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What is "Resilience” ?

Resilience = ความสามารถในการ
ฟืนคนืสูป่กต ิการรูร้ับ ปรับตัวและฟืน
คนืกลับ การพรอ้มรับและฟืนกลบัเร็ว
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IFRC Framework for Community Resilience & 
Roadmap to Community Resilience



What is a “Resilient Community” ? 

ชมุชนมคีวามรู ้มสีขุภาวะด ีและตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้

ชมุชนมศีกัยภาพในการประเมนิ ตดิตาม และจัดการความเสยีง สามารถเรยีนรู ้
ทักษะใหม่ๆ และเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ทผีา่นมาได ้



What is a “Resilient Community” ? 

ชมุชนมคีวามยดึเหนยีวทางสงัคม สมาชกิในชมุชนมคีวามกลมเกลยีวเป็น
อนัหนงึอนัเดยีวกนั



What is a “Resilient Community” ? 

ชมุชนมโีอกาสทางเศรษฐกจิและการเงนิอนัหลากหลาย มคีวามยดืหยุน่ มี
ทรัพยากรและมศีกัยภาพทจีะพรอ้มรับความไมแ่น่นอนได ้



What is a “Resilient Community” ? 

ชมุชนมอีาคารบา้นเรอืนและระบบสาธารณูปโภคทแีข็งแรงเขา้ถงึได ้และสามารถ
บํารงุรักษาใหอ้ยูใ่นสภาพดไีด ้



What is a “Resilient Community” ? 

ชมุชนตระหนักถงึคณุคา่ของทรัพยากรธรรมชาต ิและมศีกัยภาพทจีะปกป้อง 
ทํานุบํารงุ จัดการดแูลทรัพยากรได ้



What is a “Resilient Community” ? 

ชมุชนมปีฏสิมัพันธก์บัหน่วยทางสงัคมภายนอก (ครอบครัว เพอืนฝูง หน่วยงาน
รัฐบาล ฯลฯ) ทสีามารถใหก้ารสนับสนุนดา้นทรัพยากรและบรกิารตา่งๆยาม
ตอ้งการได ้



Video : Roadmap to Community Resilience

กจิกรรมกลุม่ยอ่ย

1. บทบาทของกาชาดในการสรา้ง community resilience 3 ประการ 
มอีะไรบา้ง

2. กระบวนการทํางานเพอืสรา้ง community resilience ควรมี
คณุลกัษณะอยา่งไร (6 ขอ้)

3. กระบวนสรา้ง community resilience ม ี4 ขนัตอน อะไรบา้ง 

Roadmap to Community Resilience



บทบาทของกาชาดในการสรา้ง Community Resilience

accompany enable connect
นําพา        สง่เสรมิ       ประสาน



คณุลกัษณะของกระบวนการทาํงานเพอืสรา้ง Community 
Resilience  

1.เขา้ใจความเสยีง

2. บรูณาการทกุภาคสว่น

3.ความตอ้งการของชมุชน

4.รับฟังความเห็น 

5.ทกุกลุม่มสีว่นร่วม 

6.ป้องกนัความทกุขย์าก



กระบวนสรา้ง community resilience
STAGE 1. Engage and connect

1. กาชาดมสีว่นรว่ม
2. ชมุชนมสีว่นรว่ม
3. เชอืมตอ่ชมุชนกบั

หน่วยงาน/องคก์รอนืๆ



กระบวนสรา้ง community resilience
STAGE 2. Understand community risk and resilience 

4. เตรยีมประเมนิ (เชน่ VCA) 
5. ประเมนิความพรอ้มรับปรับตวั
และฟืนตัวของชมุชน



กระบวนสรา้ง community resilience
STAGE 3. Taking action for resilience

6. แผนการพรอ้มรับปรับตวัและ
ฟืนตัวของชมุชน



กระบวนสรา้ง community resilience
STAGE 4. Learning for resilience

7. เรยีนรูจ้ากกระบวนการ 
resilience 



ปจัจยัทสีง่เสรมิใหก้ารลดความเสยีงจากภยัพบิตัโิดยอาศยั
ชุมชนเป็นฐาน (CBDRR) ประสบความสาํเร็จ

