-ชาย ในบางกรณี การให้วิทยากรหญิง
เป็นผู้ด าเนินกระบวนการพดูคยุกบักลุม่ผู้หญิงก็เป็นเร่ืองส าคญัท่ีต้องพิจารณา เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มรู้สึก
สบายใจขึน้ 

 ท าความตกลงกบัวิทยากรท่ีจะเป็นผู้ด าเนินกระบวนการร่วมกันว่า จะอธิบายแนวคิดตา่งๆ อย่างไรใน
ภาษาท้องถ่ิน เชน่ ภยัอนัตราย ทรัพยากรส าหรับการด าเนินวิถีชีวิต/การประกอบอาชีพ ฯลฯ ควรระลึก
ไว้ว่า แนวคิดเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศนัน้ อาจเป็นเร่ืองยากท่ีจะเข้าใจได้ ชาวบ้านอาจจะ
สามารถพดูคยุเก่ียวกบัฤดกูาล อากาศ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ได้ง่ายกวา่ 

ต้องพร้อมที่จะรับมือกับความขัดแย้ง 

 กระบวนการพดูคยุอาจดงึให้ประเดน็ปัญหาความไมเ่สมอภาคกนัผดุขึน้มาได้ ซึง่จ าเป็นต้องมีการแก้ไข
เพ่ือให้ความเปราะบางบรรเทาเบาบางลง เม่ือมีประเด็นเหล่านีข้ึน้มา วิทยากรจะต้องน ากระบวนการ
พดูคยุให้ก้าวตอ่ไปอยา่งระมดัระวงั เพราะโดยทัว่ไปแล้ว จะมีกลุ่มคนท่ีมีอ านาจและมีอิทธิพลในระดบั
ตา่งๆ อยูแ่ล้วภายในชมุชน หรือระหวา่งชมุชนและกลุม่อ่ืนๆ 
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 การมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเทคนิคการคล่ีคลายความขดัแย้ง จะช่วยให้วิทยากรสามารถจดัการ
กระบวนการอภิปรายพูดคยุให้ผ่านไปได้อย่างสร้างสรรค์ หากเกิดความขดัแย้งใดๆ ขึน้มาในระหว่าง
การพดูคยุ 

 การดงึผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียหลายๆ ฝ่ายเข้ามาเก่ียวข้องในกระบวนการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
จะชว่ยลดปัญหาความขดัแย้งให้น้อยลง 

ต้องท าให้แน่ใจว่าเรามีส่ือและอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องมี 

 ส่ือและอปุกรณ์ท่ีจ าเป็นเหลา่นี ้ได้แก่ 

 กระดาษนิวสพรินต์ 

 ปากกาเมจิก เส้น หนา-ใหญ่ สีตา่งๆ 

 กระดาษสี 

 เทปกระดาษกาว 

 วสัดใุนท้องถ่ิน เชน่ ก้อนหิน แทง่ไม้ เมล็ดพนัธุ์พืช ฯลฯ 

 อปุกรณ์บนัทกึข้อมลู (อปุกรณ์บนัทกึเสียง) 

 กล้องถ่ายรูปเพ่ือบนัทึกภาพกระบวนการด าเนินการและการพูดคยุ (ต้องพูดคยุให้แน่ใจว่าไม่
ขดัตอ่วฒันธรรมท้องถ่ิน) 

 สมดุบนัทกึ และคลิปบอร์ดส าหรับจดบนัทึก 

 อาหารวา่ง/อาหารเท่ียง/น า้และเคร่ืองด่ืม (ขึน้อยูก่บัการประชมุใช้เวลามากน้อยเทา่ไร และจดัท่ีไหน) 

ภ า พ ก า ร สัม ภ า ษ ณ์ แ ม่ บ้ า น     
บา้นอ่าวน ้าเมา อ.เมือง จ.กระบี่ - 
มูลนิธิรกัษ์ไทย 
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ระหว่างการอภปิรายกลุ่มย่อย 

ต้องบริหารจัดการความคาดหวัง 

 การบริหารจดัการความคาดหวงัของชุมชนระหว่างท่ีเข้ามาท างานในพืน้ท่ีนัน้เป็นเร่ืองส าคญั ชุมชน
ตา่งๆ มกัถูก “ประเมิน” มาหลายครัง้แล้วส าหรับโครงการต่างๆ จึงอาจคาดหวงัว่า การด าเนินการใน
พืน้ท่ีครัง้นีจ้ะท าให้เกิดโครงงานหรือโครงการใดโครงการหนึง่ส าหรับชมุชน 

 วิทยากรกระบวนการควรจะต้องตระหนกัให้ดีในเร่ืองนี ้เพราะเป็นสิ่งท่ีอาจจะมีอิทธิพลตอ่ประเด็นท่ีถกู
หยิบยกขึน้มาระหวา่งอภิปราย เพ่ือท่ีจะได้จดัการให้แน่ใจว่า จะไม่ไปสร้างความหวงัให้แก่ชมุชนว่าจะ
มีโครงการตา่งๆ ตามมา 

 

ต้องสร้างความรู้สึก “ปลอดภัย” และเช่ือใจกัน และด ารงรักษาสิ่งเหล่านัน้ไว้ 

 ให้สมาชิกชมุชนหรือผู้แทนในท้องถ่ินท่ีคนในชมุชนให้ความเช่ือใจเป็นผู้แนะน าทีมวิเคราะห์ 

 แสดงมารยาทท่ีดีและต้อนรับทกุคนด้วยความยินดี 

 ให้โอกาสทกุคนแนะน าตนเอง 

 ขออนญุาตเม่ือต้องการจะถ่ายรูปหรือถ่ายวีดีโอ และหลีกเล่ียงการบนัทกึภาพ ถ้าผู้ เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึก
อดึอดั 

