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Session two 

 

 

มติหิญิงชาย ความหลากหลาย และความรุนแรง
ทางเพศในการลดความเส่ียงจากภยัพบิัต ิ 

(Gender, diversity and gender-based 

violence in disaster risk reduction) 
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 เพ่ือเข้าใจวา่ชายหญิง เดก็ชายและเดก็หญิงและกลุม่สงัคมตา่งๆ
ได้รับผลกระทบจากภยัพิบตัิตา่งกนั 

 เพ่ือตระหนกัถงึปัจจยัเส่ียงและข้อควรพิจารณาเก่ียวกบัชายหญิง 
เดก็ชายและเดก็หญิงและกลุ่มสงัคมตา่งๆในภยัพิบตัิ 

 เพ่ือน ามาตรฐานท่ีเก่ียวกบั DRR จากเอกสารของ IFRC วา่ด้วย
มาตรฐานขัน้ต ่าของแผนงานโครงการลดความเสี่ยงจากภยัพิบตัิมา
ใช้พิจารณาวา่แผนงาน DRR มีความค านงึถงึมิติหญิงชายและความ
หลากหลายหรือไม ่
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ความเปราะบางอันเกดิจากมิตหิญิงชายและความ
หลากหลาย (Vulnerabilities of gender and 

diversity in disasters) 

 

 

 

ผู้หญิง เดก็หญิงและเดก็ชาย มีแนวโน้มเสียชีวิตในช่วงภยัพิบตัิ
มากกวา่ผู้ชาย 14 เท่า (Women, girls and boys are 14 times 

more likely to die during a disaster than are men) 

 

Asia Tsunami, 2004    +70% fatalities women 

 

 

Japan earthquake    65% of casualties were  

/tsunami, 2011      60+  
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การลดความเส่ียงต่อภัยพบัิตแิละความสามารถ
ในการฟ้ืนตัวทีพ่จิารณาประเดน็ G&D (Gender- 

and diversity- sensitive risk reduction and 

resilience) 
ปัจจัยเส่ียง (Risk 

Factors) : 

 

• Access to 

information 

 

• Opportunities 

for skill 

development 

 

• Social 

expectations 
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Gender Based Violence 

 การลม่สลายของโครงสร้างสงัคม ท าให้กลไกดแูล
คุ้มครองผู้หญิงและเดก็ยอ่หย่อน 

 ความเครียดและการด่ืมเหล้าเพิ่มสงูขึน้  

 คา่ยผู้ลีภ้ยัและคา่ยผู้พลดัถ่ิน  

 

ความไม่เสมอภาคเป็นต้นตอที่สร้างความ
เปราะบางที่ท าให้เกิดความรุนแรง 
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Group activity   

 

มาตรฐานขัน้ต ่าด้าน gender and 

diversity  ใน แผนงานโครงการลดความ
เส่ียงจากภัยพบิัต ิ 

Minimum standard commitment to 

gender and diversity in ….DRR 

programming 
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Thank you! 

 

 

Any questions? 



FOR FURTHER INFORMATION ON GENDER,  

PLEASE CONTACT: 

 

IFRC GENDER ADVISOR, MENA ZONE 

JESSICA CADESKY 

TEL. : +961 71 802 484 

EMAIL: jessica.cadesky@ifrc.org 

 

THIS PRESENTATION IS PUBLISHED BY 

INTERNATIONAL FEDERATION OF  

RED CROSS AND RED CRESCENT SOCIETIES 

P.O. BOX 372 

CH-1211 GENEVA 19 

SWITZERLAND 

 

TEL.: +41 22 730 42 22 

FAX.: +41 22 733 03 95 
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Session three 

 

แนวทางการท างานลดความเส่ียงภัยพบิัตโิดย
มีชุมชนเป็นฐาน (CBDRR) ที่พจิารณา

ประเดน็มิตหิญิงชายและความหลากหลาย 

 

(Gender and diversity-sensitive 

approach to CBDRR) 
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แนวทางการท างาน CBDRR ทีค่ านึงถงึมติหิญิง
ชายและความหลากหลาย (Gender and 

diversity-sensitive approach to CBDRR) 

แนวทาง CBDRR มุ่งให้ชุมชนวเิคราะห์ความต้องการ ความเปราะบาง
และศักยภาพของชุมชน มุ่งให้ชุมชนหาทางแก้ไขปัญหาแทนที่ไปบอกว่า
ชุมชนควรท าอะไร  

เวลาวเิคราะห์ความต้องการ ความเปราะบางและศักยภาพ  เราต้อง
มองเหน็/เข้าใจ (และ guide ชุมชนให้เหน็ ) ภาพรวมของทัง้ชุมชน กลุ่ม
ต่างๆที่อยู่ในชุมชนและความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละกลุ่ม  (ท าได้โดยดงึให้
ผู้ชาย ผู้หญิง และกลุม่สงัคมตา่งๆ เช่น ผู้สงูอาย ุผู้พิการ เข้าร่วมท าข้อมลูชมุชน 

 ประเมินความเสี่ยง/VCA) 

 

 

 

 



www.ifrc.org 

Saving lives, changing minds. 