 บรบิท
1. แรงจงูใจและศักยภาพของชมุชนและผูนํ้าชมุชน
2. แรงจงูใจและศักยภาพของผูป้ฏบิัตงิานและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีตา่งๆ 

(stakeholders) และความร่วมมอืระหวา่งทังสองภาคสว่น
3. ศักยภาพของหน่วยงานภายนอก (รัฐ NGO ภาคเอกชน) และความรว่มมอื

ระหวา่งหน่วยงานเหลา่น ี

 การออกแบบโครงการ
1. ระดับการมสีว่นรว่มและความเป็นเจา้ของโครงการของชมุชน
2. ระดับการบรูณาการโครงการลดความเสยีงจากภยัพบิตัโิดยอาศัยชมุชนเป็น

ฐานกบัโครงการดา้นอนืๆ
3. สมดลุยร์ะหวา่งมาตรฐานตายตวัและความยดืหยุน่ในการออกแบบโครงการ

+ มเีวลา งบประมาณ และ การตดิตามประเมนิผล อยา่งเพยีงพอ



ตวัอยา่งโครงการ Community Resilience 
โดย สภากาชาดอนิโดนเีซยี

The Road to Strengthening Community Resilience



Protection, Gender and Inclusion (PGI) 



Equality Equity



Sex, Gender, Diversity 
เพศ เพศภาวะ ความหลากหลาย

 Sex/เพศ : 
ลักษณะทางชวีภาพทใีชแ้บง่แยกมนุษยอ์อกเป็นเพศหญงิ เพศชาย

 Gender/เพศภาวะ  
ความแตกตา่งของชายหญงิทางสงัคม เกดิจากทัศนคต ิความคาดหวัง
ของสงัคม ใหห้ญงิชายมบีทบาทและปฏบิตัหินา้ทตีามทสีงัคมคาดหวังให ้
หญงิและชายเป็น 

 Diversity/ความหลากหลาย
ความแตกตา่งของ เพศ อาย ุเชอืชาต ิสญัชาต ิฐานะทางเศรษฐกจิสงัคม 
การศกึษา วัฒนธรรม รวมทัง รสนยิมทางเพศ 



Gender/เพศภาวะ  

 เวลาทเีราพูดถงึ “Gender” เราไม่ไดห้มายความถงึแค่ผูห้ญงิเทา่นัน

 Gender เป็นเครอืงมอืวเิคราะหเ์พอืชว่ยใหเ้ราเขา้ใจศกัยภาพและ
ความตอ้งการของกลุ่มต่างๆในชมุชน 

 Gender เป็นสงิทกีาํหนดโดยสงัคม ผูห้ญงิและผูช้ายทุกคนในสงัคมจะถกู
ขดัเกลา อบรม สงัสอนตามลกัษณะความเป็นหญงิชายทสีงัคมสรา้งไว ้ถูก
กาํหนดขนึโดยอทิธพิลของ : ประเพณี คา่นิยมความเชอื ทศันคต ิวฒันธรรม  
พฤตกิรรม แต่ก็สามารถเปลยีนแปลงไปตามเวลา และตามแต่สถานการณ์



Diversity/ความหลากหลาย

การเคารพและยอมรบัในความแตกตา่งของมนุษย์



Sex or Gender?

 ผูห้ญงิทอ้งได ้
 ในบางประเทศ ผูห้ญงิตอ้งมี

ผา้คลมุผมเวลาออกไปขา้ง
นอก

 ผูห้ญงิเป็นผูด้แูลครอบครัว 
ดแูลลกู ญาตผิูใ้หญ ่ผูป่้วย
และผูพ้กิาร 

 ผูช้ายมเีสยีงหา้วหลงัจากแตก
วยัหนุ่ม

 ผูห้ญงิมกัจะทํางานบา้น
มากกวา่ผูช้าย 

 ผูห้ญงิใหน้มลกู

“จะพดูจาปราศรัยกบัใครนัน     อยา่ตะคันตะคอกใหเ้คอืงหู
ไมค่วรพดูออืองึขนึมงึก ู          คนจะหลูล่ว่งลามไมข่ามใจ”