 จดัเคร่ืองดื่ม น า้ชา-กาแฟไว้บริการ ถ้าเหมาะสม 

 เห็นคณุคา่ของความรู้และประสบการณของผู้ เข้าร่วม 

 ขดัจงัหวะทนัทีเม่ือเห็นวา่สิ่งท่ีก าลงัอภิปรายนัน้ เป็นการ “โจมต”ี 

 ยอมรับความผิดพลาดของตนและแก้ไขให้ถกูต้อง 

 ท าตวัเป็นกลาง 

 ให้เวลาผู้ เข้าร่วมได้ซกัถามข้อสงสยั 

 

สร้างการมีส่วนร่วมให้เกดิขึน้อย่างมีชีวิตชีวาและมีความสมดุล 

 ท าให้แนใ่จวา่สถานท่ีท่ีใช้ส าหรับการพดูคยุกลุม่ย่อยนัน้ เหมาะสมกบัการเข้ามาร่วมกิจกรรม 

 วางกฏกตกิาร่วมกบัผู้ เข้าร่วมส าหรับการอภิปรายกลุม่ย่อย 
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 อธิบายกระบวนการอภิปรายกลุม่ย่อยและตรวจสอบให้แนใ่จวา่ทกุคนเข้าใจค าสัง่และค าถาม 

 กระตุ้นและให้ก าลังใจกับผู้ เข้าร่วมท่ียงัไม่ค่อยกล้าแสดงออก และจดัการอย่างสุภาพให้คนท่ีพูดมากเกินไป 
หรือคดิวา่ตนเป็น “ผู้ เช่ียวชาญ” นัน้หยดุพดู 

 หาทางให้ผู้ เข้าร่วมเป็นผู้ขบัเคล่ือนกระบวนการกิจกรรมกลุม่ (เชน่ สร้างแผนท่ีเอง ท าสญัญาลกัษณ์ในตาราง 

 ให้โอกาสผู้ เข้าร่วมหยิบยกประเด็นท่ีพวกเขาสนใจหรือสงสัยขึน้มาพูดคุยกัน แต่วิทยากรต้องประคอง
กระบวนการพูดคุยไม่ให้ออกนอกเร่ือง และต้องจัดการให้แน่ใจว่า การพูดคุยคืบหน้าไปได้เร็วพอท่ีจะ
ครอบคลมุสาระท่ีจ าเป็นภายในเวลาท่ีจดัสรรไว้ 

 ถามค าถามมากๆ เพ่ือค้นหาข้อมูลให้มากขึน้ ถ้าการอภิปรายพดูคยุไม่คืบหน้า แตต้่องพยายามไม่ให้เป็นการ
ชกัน าผู้ เข้าร่วม 

 

จบการอภปิรายอย่างสวยงาม 

 อธิบายให้เข้าใจเก่ียวกบัการด าเนินการขัน้ตอ่ไป 

 ก าหนดวนัเวลาท่ีจะกลบัมาเย่ียมชมุชนเพ่ือตรวจสอบยืนยนัความถกูต้องของการวิเคราะห์ 

 กลา่วขอบคณุทกุคนในกลุม่ท่ีมาร่วมพดูคยุ และให้โอกาสพวกเขาได้ไตถ่ามข้อสงสยั 

 ถ้าผู้ ร่วมอภิปรายต้องการจะเก็บผลงานจากการอภิปรายกลุ่มย่อย (เช่น แผนท่ีภัยอนัตราย) วิทยากรควรท า
ฉบบัส าเนาส าหรับตนเอง และให้ผู้ เข้าร่วมเก็บต้นฉบบัไว้ 
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คู่มือส่งเสริมปฏิบัตงิานภาคสนาม 2: การท าแผนที่ภยัอันตราย 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยกบัชุมชน รวมทัง้ความคิดเห็นเก่ียวกับชุมชนในสายตาของกลุ่มต่างๆ ภายใน
ชมุชน 

 เพ่ือระบทุรัพยากรท่ีส าคญัตอ่วิถีชีวิต/การประกอบอาชีพในชมุชน และค้นหาว่าใครเข้าถึงและควบคมุ
ทรัพยากรเหลา่นัน้ 

 เพ่ือระบพืุน้ท่ีและทรัพยากรท่ีมีความเส่ียงตอ่ภยัอนัตรายทางภมูิอากาศ 

 เพ่ือวิเคราะห์ภยัอนัตรายท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป และวางแผนลดความเส่ียง 

การด าเนินกระบวนการ มีวิธีการอย่างไร 

กิจกรรมนี ้รวมทัง้การอภิปราย จะใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที: ท าแผนท่ี 45 นาที และ อภิปราย 
45 นาที 

1.  อธิบายให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจว่า วิทยากรและกลุ่มผู้ เข้าร่วมจะมาช่วยกนัสร้างแผนท่ีหมู่บ้านของ
พวกเขา 

2. เลือกพืน้ท่ีเหมาะๆ (พืน้ดนิ พืน้ห้อง กระดาษ) รวมทัง้วสัดท่ีุต้องใช้ส าหรับการท าแผนท่ี ถ้าจะท าแผนท่ี
บนพืน้ดิน หรือพืน้ห้อง คนท่ีท าหน้าท่ีบนัทึกข้อมูล จะต้องบนัทึกแผนท่ีลงในแผ่นพลิก หรือในสมุด
บนัทกึของเขา หรือจะใช้วิธีถ่ายรูปก็ได้ 

3. สิ่งแรกท่ีต้องท าคือ สร้างแผนท่ีชมุชน โดยไต่ถามสมาชิกชมุชนให้เป็นผู้ ระบสุถานท่ีส าคญัๆ ท่ีเป็นจุด
สงัเกตในหมูบ้่าน 

4. วางเคร่ืองหมายหรือก้อนหินแสดงสถานท่ีส าคญัเหลา่นัน้ 

หมายเหต ุ: วิทยากรควรชว่ยเร่ิมต้นกิจกรรมเทา่นัน้ จากนัน้ปลอ่ยผู้ เข้าร่วมวาดแผนท่ีเอง 