Gender and 

Diversity 

แนวทางการท างาน CBDRR ทีค่ านึงถงึมติหิญิง
ชายและความหลากหลาย (Gender and 

diversity-sensitive approach to CBDRR) 

ในการท างาน เราต้องดงึให้ผู้ชาย ผู้หญิง และกลุม่สงัคมตา่งๆ (เช่น ผู้สงูอาย ุ

ผู้พิการ) เข้าร่วมตัง้แต่ต้นโครงการ  ... ในกิจกรรม ตอ่ไปนี ้

 ท าข้อมลูชมุชน 

 ในการท า ประเมินความเสี่ยง/VCA 

 ในการวางแผนเตรียมความพร้อม และแผนตอบสนองภยั 

 ในการด าเนินกิจกรรมตลอดทัง้โครงการ 

 ในการติดตามและประเมินผลกิจกรรม 
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แนวทางการท างาน CBDRR ทีค่ านึงถงึมติหิญิง
ชายและความหลากหลาย (Gender and 

diversity-sensitive approach to CBDRR) 

 เม่ือท าแผนท่ีองค์กรในชมุชน ให้หารือองค์กรผู้หญิง องค์กรท่ีท างานกบัผู้
พิการ ผู้สงูอาย ุและกลุม่สงัคมอ่ืนๆเพ่ือเก็บข้อมลูความเสี่ยง ความ
เปราะบาง และถามความเห็นถงึทางออกส าหรับปัญหา 

 

 ประเมินวา่ใครจากชมุชนมาเข้าร่วมบ้าง ถ้าผู้ เข้าร่วมมีจ านวนหญิงชายไม่
สมดลุกนัหรือผู้ เข้าร่วมเป็นตวัแทนของแคบ่างกลุ่ม ให้หาสาเหตวุา่ท าไม 

อะไรเป็นอปุสรรคและเราจะแก้ไขอย่างไร ให้ทกุกลุม่เข้าร่วมได้ 
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แนวทางการท างาน CBDRR ทีค่ านึงถงึมติหิญิง
ชายและความหลากหลาย (Gender and 

diversity-sensitive approach to CBDRR) 

ท าให้แน่ใจว่าผู้หญิง ผู้ชายและตัวแทนจากกลุ่มสังคมต่างๆ 

 เข้ามาร่วมอบรม ซ้อมแผน และซ้อมอพยพ 

 สามารถเข้าร่วมก าหนดบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกชมุชนอย่างเทา่
เทียมในกระบวนการวางแผนอย่างมีสว่มร่วม 

 ได้รับการสง่เสริมให้มีบทบาทตดัสินใจในชมุชน 

 ได้มีสว่นร่วมแสดงมมุมองความรู้ท่ีเก่ียวกบัชมุชนของตน 
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กาชาดอนิโดนีเซีย กับโครงการ Integrated CBDRR 

หลังจากสีนามื 

ร้อยละ 60-75 ของเหยื่อสีนามปีิ 2004 ในอนิโดนีเซียเป็นผู้หญิง 
กาชาดอินโดนีเซียบรูณาการงาน gender ในการด าเนินการโครงการจดัการภยั  

การท าการประเมินความต้องการท่ีตรวจสอบประเดน็ gender ท าให้แผนชมุชนค านึงถึง
ประเดน็ gender & diversity 

 ได้มีการเก็บข้อมลูความต้องการและข้อกงัวล และศกัยภาพของแตล่ะเพศ  

 ได้มีการใช้คนน ากระบวนการพดูคยุกบัชมุชนทัง้ผู้ชายและผู้หญิง  
 วิเคราะห์สงัคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจโดยพิจารณามิตหิญิงชาย 

 ติดตามประเมินผลกิจกรรม วา่กิจกรรมท่ีจดัท าเอือ้ตอ่ผู้หญิง เดก็ และผู้สงูอาย ุหรือไม่   
 

