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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 ำได้โดยดงึให้
ผู้ชำย ผู้หญิง และกลุม่สงัคมตำ่งๆ เช่น ผู้สงูอำย ุผู้พิกำร เข้ำร่วมท ำข้อมลูชมุชน 

 ประเมินควำมเสี่ยง/VCA) 
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แนวทางการท างาน CBDRR ทีค่ านึงถงึมติหิญิง
ชายและความหลากหลาย (Gender and 

diversity-sensitive approach to CBDRR) 

ในกำรท ำงำน เรำต้องดงึให้ผู้ชำย ผู้หญิง และกลุม่สงัคมตำ่งๆ (เช่น ผู้สงูอำย ุ

ผู้พิกำร) เข้ำร่วมตัง้แต่ต้นโครงกำร  ... ในกิจกรรม ตอ่ไปนี ้

 ท ำข้อมลูชมุชน 

 ในกำรท ำ ประเมินควำมเสี่ยง/VCA 

 ในกำรวำงแผนเตรียมควำมพร้อม และแผนตอบสนองภยั 

 ในกำรด ำเนินกิจกรรมตลอดทัง้โครงกำร 

 ในกำรติดตำมและประเมินผลกิจกรรม 
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แนวทางการท างาน CBDRR ทีค่ านึงถงึมติหิญิง
ชายและความหลากหลาย (Gender and 

diversity-sensitive approach to CBDRR) 

 เม่ือท ำแผนท่ีองค์กรในชมุชน ให้หำรือองค์กรผู้หญิง องค์กรท่ีท ำงำนกบัผู้
พิกำร ผู้สงูอำย ุและกลุม่สงัคมอ่ืนๆเพ่ือเก็บข้อมลูควำมเสี่ยง ควำม
เปรำะบำง และถำมควำมเห็นถงึทำงออกส ำหรับปัญหำ 

 

 ประเมินวำ่ใครจำกชมุชนมำเข้ำร่วมบ้ำง ถ้ำผู้ เข้ำร่วมมีจ ำนวนหญิงชำยไม่
สมดลุกนัหรือผู้ เข้ำร่วมเป็นตวัแทนของแคบ่ำงกลุ่ม ให้หำสำเหตวุำ่ท ำไม 

อะไรเป็นอปุสรรคและเรำจะแก้ไขอย่ำงไร ให้ทกุกลุม่เข้ำร่วมได้ 
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แนวทางการท างาน CBDRR ทีค่ านึงถงึมติหิญิง
ชายและความหลากหลาย (Gender and 

diversity-sensitive approach to CBDRR) 

ท าให้แน่ใจว่าผู้หญิง ผู้ชายและตัวแทนจากกลุ่มสังคมต่างๆ 

 เข้ำมำร่วมอบรม ซ้อมแผน และซ้อมอพยพ 

 สำมำรถเข้ำร่วมก ำหนดบทบำทหน้ำท่ีของสมำชิกชมุชนอย่ำงเทำ่
เทียมในกระบวนกำรวำงแผนอย่ำงมีสว่มร่วม 

 ได้รับกำรสง่เสริมให้มีบทบำทตดัสินใจในชมุชน 

 ได้มีสว่นร่วมแสดงมมุมองควำมรู้ท่ีเก่ียวกบัชมุชนของตน 
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กาชาดอนิโดนีเซีย กับโครงการ Integrated CBDRR 

หลังจากสีนามื 

ร้อยละ 60-75 ของเหยื่อสีนามปีิ 2004 ในอนิโดนีเซียเป็นผู้หญิง 
กำชำดอินโดนีเซียบรูณำกำรงำน gender ในกำรด ำเนินกำรโครงกำรจดักำรภยั  

กำรท ำกำรประเมินควำมต้องกำรท่ีตรวจสอบประเดน็ gender ท ำให้แผนชมุชนค ำนึงถึง
ประเดน็ gender & diversity 

 ได้มีกำรเก็บข้อมลูควำมต้องกำรและข้อกงัวล และศกัยภำพของแตล่ะเพศ  

 ได้มีกำรใช้คนน ำกระบวนกำรพดูคยุกบัชมุชนทัง้ผู้ชำยและผู้หญิง  
 วิเครำะห์สงัคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจโดยพิจำรณำมิตหิญิงชำย 

 ติดตำมประเมินผลกิจกรรม วำ่กิจกรรมท่ีจดัท ำเอือ้ตอ่ผู้หญิง เดก็ และผู้สงูอำย ุ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
กิจกรรมแก่กลุม่เปรำะบำง โครงกำรลดกำรตี
ตรำและสร้ำงควำมตระหนกั Adams Love 

Campaign 

• ชว่ยผู้สงูอำยเุข้ำถงึบริกำรสขุภำพ ใน
โครงกำรดแูลผู้สงูอำย ุ

 

 

 