5. ให้สมาชิกชมุชนวาดเส้นเขตแดนชมุชน 

6. ให้สมาชิกชมุชนวาดบริเวณท่ีตัง้บ้านเรือน บริเวณท่ีตัง้ของสถานท่ี/สิ่งอ านวยความสะดวก และบริเวณ
ท่ีมีทรัพยากรตา่งๆ ในชมุชน รายละเอียดเหล่านีไ้ด้แก่ บ้าน (ในแผนท่ีไม่จ าเป็นต้องแสดงจ านวนบ้าน
ทัง้หมด แตเ่ป็นบริเวณทัว่ไปท่ีมีบ้านเรือนตัง้อยู่) สถานท่ีอ านวยความสะดวก อาทิ โบสถ์คริสต์ สเุหร่า 
สถานีอนามยั โรงเรียน และทรัพยากร เชน่ บริเวณพืน้ท่ีป่าและแหลง่น า้ 
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7. เม่ือสมาชิกเห็นพ้องต้องกันว่า แผนท่ีชุมชนท่ีร่วมกันสร้างขึ น้นัน้ มีรายละเอียดครบถ้วนแล้ว จึงท า
ขัน้ตอนตอ่ไปคือ ขัน้ตอนขัน้ท่ี 2 –การระบภุยัอนัตรายชนิดตา่งๆ 

8. ให้สมาชิกชมุชนระบพืุน้ท่ีตา่งๆ ท่ีมีความเส่ียงตอ่ภยัอนัตรายชนิดตา่งๆ ซึง่ได้แก่ 

 ภยัพิบตัทิางธรรมชาติ 

 เหตวุิกฤตด้ิานสขุภาพ เชน่ เอชไอวี/เอดส์ หรือมาเลเรีย 

 ประเดน็ปัญหาทางสงัคม-การเมือง เชน่ ความขดัแย้ง หรือ การจดัแบง่ท่ีดนิท ากิน ฯลฯ 

ภยัอนัตรายใดท่ีมีการกลา่วถึงท่ีไมใ่ชภ่ยัของพืน้ท่ีใดโดยเฉพาะเจาะจง จะต้องบง่บอกไว้ในรายงาน 

การเรียนรู้และการอภปิราย 

เม่ือการท าแผนท่ีเสร็จสิน้แล้ว สอบถามสมาชิกกลุม่ด้วยค าถามตอ่ไปด้วย 

 ใครสามารถเข้าถึงทรัพยากรตา่งๆ ท่ีระบไุว้ในแผนท่ี ใครเป็นคนควบคมุการเข้าถึงทรัพยากรเหลา่นี ้

 ผลกระทบของภยัอนัตรายตา่งๆ ท่ีระบไุว้มีอะไรบ้าง 

 ภยัอนัตรายในปัจจบุนัแตกตา่งจากท่ีเคยเกิดขึน้ในอดีตหรือไม ่อยา่งไร (เม่ือ 10 หรือ 20 หรือ 30 ปี
ก่อน ขึน้อยูก่บัอายขุองผู้ เข้าร่วมกิจกรรม) 

 มีท่ีใดในชมุชนท่ีปลอดภยัจากภยัอนัตรายหรือไม ่

 มีการใช้ท่ีท่ีปลอดภัยเหล่านีส้ าหรับการคุ้มกันให้พ้นจากภยัอนัตรายหรือไม่ (เช่น ใช้เป็นท่ีกักเก็บ
อาหารและปัจจยัการผลิต หรือเป็นท่ีหลบภยัส าหรับปศสุตัว์) 

 สมาชิกกลุม่ไหนของชมุชนท่ีมีความเส่ียงตอ่ภยัอนัตรายชนิดตา่งๆ มากท่ีสดุ ท าไม 

 ปัจจุบันนีค้นในชุมชนรับมือกับผลกระทบของภัยอันตรายชนิดต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้อย่างไร 
ยุทธศาสตร์/วิธีการในการรับมือท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนันัน้ได้ผลหรือไม่ ยุทธศาสตร์/วิธีการเหล่านัน้
ยัง่ยืนหรือไม ่

การส่ือสารประเดน็การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

ในขณะท่ีการอภิปรายกลุ่มย่อยก าลงัด าเนินไป ให้จดบนัทึกสิ่งตา่งๆ ท่ีเป็นข้อสงัเกตของชมุชน ท่ี
อาจจะสอดคล้องกับข้อมูลทางอุตนุิยมวิทยาท่ีมีอยู่ของภูมิภาค บอกข้อมูลนีใ้ห้สมาชิกชุมชนทราบ เพ่ือ
ยืนยนัให้พวกเขารู้ว่า ข้อสงัเกตของพวกเขานัน้ถูกต้อง เป็นการปทูางส าหรับการน าเสนอแนวโน้มของภัย
อนัตรายชนิดตา่งๆ ท่ีได้ระบไุว้ในอนาคต 
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ผู้ จดบันทึกจะต้องเขียนประเด็นส าคัญๆ ของการอภิปรายไว้โดยละเอียดและถูกต้องตามท่ีได้
อภิปรายกนั 

 
แผนทีภ่ยัอนัตรายของหมู่บา้นนาตีน อ.เมือง จ.กระบี ่- มูลนิธิรกัษ์ไทย 

ดดัแปลงมาจาก: Community-Based Disaster Risk Management Field Practitioners’ Handbook, 
Imelda Abarquez and Zubair Murshed, Asian Disaster Preparedness Center (2004). 
http://www.adpc.net/PDR-SEA/publications/12Handbk.pdf 

Make that change: community-based disaster management, International Federation of Red 
Cross and Red Crescent Societies (undated). 
http://www.proventionconsortium.org/themes/default/pdfs/CRA/IFRC2003_meth.pdf 

http://www.adpc.net/PDR-SEA/publications/12Handbk.pdf
http://www.proventionconsortium.org/themes/default/pdfs/CRA/IFRC2003_meth.pdf
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คู่มือส่งเสริมปฏิบัตงิานภาคสนาม 3: ปฏิทนิฤดูกาล 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือระบุช่วงเวลาท่ีเกิดภาวะของภัยท่ีสะสมมาตามกาลเวลา ภัยอันตราย โรคต่างๆ ความอดอยาก หนีส้ิน 
ความเปราะบาง ฯลฯ  