IFRC’s approach : กรอบกลยทุธใ์นประเด็นดา้นเพศภาวะ
และความหลากหลาย 2013 - 2020

 งานดา้นเพศภาวะและความหลากหลายไมไ่ด ้
เป็นงานทแียกมาตา่งหากหรอืเป็นประเด็นใหม ่ 

 อยูบ่นหลกัการพนืฐานดา้นมนุษยธรรมทจีะ 
ป้องกนัและบรรเทาความทกุขย์ากของ
มนุษยโ์ดยไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ และ เพอืปกป้อง
ศักดศิรแีหง่ความเป็นมนุษย์

 กาชาดตระหนักวา่ชายหญงิมคีวามแตกตา่งกนั
ในดา้น ศกัยภาพ ความแข็งแรง ความ
ตอ้งการ และความเปราะบาง ซงึจะมผีลตอ่
ความพรอ้มรับปรับตวัตอ่ภัยพบิตั ิ



Minimum Standard Commitments for Protection, 
Gender and Inclusion in Emergencies

เกยีรต ิศกัดศิร ี การเขา้ถงึ
การมสีว่นรว่ม ความปลอดภยั



Minimum Standard Commitments for Protection, 
Gender and Inclusion in Emergencies

 เนอืหาสอดคลอ้งกบัการปฏบิตังิานฉุกเฉนิอยา่ง
ครบวงจร

Emergency Health 

Food Security 

WASH

Emergency Shelter Livelihoods 

Non-food Items 

Disaster Risk Reduction (หน้า 89)



Minimum Standard Commitments for Protection, 
Gender and Inclusion in Emergencies

หลกัการพนืฐานทสีุดทเีราตอ้งทําคอื 

• เก็บขอ้มลูแบบแยกเพศ อาย ุและความหลากหลาย

• ใช ้Minimum Standard Commitments ในการวเิคราะหเ์ฉพาะดา้น

• พจิารณาวา่จะบรูณาการ PGI ในการเตรยีมพรอ้มรับภยั การตอบโต ้และการฟืนฟู
บรูณะอยา่งไร (โดยประสานงานกบั PGI focal point)  

• มวีธิจัีดการอยา่งเป็นความลับกรณีทพีบผูป้ระสบความรนุแรง  



ผูห้ญงิและเด็กผูห้ญงิมกัมอีตัราการเสยีชวีติในเหตกุารณ์
ภยัพบิตัมิากกวา่กลุม่อนืๆ



การใชค้วามรนุแรงบนพนืฐานทางเพศและเพศภาวะ 
(Sexual and Gender-Based Violence – SGBV)

SGBV เป็น คาํเรยีกรวม ของการกระทําทกุอย่างทกีอ่ใหเ้กดิหรอืมแีนวโนม้ที
จะทําใหเ้กดิการทาํรา้ยทางรา่งกาย เพศ จติใจ หรอืทําใหผู้ห้นึงผูใ้ดทุกข ์
ทรมานดว้ยเหตผุลดา้นเพศภาวะ

เป็นผลมาจาก ความไม่เท่าเทยีมกนัดา้นเพศภาวะ (gender 
inequality) และ การใชอ้ํานาจในทางทผีดิ (abuse of power)

ตวัอย่างของ SGBV เชน่ การใชค้วามรนุแรงทางเพศ การลกัลอบคา้ขาย 
การบงัคบัหรอืการแตง่งานกอ่นวยัอนัควร การบงัคบัคา้ประเวณี การทารณุ
และฉวยโอกาสทางเพศ การปฏเิสธการใหบ้รกิาร โอกาส หรอืทรพัยากร



ความรนุแรงเพมิขนึเมอืเกดิภยัพบิตั ิ

Research 
shows violence 
against women 
increases 6-
30%



กจิกรรมกลุม่
Inside disaster risk reduction



คําถาม

 อันตรายทมีผีลกระทบตอ่คนๆนี (hazards)

 ความเสยีงดา้นความปลอดภัยหรอืภัยพบิตัทิคีนๆนีเผชญิ (protection 
and specific disaster risks)

 ความตอ้งการ/ความเปราะบาง เฉพาะดา้น เชน่ สขุภาพ อาหาร 
สขุอนามัย ทอียูอ่าศัย การดํารงชวีติ ฯลฯ (needs/vulnerability)