 ผลลัพธ์ที่ได้ : แผนและเส้นทางอพยพมีความปลอดภัยส าหรับผู้หญิง เดก็
ผู้สูงอายุ เดก็ และผู้พกิาร อันเป็นการเพิ่มความปลอดภัยและ

ความสามารถรับมือของชุมชนโดยรวม  
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พัตนางานด้าน G&D จากส่ิงทีเ่ราท าอยู่แล้ว 

Gender and Diversity…Building on what 

we are already doing 
 

การท างานเพื่อตอบความต้องการของกลุ่มเปราะบางเป็นสิ่งที่กาชาด
ไทยท าอยู่แล้ว 

Disaster 

Management 
Health 

 

• ชว่ยผู้อยูร่่วมกบัเชือ้เอชไอวี และลงพืน้ท่ีจดั
กิจกรรมแก่กลุม่เปราะบาง โครงการลดการตี
ตราและสร้างความตระหนกั Adams Love 

Campaign 

• ชว่ยผู้สงูอายเุข้าถงึบริการสขุภาพ ใน
โครงการดแูลผู้สงูอาย ุ

 

 

 

• ด้านโครงการ CBDRR มีการดงึให้
ผู้สงูอายเุข้าร่วมกิจกรรม และรับฟังความ
ต้องการ  มีการค านงึถงึความเปราะบาง
ของผู้พิการและสร้างกลไกขีน้มาดแูลผู้
พิการในชว่งภยัพิบตัิ 
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แนวทางการท างาน CBDRR ทีค่ านึงถงึมติหิญิง
ชายและความหลากหลาย (Gender and 

diversity-sensitive approach to CBDRR)  

 ถ้าเราไมเ่ข้าใจ บทบาท หน้าท่ี การให้ล าดบัความส าคญั ความ
ต้องการและศกัยภาพของแตล่ะกลุม่ และความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั เรา
จะขาดข้อมลูส าคญับางอย่างซี่งจะสง่ผลตอ่ประสิทธิผลโครงการใน
การท าให้เกิดความสามารถในการรับมือและฟืน้ตวั  

 ความส าคญัของการท าโครงการท่ีคนทกุกลุม่มีสว่นร่วม ควรถกูสื่อสาร
ไปยงัชมุชนผ่านแนวทางท่ีโครงการด าเนินการตลอดทัง้กระบวนการ 
และผ่านงานประชมุอบรมท่ีมุง่ให้เกิดการสนบัสนนุจากชมุชนในเร่ือง
ความเสมอภาคระหวา่งหญิงชาย 
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Gender and Diversity  

for Community  

Resilience 

 ภยัพิบตัิสง่ผลกระทบตอ่หญิงชาย หรือคนแตล่ะกลุม่ไม่
เหมือนกนั เราจงึต้องเอากรอบ gender and diversity 

มาวิเคราะห์เพ่ือดวูา่กระทบแตล่ะกลุม่อย่างไร  

 แนวทาง gender and diversity จีงไม่ใชกิ่จกรรมท่ี
เพิ่มเติมจากกิจกรรมหลกัท่ีท าอยู่ 

 การผสานมมุมอง gender and diversity เข้ามาในงาน 

CBDRR จะชว่ยสง่เสริมความเสมอภาคและการมีสว่น
ร่วมของทกุฝ่าย ท าให้แน่ใจวา่ไม่มีใครถกูทิง้ไว้เบือ้งหลงั 
และท าให้แน่ใจวา่ ชมุชนปลอดภยัและมีความสามารถ
ในการฟืน้ตวัได้ 
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Session four 

แนวทางการใช้เคร่ืองมือประเมนิความ
เปราะบางและศักยภาพ (VCA tools) ที่
พจิารณาประเดน็มิตหิญิงชายและความ

หลากหลาย 

 

Gender and diversity-sensitive 

approach to VCA tools 
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การประเมินความเปราะบางและศักยภาพ 

(Vulnerability and capacity analysis-VCA) 

 VCA เป็นเคร่ืองมือท่ีสืบสาวลงไปในความเสี่ยงท่ีชมุชนมี ความเปราะบาง
ตอ่ความเสียง และศกัยภาพในการรับมือและฟืน้ตวัจากภยัพิบตัิ (VCA is a 

method of investigation into the risks that people face in their 

locality, their vulnerability to those risks and their capacity to 

cope with and recover from disasters.) 

 

 เวลาท า VCA เราต้องเอาข้อมลูวิเคราะห์ gender analysis มาพิจารณา
ประกอบ เพ่ือให้แน่ใจว่าเราเข้าถงึผู้ ท่ีต้องการความช่วยเหลือมากท่ีสดุ 

(When we do a VCA it must be informed by a gender analysis. 