 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกบัวิถีชีวิต/การประกอบอาชีพ และยทุธศาสตร์การรับมือ 

 เพ่ือวิเคราะห์ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้กบักิจกรรมตา่งๆ ตามฤดกูาล 

 เพ่ือประเมินผลการใช้ข้อมลูทางภมูิอากาศส าหรับการวางแผน 

การด าเนินกระบวนการท าปฏทินิฤดูกาลนัน้ท าอย่างไร 

กิจกรรมนี ้รวมทัง้การอภิปรายจะใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาที: 30 นาทีส าหรับการท าปฏิทินฤดกูาล 
และ 45 นาที ส าหรับการอภิปราย 

1. ขีดตารางบนพืน้ดนิหรือกระดาษแผน่ใหญ่ๆ แบง่ตารางตามแนวนอนออกเป็น 12 ชอ่ง ส าหรับ 12 เดือน 

2. อธิบายให้เข้าใจถึงสิ่งท่ีก าลงัจะท าร่วมกนั คือ ปฏิทินฤดกูาลท่ีแสดงเหตกุารณ์และกิจกรรมส าคญัๆ ท่ี 

  เกิดขึน้ในห้วงเวลา 1 ปี 

3. ให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมท ารายการ ฤดกูาล เหตกุารณ์ สภาพเง่ือนไข ฯลฯ และใสล่งไปในชอ่งตา่งๆ ตาม 

   แนวตัง้ สิ่งท่ีควรอยูใ่นรายการนี ้ได้แก่ 

 วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ และประเพณีตา่งๆ 

 ฤดเูพาะปลกูและฤดเูก็บเก่ียว 

 ชว่งเวลาท่ีอาหารขาดแคลน 

 ชว่งเวลาท่ีมีการอพยพย้ายถ่ิน 

 ชว่งเวลาท่ีเกิดภยัอนัตราย/ภยัพิบตั ิอาทิ พายไุซโคลน ภยัแล้ง และน า้ทว่ม 

 ชว่งเวลาท่ีโรคตามฤดกูาลเกิดขึน้ชกุชมุ 

 ฯ ลฯ 
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4.  เม่ือระบุเหตุการณ์ส าคัญได้แล้ว ให้กาเคร่ืองหมายลงในช่องของเดือนต่างๆ เพ่ือบ่งบอกเวลาท่ีเหตุการณ์
เหล่านัน้เกิดขึน้ตามท่ีผู้ เข้าร่วมเห็นตรงกัน เหตุการณ์ใดท่ีกลุ่มผู้ เข้าร่วมมีความลังเลในการระบุช่วงเวลาท่ี
เหตกุารณ์นัน้เกิดขึน้ ผู้จดบนัทกึจะต้องท าหมายเหตบุง่บอกไว้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานทีไ่ดจ้ากกิจกรรมการท าแผนที่ฤดูกาลทีร่่วมท ากบักลุ่มชาวประมง บา้นท่าพิกลุ อ.ท่าฉาง จ.สรุาษฏร์ธานี - มูลนิธิรกัษ์ไทย 

การเรียนรู้และการอภปิราย 
เม่ือกิจกรรมการท าแผนท่ีฤดูกาลเสร็จสิน้สมบูรณ์แล้ว ให้สอบถามข้อมูลจากสมาชิกกลุ่ม ด้วยค าถาม

ตอ่ไปนี ้

 ยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัท่ีสดุในการด าเนินวิถีชีวิตท่ีใช้อยู่ในชว่งเวลาตา่งๆ ของปีนัน้ คืออะไร 

 ยทุธศาสตร์ท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนัส าหรับการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ในช่วงท่ีมีความยากล าบากคืออะไร 
ยทุธศาสตร์เหลา่นัน้ได้ผลหรือไม่ 

 ชว่งเวลาของฤดกูาลและเหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ เม่ือเปรียบเทียบกบัท่ีเกิดขึน้เม่ือ 10/20/30 ปี ก่อนหน้า
นัน้ มีความแตกตา่งกนัหรือไม ่

 วิถีชีวิต/ยทุธศาสตร์การรับมือเปล่ียนไปหรือไม ่จากการท่ีฤดกูาลหรือเหตกุารณ์มีการเปล่ียนแปลงไป 

 การตดัสินใจก าหนดจงัหวะเวลาของการใช้ยุทธศาสตร์การด าเนินวิถีชีวิต/การประกอบอาชีพนัน้ ท ากัน
อยา่งไร 
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การส่ือสารประเดน็การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

เม่ือมีการอภิปรายกนัในประเดน็เร่ืองยทุธศาสตร์การรับมือและการเปล่ียนแปลง อาจเป็นโอกาสให้ช่วยกนั
พิเคราะห์ว่า  ยทุธศาสตร์การรับมือท่ีมีอยู่นัน้ใช้ได้ผลหรือไม่ในบริบทท่ีสิ่งแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป และ/หรือเป็น
โอกาสให้ช่วยกันก าหนดยุทธศาสตร์ใหม่ๆ ท่ีคิดออกมาได้และสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ เป็นการปู
ทางส าหรับการอภิปรายเก่ียวกบัความจ าเป็นท่ีต้องมียทุธศาสตร์ใหม่ๆ ท่ีเหมาะสมกบับริบทของการเปล่ียนแปลง
ภมูิอากาศ และปทูางส าหรับการแนะน าแนวคดิเร่ืองการปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงภมูิอากาศ 

ผู้จดบนัทกึจะต้องจดประเดน็ส าคญัๆ ของการอภิปรายไว้โดยละเอียดและถกูต้องตามท่ีกลุม่ได้อภิปรายกนั 

ดดัแปลงมาจาก:  