• ด้ำนโครงกำร CBDRR มีกำรดงึให้
ผู้สงูอำยเุข้ำร่วมกิจกรรม และรับฟังควำม
ต้องกำร  มีกำรค ำนงึถงึควำมเปรำะบำง
ของผู้พิกำรและสร้ำงกลไกขีน้มำดแูลผู้
พิกำรในชว่งภยัพิบตัิ 
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แนวทางการท างาน CBDRR ทีค่ านึงถงึมติหิญิง
ชายและความหลากหลาย (Gender and 

diversity-sensitive approach to CBDRR)  

 ถ้ำเรำไมเ่ข้ำใจ บทบำท หน้ำท่ี กำรให้ล ำดบัควำมส ำคญั ควำม
ต้องกำรและศกัยภำพของแตล่ะกลุม่ และควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งกนั เรำ
จะขำดข้อมลูส ำคญับำงอย่ำงซี่งจะสง่ผลตอ่ประสิทธิผลโครงกำรใน
กำรท ำให้เกิดควำมสำมำรถในกำรรับมือและฟืน้ตวั  

 ควำมส ำคญัของกำรท ำโครงกำรท่ีคนทกุกลุม่มีสว่นร่วม ควรถกูสื่อสำร
ไปยงัชมุชนผ่ำนแนวทำงท่ีโครงกำรด ำเนินกำรตลอดทัง้กระบวนกำร 
และผ่ำนงำนประชมุอบรมท่ีมุง่ให้เกิดกำรสนบัสนนุจำกชมุชนในเร่ือง
ควำมเสมอภำคระหวำ่งหญิงชำย 
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Gender and Diversity  

for Community  

Resilience 

 ภยัพิบตัิสง่ผลกระทบตอ่หญิงชำย หรือคนแตล่ะกลุม่ไม่
เหมือนกนั เรำจงึต้องเอำกรอบ gender and diversity 

มำวิเครำะห์เพ่ือดวูำ่กระทบแตล่ะกลุม่อย่ำงไร แนวทำง 
gender and diversity จีงไม่ใชกิ่จกรรมท่ีเพิม่เติมจำก
กิจกรรมหลกัท่ีท ำอยู่ 

 กำรผสำนมมุมอง gender and diversity เข้ำมำในงำน 

CBDRR จะชว่ยสง่เสริมควำมเสมอภำคและกำรมีสว่น
ร่วมของทกุฝ่ำย ท ำให้แน่ใจวำ่ไม่มีใครถกูทิง้ไว้เบือ้งหลงั 
และท ำให้แน่ใจวำ่ ชมุชนปลอดภยัและมีควำมสำมำรถ
ในกำรฟืน้ตวัได้ 
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Any questions? 



FOR FURTHER INFORMATION ON GENDER, PLEASE 

CONTACT: 

 

Matt McMahon, REGIONAL GENDER and  DIVERSITY 

FOCAL PERSON, IFRC Southeast Asia Regional Delegation 

TEL. : +66(0) 2661 8201 ext 104  
EMAIL: matthew.mcmahon@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 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 เป็นเคร่ืองมือท่ีสืบสำวลงไปในควำมเสี่ยงท่ีชมุชนมี ควำมเปรำะบำง
ตอ่ควำมเสียง และศกัยภำพในกำรรับมือและฟืน้ตวัจำกภยัพิบตัิ (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.) 

 

 เวลำท ำ VCA เรำต้องเอำข้อมลูวิเครำะห์ gender analysis มำพิจำรณำ
ประกอบ เพ่ือให้แน่ใจว่ำเรำเข้ำถงึผู้ ท่ีต้องกำรควำมช่วยเหลือมำกท่ีสดุ 

(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) 

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

affected in the same way) 

 แม้แตช่่วงภำวะบ้ำนเมืองสงบ วิถีชีวิตประจ ำวนัของแต่ละคนก็ต่ำงกนั (Even 

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

same way  

 ผู้พิกำร ผู้สงูอำย ุชำยและหญิงตำ่งมีควำมต้องกำรแตกตำ่งกนัในในช่วงเกิด
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 ำหนดบทบำทและควำมคำดหวงัอนัเน่ืองมำจำกมิติหญิงชำย 

(We know that roles and expectations are attributed to people 

because of aspects of their gender or diversity.)  

 น่ีอำจท ำให้ผู้คนเปรำะบำงมำกขึน้ หรือไมมี่อ ำนำจตอ่รอง (This can 

lead to people being more vulnerable or marginalized within 

society.) 