 ศักยภาพของคนๆน ีcapacities 

 แตล่ะประเด็นทกีลา่วถงึไดต้อบโจทย ์Dignity, Access, 
Participation and/or Safety ของคนๆนันหรอืไม่



สงิทไีดเ้รยีนรูจ้ากกจิกรรมน ี

 เราตอ้งไมม่องชมุชนเป็นหน่วยๆเดยีวแตใ่หพ้จิารณาถงึความตอ้งการ ความ
เปราะบาง ความเสยีง และศพัยภาพ ของแตล่ะบคุคลดว้ย รวมถงึการให ้
ความสําคัญกบัผูห้ญงิ ผูช้าย เด็กหญงิ เด็กชาย และผูพ้กิาร ตลอดจนกลุม่ที
หลากหลายไมว่า่จะทางสงัคม วฒันธรรม เศรษฐกจิ และศาสนา ทปีระกอบกนั
ขนึเป็นชมุชนนันๆ  

 ใชก้รอบ ‘DAPS’ (dignity, access, participation and safety) เพอืใหม้นัใจ
วา่ผูช้าย ผูห้ญงิ เด็กชาย เด็กหญงิ และกลุม่หลากหลายในชมุชนไมถ่กู
มองขา้ม



การประเมนิความตอ้งการ – การวเิคราะหเ์พศภาวะและ
ความหลากหลาย

การวเิคราะหเ์พศภาวะ (Gender analysis)
พจิารณาความสมัพันธร์ะหวา่งเพศหญงิและเพศชาย บทบาท ความ
รับผดิชอบ ตลอดจนการเขา้ถงึทรัพยากร และ ขอ้จํากดัทแีตล่ะคนตอ้ง
เผชญิ

การวเิคราะหค์วามหลากหลาย (Diversity analysis)
พจิารณาจากสถานะทแีตกตา่งกนัของกลุม่ตา่งๆ เชน่กลุม่ผูพ้กิาร กลุม่
ชว่งอายตุา่งๆ กลุม่ชายขอบ กลุม่ชนเผา่ ฯลฯ



ขอ้มูลแยกเพศ อายุ และ ความพกิารและความ
หลากหลาย Sex, Age and Diversity Disaggregated 
Data (SADDD)

 คนทเีสยีงดังทสีดุและดงึดดู
ความสนใจมากทสีดุไมไ่ดเ้ป็น
ตัวแทนของทกุคนในสงัคม

 เราอาจมองขา้มคนหลายคน
หากออกแบบกจิกรรมรปูแบบ
เดยีวกนัสําหรับคนทกุคน

 การตตีรา (stigma) และความ
หวาดกลัวทซีอ่นเรน้ภายในเป็น
รปูแบบของความทกุขท์รมาน
อยา่งหนงึ ถงึจะมองไมเ่ห็นก็
สมควรไดรั้บความสนใจ



การประเมนิความตอ้งการ – การวเิคราะหเ์พศภาวะและ
ความหลากหลาย

 Sex, age and diversity disaggregated data (SADDD) 

= การจําแนกขอ้มลูตามกลุม่อาย ุเพศ และความหลากหลาย ของบคุคล

***ขนึอยูก่บัจดุประสงคแ์ละวธิกีารนําใชข้อ้มลูของแตล่ะโครงการ***



การประเมนิความตอ้งการ – การวเิคราะหเ์พศภาวะ
และความหลากหลาย

SADDD และการวเิคราะหก์ารวเิคราะหเ์พศภาวะและความหลากหลาย ทําใหรู้ว้า่ 
ใคร ไดร้ับผลกระทบ ทําไม ถงึไดรั้บผลกระทบ และไดรั้บผลกระทบอยา่งไร อะไร
คอืความตอ้งการเฉพาะเจาะจง ของผูท้ไีดรั้บผลกระทบ ความกงัวลในเรอืงของ
ความปลอดภยั ใครทถีกูมองขา้ม ทกุคนเขา้ถงึบรกิารไดอ้ยา่งเทา่เทยีมหรอืไม่

Who is affected? Why and how are 
they affected? 

What are their 
distinct needs, 

protection concerns 
and priorities? 

Who have we 
missed? 

Can everyone 
access out services 

equitably?