Community-Based Disaster Risk Management Field Practitioners’ Handbook, Imelda Abarquez 
and Zubair Murshed, Asian Disaster Preparedness Center (2004). http://www.adpc.net/PDR-
SEA/publications/12Handbk.pdf 

Make that change: community-based disaster management, International Federation of Red 
Cross and Red Crescent Societies (undated). 
http://www.proventionconsortium.org/themes/default/pdfs/CRA/IFRC2003_meth.pdf 

 

 

http://www.adpc.net/PDR-SEA/publications/12Handbk.pdf
http://www.adpc.net/PDR-SEA/publications/12Handbk.pdf
http://www.proventionconsortium.org/themes/default/pdfs/CRA/IFRC2003_meth.pdf
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คู่มือส่งเสริมปฏิบัตงิานภาคสนาม 4: การล าดับเหตุการณ์ส าคัญในอดีต 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้เก่ียวกบัภยัอนัตรายในอดีต ลกัษณะของภยั ความรุนแรง และพฤติกรรมท่ี
เปล่ียนแปลงไป 

 เพ่ือให้คนได้รับรู้ถึงแนวโน้มของภยัอนัตราย และการเปล่ียนแปลงของภยัตามกาลเวลาท่ีผา่นไป 

 เพ่ือประเมินผลขอบเขตของการวิเคราะห์ความเส่ียง การวางแผน และการลงทนุเพ่ืออนาคต 

 
การด าเนินกระบวนการ มีวิธีการอยา่งไร  

กิจกรรมนี ้รวมทัง้การอภิปราย จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที :  1 ชั่วโมง ส าหรับการล าดับ
เหตกุารณ์ และ 45 นาที ส าหรับการอภิปราย 

1. วิทยากรควรหารือกบัผู้ เข้าร่วมวา่จะใช้รูปแบบตารางหรือรูปแบบกราฟฟิค 

2. ให้กลุม่ผู้ เข้าร่วมฟืน้ความจ าเก่ียวกบัเหตกุารณ์ส าคญัท่ีเกิดขึน้ในชมุชน อาทิ 

 ภยัอนัตรายครัง้ใหญ่และผลกระทบจากภยัเหลา่นัน้ 

 การเปล่ียนแปลงด้านการใช้ท่ีดนิ (ปลกูพืช พืน้ท่ีป่าไม้ ท่ีตัง้บ้านเรือน ฯลฯ) 

 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ด้านการถือครองท่ีดนิ 

ล าดบัเหตกุารณ์ส าคญัในอดีตบา้นคลองพิกลุ จ.สรุาษฏร์ธานี 
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ล าดบัเหตุการณส าคญัๆในอดีตท่ีผา่นมา 

หมู่บา้น................ 

ปี พ.ศ. บนัทึกเหตุการส าคญั 

2530   

2534   

2540   

2542   

2548   

2551   

2554   

    
 

 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ด้านความมัน่คงทางอาหารและโภชนาการ 

 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ด้านการปกครองและด้านองค์กร 

 เหตกุารณ์ทางการเมืองท่ีส าคญั 

3. วิทยากรบนัทกึเร่ืองราวลงบนกระดาน หรือในกระดาษแผน่ใหญ่ๆ ตามล าดบัวนัเดือนปีท่ีเหตกุารณ์นัน้เกิดขึน้ 

4. วิทยากรอ่านทวนเหตกุารณ์ต่างๆ ท่ีกลุ่มผู้ เข้าร่วมกล่าวมาแล้วเป็นระยะๆ เพ่ือเป็นการกระตุ้นเตือนความจ า
ของคนและช่วยให้ผู้ ให้ข้อมูลหลักนึกเหตุการณ์ท่ียังขาดหายไปขึน้มาได้ อย่างไรก็ดี ให้มุ่งสนใจเฉพาะ
เหตกุารณ์ท่ีส าคญัๆ เทา่นัน้ 

หมายเหตุ : สิ่งท่ีต้องค านงึอยูเ่สมอคือ การล าดบัเหตกุารณ์ใหญ่ๆ อาจไม่ถกูต้องแน่นอนนกั เพราะคนมกัจะจดจ า
เหตกุารณ์ท่ีเพิ่งเกิดขึน้ไม่นานนกัได้มากกวา่ 

 

ค าถามส าหรับการอภปิราย 

เม่ือกิจกรรมล าดบัเหตกุารณ์ส าคญัเสร็จสิน้ลง ให้สอบถาม
ข้อมลูจากกลุม่ผู้ เข้าร่วม โดยใช้ค าถามตอ่ไปนี ้

 มีแนวโน้มหรือการเปล่ียนแปลงใดๆ เกิดขึน้ใหม่  ในแง่
ความถ่ีของเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้เม่ือกาลเวลาผา่นไป 

 ยุทธศาสตร์ในการรับมือในช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์ยุ่งยาก คือ
อะไร ยทุธศาสตร์เหลา่นัน้ใช้ได้ผลหรือไม ่

 ยทุธศาสตร์ในการรับมือเปล่ียนไปตามความถ่ีท่ีเปล่ียนแปลง
ไปของเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้หรือไม ่

 เหตกุารณ์อะไรท่ีคณุคาดวา่จะเกิดขึน้ในอนาคต จะเกิดเม่ือไร 

 เหตกุารณ์ในอนาคตท่ีคดิวา่จะเกิดขึน้นัน้ มีผลกระทบตอ่แผนในอนาคตของคณุหรือไม ่

การส่ือสารประเดน็การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

การอภิปรายเก่ียวกับความถ่ีของเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้นัน้ มีแนวโน้มหรือมีการเปล่ียนแปลงอย่างไร 
ถือเป็นโอกาสอนัดีท่ีจะยืนยนัได้ว่า ข้อสงัเกตของชุมชนนัน้มีความสอดคล้องกับข้อมูลทางภูมิอากาศ การ
อภิปรายท่ีมุ่งเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวกับอนาคต จะช่วยให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกับความมุ่งมัน่ของชุมชน 
และชมุชนมีการวางแผนเพ่ืออนาคตมากน้อยเพียงไร นอกจากนีย้งัเป็นการปทูางส าหรับการส่ือสารข้อมลูท่ี
มีอยูเ่ก่ียวกบัแนวโน้มของเหตกุารณ์ในอนาคตท่ีท านายกนัไว้ 
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ผู้จดบนัทึกจะต้องจดบนัทึกประเด็นส าคญัๆ ของการอภิปรายไว้โดยละเอียดและถูกต้องตามท่ี
กลุม่ได้อภิปรายกนั 