This ensures that we are inclusive of the whole community.) 
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ความเส่ียงและความเปราะบางในช่วงเกดิภัย
พบัิต ิ(Risks and vulnerabilities during 

disasters) 

 ไมว่า่ใครก็ได้รับผลกระทบจากภยัพิบตัิ แตไ่มใ่ช่ทกุคนได้ผลกระทบแบบ
เดียวกนั (Disasters can impact anyone but not everyone will be 

affected in the same way) 

 แม้แตช่่วงภาวะบ้านเมืองสงบ วิถีชีวิตประจ าวนัของแต่ละคนก็ต่างกนั (Even 

during peace-time, not everyone experiences daily life in the 

same way  

 ผู้พิการ ผู้สงูอาย ุชายและหญิงตา่งมีความต้องการแตกตา่งกนัในในช่วงเกิด
และหลงัเกิดภยัพิบตัิ (As we have heard from the previous 

sessions, people with disabilities, the elderly, men and women 

all have different needs, during and after an emergency.) 
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ความเส่ียงและความเปราะบางในช่วงเกดิภัย
พบัิต ิ(Risks and vulnerabilities during 

disasters) 

 ผู้คนถกูก าหนดบทบาทและความคาดหวงัอนัเน่ืองมาจากมิติหญิงชาย 

(We know that roles and expectations are attributed to people 

because of aspects of their gender or diversity.)  

 น่ีอาจท าให้ผู้คนเปราะบางมากขึน้ หรือไมมี่อ านาจตอ่รอง (This can 

lead to people being more vulnerable or marginalized within 

society.) 

 ความเปราะบางเกิดจากจดุออ่นจากปัจจยัทางด้านร่างกาย สงัคม 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และในช่วงเวลาเกิดภยัพิบตัิ ความเปราะบางก็อาจ
เพิ่มขึน้ (Vulnerabilities (physical, social, economic, or 

environmental) can become even more prevalent in times of 

disasters.) 

 

 

 

 

 



การท า G&D Analysis ใน VCA และการประเมนิ 

(Gender & Diversity Analysis within VCA’s and 
assessments) 
 

การวิเคราะห์มติหิญิงชาย (Gender analysis) ตรวจสอบ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งหญิงชาย บทบาทความรับผิดชอบ การเข้าถงึและ
การควบคมุทรัพยากรและข้อจ ากดั 

การวเิคราะห์ความหลากหลาย (diversity analysis) ตรวจสอบ
สภาพท่ีคนในแตล่ะกลุม่อาย ุผู้พิการ และกลุม่เปราะบางอื่น เผชิญอยู ่
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ท าไมการท า G&D Analysis  จงึส าคัญ  

(Why is a gender and diversity analysis 

essential?) 

การท า G&D Analysis ใน VCA: 

 ท าให้ทราบวา่ใครได้รับผลกระทบ เชน่ ผู้หญิง ผู้ชาย เดก็ชาย 

เดก็หญิง ผู้สงูอาย ุ ผู้พิการ หญิงตัง้ครรภ์ ชนกลุม่น้อย แรงงานอพยพ 

เหยื่อความรุนแรงทางเพศ 

 ท าให้ทราบวา่แต่ละกลุ่มได้รับผลกระทบอย่างไร 

 ท าให้เข้าใจความต้องการ ศักยภาพ และความเปราะบางของผู้คน
และกลุม่คนเหลา่นี ้เพื่อที่เราจะได้ตอบสนองอย่างเหมาะสม 
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ข้อควรพิจารณาเวลาท า Gender and diversity 

analysis (Some considerations when 

conducting a gender and diversity analysis) 

 ข้อมูลประชากรที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างไร นัน่คือ เราต้องทราบวา่ ครัวเรือนท่ี
ได้รับผลกระทบมีก่ีครัวเรือน และมีสมาชิกครัวเรือนแยกชายหญิงและแยกอายกุลุม่
ละเท่าไหร่ มีคร้วเรือนท่ีเป็นแมเ่ลีย้งเดี่ยวหรือพ่อเลีย้งเดี่ยวเท่าไหร่ จ านวนหญิง
ตัง้ครรภ์และให้นมบตุรเทา่ไหร่ จ านวนเดก็ท่ีไม่มีผู้ปกครอง ผู้สงูอาย ุผู้พิการ ผู้ ป่วย
ติดเตียง และอ่ืน แยกชายหญิงเทา่ไหร่ ) 