การวเิคราะหเ์พศภาวะและความ
หลากหลาย
ใครทําอะไร? อยา่งไร? ทไีหน? เมอืไหร?่ ทําไม? (แรงงาน เป็นทางการหรอืไม่
เป็นทางการ)

ใครใชห้รอืไมส่ามารถใชอ้ะไร? อยา่งไร? ทไีหน? เมอืไหร?่ ทําไม? (การเขา้ถงึ)

ใครควบคมุอะไร? อยา่งไร? ทไีหน? เมอืไหร?่ ทําไม?
(การตัดสนิใจและการควบคมุ คอื อํานาจ) เชน่ เงนิ ทดีนิ สนิทรัพย์

ใครรูอ้ะไร? อยา่งไร? ทไีหน? เมอืไหร?่ ทําไม? (ขอ้มลู = อํานาจ)

ใครไดป้ระโยชนจ์ากอะไร? อยา่งไร? ทไีหน? เมอืไหร?่ ทําไม?



คําแนะนําสาํหรบัการทํา SADDD ทมีปีระสทิธภิาพ

 มันใจวา่ชมุชนตระหนักวา่ทําไมตอ้งเก็บขอ้มลู SADDD

 เก็บและแยกขอ้มลูตา่งหาก วเิคราะหข์อ้มลูแยกกลุม่ ชาย หญงิ 
และกลุม่อาย ุวเิคราะหก์ลุม่เสยีง กลุม่คนสว่นนอ้ย และกลุม่ผูพ้กิาร

  มันใจวา่ขอ้มลูท ีhighlight จะนําไปใชเ้ป็นขอ้มลูสําหรับการทํา
โครงการเพอืเป็นประโยชนก์บั ชาย หญงิ เด็กชาย เด็กหญงิ กลุม่
ชายขอบหรอืกลุม่เปราะบางในชมุชน 

  มันใจวา่สมาชกิของทมีในทกุระดับทกุขนัตอนใชข้อ้มลูจาก 
SADDD เพอืวเิคราะหแ์ละรายงาน



การประเมนิความตอ้งการ – การวเิคราะหเ์พศภาวะและ
ความหลากหลาย

สงิทเีราจะเสยีหากไมม่กีารวเิคราะหเ์พศภาวะ และความ
หลากหลาย

 จํากดัประสทิธภิาพในการดําเนนิโครงการและการปฏบิัตงิาน
 อาจเขา้ไมถ่งึผูท้เีปราะบางมากทสีดุ
 มโีอกาสทจีะเพมิความไมเ่ทา่เทยีมทมีอียูเ่ดมิตงัแตก่อ่นเกดิภยั

พบิตั ิ
 ไมต่อบสนองขอ้บังคบั/เงอืนไขของผูใ้หท้นุ



Prioritisation การลําดบัความสําคญั

 เนืองดว้ยขอ้จํากดัดา้นงบประมาณ เราจงึไม่อาจชว่ยเหลอืทุกคนได ้
เสมอไป 

 จาํเป็นตอ้งใหค้วามสาํคญักบัผูท้เีปราะบางมากทสีดุ  
 จาํเป็นตอ้ง ประเมนิและพฒันาเงอืนไขในการลาํดบัความสาํคญั

และการคดัเลอืกผูร้บัผลประโยชน ์(beneficiary selection and 
prioritisation criteria)

 จาํเป็นตอ้งปรกึษาชมุชนทไีดร้บัผลกระทบ
 มนัใจว่ามกีารสอืสารและมคีวามโปรง่ใส เพอืความปลอดภยัและ

สบายใจของเจา้หนา้ที



Child Protection 



Child Protection

Child Protection Video



Thank you! 



Thank you ! 
© International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Geneva, 2014. 

Add any information to copyrighted materials here. 

Any part of this presentation may be cited, copied, translated into other languages or adapted to meet local 
needs without prior permission from the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 
provided that the source is clearly stated. Requests for commercial reproduction should be directed to the 
IFRC Secretariat at secretariat@ifrc.org

All photos used in this presentation are copyright of the IFRC unless otherwise indicated.

This presentation was written and developed by (Name and Surname) and produced in (month year).

This presentation and relevant resources are available on FedNet at fednet.ifrc.org