ดดัแปลงจาก: Community-Based Disaster Risk Management Field Practitioners’ Handbook, Imelda 
Abarquez and Zubair Murshed, Asian Disaster Preparedness Center 2004). http://www.adpc.net/PDR-
SEA/publications/12Handbk.pdf 

http://www.adpc.net/PDR-SEA/publications/12Handbk.pdf
http://www.adpc.net/PDR-SEA/publications/12Handbk.pdf
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คู่มือส่งเสริมปฏิบัตงิานภาคสนาม 5: ตารางวเิคราะห์ความเปราะบาง 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือก าหนดให้ได้วา่ภยัอนัตรายใดท่ีสง่ผลกระทบตอ่ทรัพยากรท่ีส าคญัตอ่วิถีชีวิตท้องถ่ินมากท่ีสดุ 

 เพ่ือก าหนดให้ได้วา่ทรัพยากรเพ่ือการด ารงชีวิตประเภทใดมีความเปราะบางมากท่ีสดุ 

 เพ่ือระบยุทุธศาสตร์ท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนัส าหรับการรับมือกบัภยัอนัตรายท่ีได้ระบไุว้ 

การด าเนินระบวนการท าตารางวิเคราะห์ความเปราะบางมีวิธีการอย่างไร 

กิจกรรมนี ้รวมทัง้การอภิปรายจะใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที : 45 นาที ส าหรับการท าตาราง และ 
45 นาที ส าหรับการอภิปราย 

1. เตรียมเขียนตารางไว้ลว่งหน้า จะเขียนไว้บนพืน้ หรือบนกระดาษนิวสพรินต์ก็ได้ 

2. ให้กลุม่ผู้ เข้าร่วมระบทุรัพยากรตา่งๆ ท่ีมีความส าคญัท่ีสดุต่อการด ารงวิถีชีวิต โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นทรัพยากร
ท่ีพวกเขามีอยู่แล้วในขณะนี ้แตเ่ป็นสิ่งท่ีพวกเขาเห็นว่าส าคญัท่ีสดุท่ีจะสนบัสนนุให้พวกเขามีความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึน้ รายช่ือทรัพยากรท่ีระบุได้อาจยาวเป็นหางว่าว จึงควรจัดแยกเป็นประเภทต่างๆ เช่น ทรัพยากรมนุษย์ 
ทรัพยากรทางสงัคม ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาต ิและทรัพยากรทางการเงิน 

3. ให้กลุ่มผู้ เข้าร่วมระบุทรัพยากรท่ีพวกเขาเห็นว่าส าคัญท่ีสุดมาทัง้สิน้ 4 อย่าง ท่ีจะช่วยให้พวกเขาสามารถ
ปรับปรุงความเป็นอยูใ่ห้ดีขึน้ได้ ใสร่ายช่ือทรัพยากรท่ีส าคญัเร่งดว่นเหล่านีล้งในช่องแรกซ้ายมือตามแนวตัง้ ใช้
สญัลกัษณ์ได้ ถ้าจะชว่ยให้ผู้ เข้าร่วมเข้าใจได้ง่ายขึน้ 

4. จากนัน้ให้กลุ่มผู้ เข้าร่วมระบุภัยท่ีเป็นอนัตรายร้ายแรงท่ีสุดต่อวิถีชีวิตของพวกเขา ภยัดงักล่าวอาจจะเป็นภัย
ทางธรรมชาติ หรือภัยท่ีเกิดจากน า้มือมนุษย์ อย่าจ ากัดการพูดคุยเฉพาะภัยอันตรายท่ี เก่ียวกับภูมิอากาศ
เทา่นัน้ แตถ้่าไมมี่ใครระบภุยัอนัตรายตอ่สิ่งแวดล้อม วิทยากรอาจจะต้องกระตุ้นให้กลุม่ผู้ เข้าร่วมคิดในเร่ืองนี  ้

หมายเหต ุ: การระบภุยัอนัตรายนัน้ สิ่งส าคญัคือ จะต้องระบใุห้ชดัเจนและเจาะจง และต้องให้ 

แน่ใจได้ว่า สิ่งท่ีระบกุนัมานัน้เป็นปัญหาเร่ืองภยัอนัตรายจริงๆ ผู้ เข้าร่วมอาจระบสุถานการณ์
บางอยา่ง เชน่ “ขาดความมัน่คงทางอาหาร” เป็นภยัอนัตราย ในกรณีเช่นนี ้วิทยากรอาจขอให้
กลุ่มผู้ เข้าร่วมแจกแจงสถานการณ์เหล่านีอ้อกมา เพ่ือพิเคราะห์ดูว่าเกิดจากภัยอันตราย
หรือไม่ (เช่น การขาดความมัน่คงทางอาหาร อาจเป็นผลมาจากสภาวะความแห้งแล้งซึ่งเป็น
ภยัอนัตราย) เชน่เดียวกนั บางกลุม่อาจระบวุา่ ความขาดแคลนทรัพยากร อาทิ “ขาดเงิน” เป็น
ภัยอันตราย ในกรณีนี ้จะต้องพิเคราะห์ดูว่า การขาดแคลนทรัพยากรนัน้เป็นผลมาจากภัย
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อันตรายหรือไม่ หรือในบางกรณี ทรัพยากรท่ีระบุว่าขาดแคลนนัน้ ควรจะต้องใส่เพิ่มไว้ใน
รายการทรัพยากรท่ีส าคญัเร่งดว่นท่ีระบกุนัในขัน้ตอนท่ีแล้วหรือไม่ 