 ยังมีประชากรกลุ่มเปราะบางอ่ืนๆอยู่อีกหรือไม่ในผู้ได้รับผลกระทบ เช่น ชน
กลุม่น้อย แรงงานอพยพ กลุม่ชนชัน้ทางสงัคม 

 จดัท า ข้อมูลแยกตามเพศ และช่วงอายุ 
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ข้อควรพิจารณาเวลาท า Gender and diversity 

analysis (Some considerations when 

conducting a gender and diversity analysis) 

 ทมีงานที่ลงประเมินมีสัดส่วนที่สมดุลกันหรือไม่? มีความจ าเป็นต้อง
ด าเนินการเพ่ือให้พืน้ท่ีหรือการด าเนืนการใดๆเพ่ือให้ผู้หญิงและกลุม่ชายขอบ
สามารถเข้าร่วมทีมประเมินหรือไม่ และต้องด าเนินการอย่างไร?) 

 มีกลไกอะไรที่ท าให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมเป็นตัวแทนของทุกกลุ่มและได้มี
ส่วนร่วมจริงๆ ถ้าผู้หญิงไมส่ามารถเข้าร่วมได้เพ่ือข้อห้ามทางสงัคมและวตัน
ธรรม เราได้ด าเนินการแก้ไขเพ่ือท่ีผู้หญิงจะได้เข้าร่วมได้อย่างไร 

 พูดคุยกับชายหญิงทุกกลุ่มอายุ รวมถงึกลุ่มชายขอบทุกกลุ่ม เวลาประเมิน
ความต้องการ เพ่ือให้ทราบถงึความต้องการ สิ่งจ าเป็นเร่งดว่น และความกงัวล
ภายใต้กรอบ DAPS ในเนือ้หาท่ีโครงการท า 
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ข้อควรพิจารณาเวลาท า Gender and diversity 

analysis (Some considerations when 

conducting a gender and diversity analysis) 

 ต้องเข้าใจตารางกจิวัตรประจ าวันของผู้ชายและผู้หญิง เพ่ือใช้ในการ
วางแผนชมุชนจดัการลดความเสีย่งจากภยัพิบตัิ และเพื่อวางแผนให้ทัง้
ชายหญิงได้เข้าร่วมใน VCA 

 เข้าใจวา่ชายหรือหญิงเป็นคนตัดสินใจเร่ืองส าคัญต่างๆในครัวเรือน
และชมุชน 

 หญิงชายถกูคาดหวงัให้มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบอยา่งไร
ในครัวเรือนและชมุชน เชน่ มีการแบง่งานกนัท าและการควบคมุทรัพยากร
อย่างไรระหวา่งหญิงชาย?  
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ข้อควรพิจารณาเวลาท า Gender and diversity 

analysis (Some considerations when 

conducting a gender and diversity analysis) 

 

 

 

และเม่ือท าการวเิคราะห์ ด้าน gender  แล้ว กค็วรเอา
ข้อมูลมาใช้ประกอบการวางแผน ในการตดิตามและ

ประเมนิผล 

อย่าสรุปเอาเองว่าสถานการณ์ในชุมชนเป็นอย่างไร   ...

ควรท าการวิเคราะห์ ด้าน gender เพื่อให้เข้าใจบริบท 

ชุมชน และสถานการณ์ 
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Group activity - Twelve VCA tools – 11?? 

 Structured and semi-

structured interviews; 

 Focus group discussion; 

 Direct observation 

 Hazard mapping,  

 Vulnerability mapping 

 

 

 Capacity/resource mapping; 

 Transect walk; 

 Seasonal calendar; 

 Historical profile; 

 Livelihood analysis 

 Institutional and social 

network analysis 
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Needs Assessments – Gender & Diversity Analysis 

ถ้าเราไม่วิเคราะห์ Gender and diversity analysis จะมีผลเสีย
อย่างไร 

 ไมอ่าจได้ข้อมลูท่ีจ าเป็นในการลดความเสี่ยงตอ่ภยัพิบตัส าหรับทกุคนใน
ชมุชน 

 เราจ ากดัประสิทธิผลของโครงการลง  

 โครงการเราเข้าไมถ่งึกลุม่เปราะบางท่ีสดุ  

 อาจก่ออนัตรายแก่บางกลุม่ในชมุชนมากขีน้โดยท่ีเราไมไ่ด้ตัง้ใจ ถ้าเราไม่
เข้าใจความเปราะบางและศกัยภาพและความสมัพนัธ์กบักลุม่อื่นในชมุชน 