 ควำมเปรำะบำงเกิดจำกจดุออ่นจำกปัจจยัทำงด้ำนร่ำงกำย สงัคม 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และในช่วงเวลำเกิดภยัพิบตัิ ควำมเปรำะบำงก็อำจ
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
ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งหญิงชำย บทบำทควำมรับผิดชอบ กำรเข้ำถงึและ
กำรควบคมุทรัพยำกรและข้อจ ำกดั 

การวเิคราะห์ความหลากหลาย (diversity analysis) ตรวจสอบ
สภำพท่ีคนในแตล่ะกลุม่อำย ุผู้พิกำร และกลุม่เปรำะบำงอื่น 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 ำให้ทรำบวำ่ใครได้รับผลกระทบ เชน่ ผู้หญิง ผู้ชำย เดก็ชำย 

เดก็หญิง ผู้สงูอำย ุ ผู้พิกำร หญิงตัง้ครรภ์ ชนกลุม่น้อย แรงงำนอพยพ 

เหยื่อควำมรุนแรงทำงเพศ 

 ท ำให้ทรำบวำ่แต่ละกลุ่มได้รับผลกระทบอย่างไร 

 ท ำให้เข้าใจความต้องการ ศักยภาพ และความเปราะบางของผู้คน
และกลุม่คนเหลำ่นี ้เพื่อที่เรำจะได้ตอบสนองอย่ำงเหมำะสม 
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ข้อควรพิจารณาเวลาท า Gender and diversity 

analysis (Some considerations when 

conducting a gender and diversity analysis) 

 ข้อมูลประชากรที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่ำงไร นัน่คือ เรำต้องทรำบวำ่ ครัวเรือนท่ี
ได้รับผลกระทบมีก่ีครัวเรือน และมีสมำชิกครัวเรือนแยกชำยหญิงและแยกอำยกุลุม่
ละเท่ำไหร่ มีคร้วเรือนท่ีเป็นแมเ่ลีย้งเดี่ยวหรือพ่อเลีย้งเดี่ยวเท่ำไหร่ จ ำนวนหญิง
ตัง้ครรภ์และให้นมบตุรเทำ่ไหร่ จ ำนวนเดก็ท่ีไม่มีผู้ปกครอง ผู้สงูอำย ุผู้พิกำร ผู้ ป่วย
ติดเตียง และอ่ืน แยกชำยหญิงเทำ่ไหร่ ) 

 ยังมีประชากรกลุ่มเปราะบางอ่ืนๆอยู่อีกหรือไม่ในผู้ได้รับผลกระทบ เช่น ชน
กลุม่น้อย แรงงำนอพยพ กลุม่ชนชัน้ทำงสงัคม 

 จดัท ำ ข้อมูลแยกตามเพศ และช่วงอายุ 
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 ทมีงานที่ลงประเมินมีสัดส่วนที่สมดุลกันหรือไม่? มีควำมจ ำเป็นต้อง
ด ำเนินกำรเพ่ือให้พืน้ท่ีหรือกำรด ำเนืนกำรใดๆเพ่ือให้ผู้หญิงและกลุม่ชำยขอบ
สำมำรถเข้ำร่วมทีมประเมินหรือไม่ และต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร?) 

 มีกลไกอะไรที่ท าให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมเป็นตัวแทนของทุกกลุ่มและได้มี
ส่วนร่วมจริงๆ ถ้ำผู้หญิงไมส่ำมำรถเข้ำร่วมได้เพ่ือข้อห้ำมทำงสงัคมและวตัน
ธรรม เรำได้ด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ือท่ีผู้หญิงจะได้เข้ำร่วมได้อย่ำงไร 

 พูดคุยกับชายหญิงทุกกลุ่มอายุ รวมถงึกลุ่มชายขอบทุกกลุ่ม เวลำประเมิน
ควำมต้องกำร เพ่ือให้ทรำบถงึควำมต้องกำร สิ่งจ ำเป็นเร่งดว่น และควำมกงัวล
ภำยใต้กรอบ DAPS ในเนือ้หำท่ีโครงกำรท ำ 
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ข้อควรพิจารณาเวลาท า Gender and diversity 

analysis (Some considerations when 

conducting a gender and diversity analysis) 

 ต้องเข้ำใจตารางกจิวัตรประจ าวันของผู้ชายและผู้หญิง เพ่ือใช้ในกำร
วำงแผนชมุชนจดักำรลดควำมเสีย่งจำกภยัพิบตัิ และเพื่อวำงแผนให้ทัง้
ชำยหญิงได้เข้ำร่วมใน VCA 

 เข้ำใจวำ่ชำยหรือหญิงเป็นคนตัดสินใจเร่ืองส าคัญต่างๆในครัวเรือน
และชมุชน 

 หญิงชำยถกูคำดหวงัให้มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบอยำ่งไร
ในครัวเรือนและชมุชน เชน่ มีกำรแบง่งำนกนัท ำและกำรควบคมุทรัพยำกร
อย่ำงไรระหวำ่งหญิงชำย?  
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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 

 ไมอ่ำจได้ข้อมลูท่ีจ ำเป็นในกำรลดควำมเสี่ยงตอ่ภยัพิบตัส ำหรับทกุคนใน
ชมุชน 

 เรำจ ำกดัประสิทธิผลของโครงกำรลง  

 โครงกำรเรำเข้ำไมถ่งึกลุม่เปรำะบำงท่ีสดุ  

 อำจก่ออนัตรำยแก่บำงกลุม่ในชมุชนมำกขีน้โดยท่ีเรำไมไ่ด้ตัง้ใจ ถ้ำเรำไม่
เข้ำใจควำมเปรำะบำงและศกัยภำพและควำมสมัพนัธ์กบักลุม่อื่นในชมุชน 