 

หมู่บ้านบันสี โรคที่ เกิด
กับมนุษย์ 

โรคที่ เกิด
กับสัตว์ 

ความแห้งแล้ง น า้ท่วม ฝนตกผิด
ฤดูกาล 

สัตว์ 2 3 3 3 1 

อาหารส ารอง 3 3 2 3 3 

ผู้หญิงและเดก็มีอาหาร
บริโภคอย่างเพียงพอ 

3 3 3 2 2 

เดก็ได้ไปโรงเรียน (เสือ้ผ้า 
รองเท้า) 

3 2 2 3 1 

ผู้หญิงมีอาชีพเสริม 3 2 1 2 2 

 

5. ให้เขียนช่ือภัยอนัตรายท่ีส าคญัท่ีสุด 4 อย่างในช่องบนสุดของตารางตามแนวนอน ใช้สญัลักษณ์ได้
เชน่กนั ถ้าจ าเป็น 

6. ให้กลุ่มผู้ เข้าร่วมเป็นผู้ ตัดสินใจก าหนดระบบการให้คะแนนเพ่ือบ่งชี ว้่า ภัยอันตรายเหล่านัน้มี
ผลกระทบตอ่ทรัพยากรเพ่ือการด าเนินวิถีชีวิตในระดบัไหน อาทิ มาก ปานกลาง เล็กน้อย และไม่มีเลย 
ระบบคะแนนควรมีดงันี ้

3 = มีผลกระทบร้ายแรงตอ่ทรัพยากร 

2 = มีผลกระทบปานกลางตอ่ทรัพยากร 

1 = มีผลกระทบเล็กน้อยตอ่ทรัพยากร  

0 = ไมมี่ผลกระทบตอ่ทรัพยากร 

7. ให้ผู้ เข้าร่วมระบคุวามรุนแรงของภยัอนัตรายแตล่ะชนิดท่ีมีผลกระทบตอ่ทรัพยากรแตล่ะประเภท ซึ่งทัง้
กลุม่จะต้องเห็นตรงกนัเป็นเอกฉนัท์ ผู้จดบนัทกึจะต้องจดประเดน็ส าคญัของกระบวนการพดูคยุท่ีท าให้
กลุม่ตดัสินใจให้คะแนนเชน่นัน้ รวมทัง้ความคดิเห็นของผู้ ท่ีไมเ่ห็นด้วยกบัคะแนนดงักล่าว 
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ค าถามส าหรับการอภปิราย 

เม่ือการท าตารางวิเคราะห์ความเปราะบางเสร็จสิน้แล้ว ให้ไตถ่ามผู้ เข้าร่วมดงัตอ่ไปนี ้

 ยทุธศาสตร์ท่ีใช้อยูใ่นขณะนีใ้นการรับมือกบัภยัอนัตรายท่ีได้ระบมุานัน้คืออะไร ใช้ได้ผลหรือไม ่

 คณุอยากน ายุทธศาสตร์อ่ืนใดมาใช้หรือไม่ เพ่ือลดผลกระทบของภัยอนัตรายท่ีมีต่อวิถีชีวิตของพวก
คณุ 

 คณุมีทรัพยากรอะไรอยูบ้่างท่ีจะชว่ยให้คณุสามารถแก้ปัญหาด้วยยทุธศาสตร์ใหม่ๆ  ได้ 

 การน ายทุธศาสตร์ใหมเ่หลา่นีม้าใช้ มีข้อจ ากดัอะไรบ้าง 

ผู้จดบนัทกึจะต้องจดประเดน็ส าคญัไว้โดยละเอียดและถกูต้องตามท่ีกลุม่ได้อภิปรายกนั 

ตวัอย่าง ตารางวิเคราะห์ภยั บา้นท่าพิกลุ – มูลนิธิรกัษ์ไทย 
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คู่มือส่งเสริมปฏบัิตงิานภาคสนาม 6: แผนผังเวนน์ (Venn Diagram) 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือท าความเข้าใจเก่ียวกบัสถาบนัตา่งๆ ท่ีมีความส าคญัตอ่ชมุชนมากท่ีสดุ 

 เพ่ือวิเคราะห์การมีสว่นร่วมของกลุม่ตา่งๆ ในกระบวนการวางแผนของท้องถ่ิน 

 เพ่ือประเมินผลการเข้าถึงบริการตา่งๆ และโครงการหรือระบบการคุ้มกนัทางสงัคมท่ีมีอยู่ 

การด าเนินกระบวนการจัดท าแผนผังเวนน์ มีวิธีการอย่างไร 

กิจกรรมนีจ้ะใช้เวลา 1 ชัว่โมง 30 นาที รวมทัง้การอภิปรายกลุ่มย่อย : 1 ชัว่โมงส าหรับการท าแผนผงั และ 
30 นาที ส าหรับการอภิปราย 

1. การท าแผนผงัเวนน์นัน้ท าได้หลายวิธี อาจใช้ก่ิงไม้วาดและเขียนแผนผงัลงบนพืน้ผิวดินอ่อนๆ หรืออาจท า
แผนผงับนกระดาษ ถ้าจะใช้กระดาษ ควรเร่ิมต้นร่างแผนผงัด้วยดนิสอก่อน จะได้เปล่ียนแปลงแก้ไขภายหลงั
ได้ อีกวิธีหนึ่งคือ ตดักระดาษสีเป็นรูปวงกลมขนาดต่างๆ และให้ผู้ เข้าร่วมเป็นคนก าหนดว่า วงกลมขนาด
ไหนแทนสถาบนัใดท่ีได้ระบมุา  

2. ถ้ากลุ่มผู้ เข้าร่วมแสดงให้เห็นว่าไม่ค่อยเข้าใจเคร่ืองมือชนิดนี ้ให้วาดตวัอย่างแผนผงัง่ายๆ ให้ด ูจะช่วยให้
เข้าใจได้มากขึน้ 

3. สอบถามกลุ่มผู้ เข้าร่วมว่า องค์กร/สถาบนั/กลุ่มไหนท่ีพบเห็นอยู่ในหมู่บ้าน วิทยากรต้องกระตุ้นให้กลุ่ม
ผู้ เข้าร่วมคดิถึงกลุม่ท่ีรวมตวักนัอยา่งไมเ่ป็นทางการ รวมทัง้องค์กรชมุชนด้วย 

4. เขียนช่ือสถาบนัทัง้หมดท่ีกลุม่ได้กลา่วมา และให้สญัลกัษณ์ท่ีทกุคนเข้าใจแก่องค์กรแตล่ะองค์กร 

5. ให้ผู้ เข้าร่วมวาดวงกลมขนาดใหญ่ตรงจุดศูนย์กลางของแผ่นกระดาษหรือบนพืน้ดิน วงกลมดงักล่าวแทน
กลุม่ผู้ เข้าร่วม 

6. ให้กลุ่มผู้ เข้าร่วมอภิปรายเก่ียวกบัองค์กรตา่งๆ แตล่ะองค์กรว่ามีความส าคญัตอ่พวกเขาอย่างไร จากนัน้จึง
วาดวงกลมขนาดใหญ่ส าหรับองค์กรท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด และวงกลมขนาดเล็กลงส าหรับองค์กรท่ีมี
ความส าคญัในระดบัรองลงมา  เม่ือได้ครบหมดทุกองค์กรแล้ว จึงให้กลุ่มผู้ เ ข้าร่วมพิจารณาเปรียบเทียบ
ขนาดของวงกลมกบัความส าคญัขององค์กรตา่งๆ และปรับเปล่ียนให้เหมาะสม เพ่ือให้ขนาดของวงกลมแต่
ละวงกลมสะท้อนถึงระดบัความส าคญัท่ีแท้จริงของสถาบนั หรือองค์กร หรือกลุม่นัน้ๆ 

7. กลุม่จะต้องเขียนช่ือหรือสญัลกัษณ์ขององค์กร/กลุม่/สถาบนัไว้ในวงกลมแต่ละวงกลม 

8. ให้กลุม่ผู้ เข้าร่วมอภิปรายเก่ียวกบัองค์กรตา่งๆ เหลา่นัน้วา่ เป็นประโยชน์กบัพวกเขาในทางใดบ้าง 

9. ผู้จดบนัทึกจะต้องจดบนัทึกประเด็นส าคญัโดยละเอียด และถูกต้องตามท่ีกลุ่มได้อภิปรายกัน โดยเฉพาะ
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อยา่งยิ่ง เหตผุลตา่งๆ ท่ีกลุม่พิจารณาวา่ องค์กรไหนส าคญัมากกวา่ และองค์กรไหนส าคญัน้อยกวา่ 

10. ให้กลุ่มแสดงให้เห็นถึงการติดต่อ/ประสานงานระหว่างกลุ่มผู้ เข้าร่วมและองค์กร/สถาบนัเหล่านัน้ว่าอยู่ใน
ระดบัใด โดยใช้ระยะห่างระหว่างวงกลมตา่งๆ เป็นตวัชีว้ดั สถาบนัใดท่ีไม่คอ่ยมีการติดต่อประสานงานกับ
กลุ่มผู้ เข้าร่วมมากนัก วงกลมของสถาบันนัน้ก็จะอยู่ห่างจากวงกลมขนาดใหญ่ท่ีใช้แทนกลุ่มผู้ เข้าร่วม 
สถาบนัใดมีการติดตอ่ประสานงานกนัอย่างใกล้ชิดกบักลุ่มผู้ เข้าร่วม วงกลมของสถาบนันัน้ก็ควรอยู่ภายใน
วงกลมของกลุม่ผู้ เข้าร่วม 

 
ค าถามส าหรับการอภปิราย 

เม่ือกลุม่ผู้ เข้าร่วมท าแผนผงัเสร็จสิน้แล้ว ให้ไตถ่ามผู้ เข้าร่วมดงัตอ่ไปนี ้

 องค์กรตา่งๆ ท่ีแสดงอยู่ในแผนผงันัน้ มีองค์กรใดหรือไม่ท่ีเปิดรับเฉพาะผู้ชายหรือผู้หญิงเท่านัน้ให้เข้าร่วม
เป็นสมาชิกขององค์กร องค์กรใดบ้างท่ีให้บริการเฉพาะผู้ชายหรือผู้หญิงเทา่นัน้ 

 มีคนในชุมชนของกลุ่มอ่ืนใดหรือไม่ท่ีถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกหรือไม่ให้เข้ารับบริการจากองค์กร
ตา่งๆ ท่ีได้ระบมุา 

 มีองค์กรใดบ้างท่ีให้การสนบัสนนุในยามเกิดเหตวุิกฤติ 

ภาพการท าแผนภูมิความสมัพนัธ์ ในพืน้ที ่ต.คลองประสงค์ จ.กระบี ่
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 กลุม่ผู้ เข้าร่วมได้รับข้อมลูขา่วสารจากองค์กรตา่งๆ ได้อยา่งไร 

 กลุม่ผู้ เข้าร่วมมีวิธีการอยา่งไรในการส่ือสารข้อมลูขา่วสารไปยงัองค์กรตา่งๆ 

ผู้จดบนัทกึจะต้องจดประเดน็ส าคญัๆ โดยละเอียดและถกูต้อง ตามท่ีผู้ เข้าร่วมได้อภิปรายกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังเวนน์ที่สร้างข้ึนบ้านท่าพิกุล จ.สุราษฏร์ธานี เป็นผลงานช้ินหน่ึงจากการฝึกอบรมการวิเคราะห์ด้วยวิธี 
CVCA แสดงแผนผงัองค์กรพฒันาเอกชนท้องถ่ินและองค์กรพฒันาเอกชนนานาชาติ ตลอดจนหน่วยงานราชการที่
ท างานเก่ียวข้องกบัประเด็นปัญหาว่าดว้ยการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศ จดัโดย มูลนิธิรักษ์ไทย 
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