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การประเมินความเปราะบางของชุมชน (Vulnerability Assessment)

คําท่ีใชในการอธิบายสถานการณในเชิงลบของระบบ/
ชุมชนหน่ึงๆ ซึ่งเผชิญกับผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งกอใหเกิดแรงกดดัน
จนกลายเปนความเส่ียง โดยท่ีระบบชุมชนน้ันๆ ไมมี
ขีดความสามารถเพียงพอท่ีจะดําเนินการเพื่อใหพน
จากสภาวะน้ัน หรือบริหารจัดการใหตนเองพนจาก
ความเส่ียงน้ันได
ขอพิจารณา:
 ความเส่ียง/ความเปราะบางของระบบอะไร
 ใครเกี่ยวของกับความเส่ียงน้ัน
 ปจจัยท่ีเปนแรงกดดันทางดานสภาพภูมิอากาศ
 เง่ือนไขดานเวลาท่ีเกิดภาวะเส่ียง



ความเขาใจตอปจจัยที่กําหนดความเปราะบางของชุมชน

1. การเปดรับตอผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงหรือความเส่ียง (Exposure)

3. ขีดความสามารถในการรับมือหรือการปรับตัว
ตอผลกระทบหรือความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลง 

(Coping Capacity หรือ Adaptive Capacity)

2. ความออนไหวหรือความไวตอผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงหรือความเส่ียง (Sensitivity)



การเปดรับความเสี่ยง (Exposure)

1. ปจจัยทางกายภาพเชิงท่ีตั้ง หรือรูปแบบการ
ดําเนินกิจกรรมของชุมชนท่ีจะสงผลกระทบตอ
วิถีชีวิตของชุมชน:
 ท่ีตั้งชุมชนอยูใกลแมนํ้า 
 ท่ีตั้งชุมชนอยูใกลภูเขา
 ท่ีตั้งชุมชนอยูในพ้ืนท่ีลุมต่ํา

2. แตละพื้นท่ีจะเปดรับความเส่ียงท่ีแตกตางกัน:
 การไหลบาของนํ้าปา
 การทวมขังของนํ้า
 การขาดแคลนนํ้า
 ดินถลม



ความไวตอผลกระทบ (Sensitivity)

ปจจัยภายในของระบบชุมชน โดยพิจารณาจาก
คุณลักษณะหรือความสัมพันธท่ีองคประกอบ
ของระบบมีตอตัวแปรตางๆ ของภูมิอากาศหรือ
ปจจัยเส่ียงตางๆ ทางภูมิอากาศ:
 ชาวนาท่ีปลูกขาวนํ้าลึกจะทนตอภาวะนํ้า

ทวมไดดีกวาชาวนาท่ีปลูกขาวไมทนนํ้า
 บานท่ียกใตถุนสูง ยอมมีความทนทาน

ตอภาวะนํ้าทวมดีกวาบานช้ันเดียว
 เกษตรกรท่ีปลูกไมยืนตน จะมีความ

ทนทานตอภาวะนํ้าทวมไดดีกวาพืชไร



ขีดความสามารถในการรับมือ (Coping Capacity)

1. ความสามารถของระบบท่ีจะปรับตัวใหเขากับการ
เปล่ียนแปลงเพื่อใหสามารถดํารงอยู หรือดําเนิน
กิจกรรมตางๆ สืบเน่ืองตอไปได ภายใตสถานการณ
เส่ียงหรือภาวะท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง:
 ชุมชนท่ีมีขีดความสามารถในการรับมือตอ

ผลกระทบของภาวะเส่ียง จัดวาชุมชนน้ันไมมี
ความเปราะบาง (Vulnerability)

2. ขีดความสามารถในการรับมือพิจารณาไดจาก
คุณลักษณะขององคประกอบของชุมชนน้ันมีความ
ยืดหยุนหรือสามารถกลับคืนสูภาวะปกติได: 
 ทางเลือกในการประกอบอาชีพ
 การปรับวิถีชีวิต
 การบริหารจัดการภัยธรรมชาติ



สถานการณที่ทาทายตอชุมชนอันเปนผลมาจาก
ปจจัยดานสภาพภูมิอากาศ

1. ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ 
 ปริมาณฝน 
 ความถี่ ความรุนแรง หรือความหนักเบา
 การกระจายตัวของฝน
 อุณหภูมิ 
 ความช้ืน 
 ความแหงแลง
 ความเร็วลม วาตภัย



สถานการณที่ทาทายตอชุมชนอันเปนผลมาจาก
ปจจัยดานสภาพภูมิอากาศ

2. ความเส่ียงตอภัยธรรมชาติ 
 ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย
 ภาวะการขาดแคลนนํ้าเพ่ือการเกษตร
 ระบาดของโรคพืช/ศัตรูพืช 
 ผลผลิตท่ีไดจากปาชุมชนลดลง
 ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
 กระทบตอรายได อาชีพ 
 คุณภาพชีวิตตกต่ํา



สถานการณที่ทาทายตอชุมชนอันเปนผลมาจาก
ปจจัยดานสภาพภูมิอากาศ

3. ความสามารถในการผลิตของชุมชน 
 ตนทุนการผลิต 
 ราคาผลผลิตในระบบตลาด
 คุณภาพและปริมาณของผลผลิตท่ีได
 ความสามารถในการรวมกลุมการผลิต
 ความสามารถในการแขงขัน
 ภาวะหน้ีสิน เงินออม



สถานการณที่ทาทายตอชุมชนอันเปนผลมาจาก
ปจจัยดานสภาพภูมิอากาศ

4. การเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตของชุมชน 
 ความผาสุข
 ความม่ันคงในอาชีพ
 การรวมกลุมทางสังคม
 สุขภาพ
 ความผูกพันตอถิ่น
 วิถีชีวิตของชุมชน/วัฒนธรรม



ขอมูลประชากรตําบลสะพานหิน

หมูบาน
จํานวนประชากร (คน)

จํานวนครัวเรือนชาย หญิง รวม
ม.1 บานสะพานหิน 344 371 715 276
ม.2 บานหนองขาม 346 353 699 229
ม.3 บานหนองสีฟน 205 218 423 132
ม.4 บานโพธิ์ทอง 246 226 472 170
ม.5 บานพุนอย 146 128 274 118
ม.6 บานนํ้าพุ 536 538 1,074 371
ม.7 บานหนองไมแกน 281 302 577 153
ม.8 บานหนองกะทะ 145 136 281 81
ม.9 บานดงแขวนฆอง 181 199 380 111
ม.10 บานเขาหลัก 129 116 262 81

รวม 2,570 2,621 5,191 1,722



การใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตรตําบลสะพานหิน

หมูบาน พื้นท่ี
การเกษตร

พื้นท่ีปลูก
ขาว

พื้นท่ีพืช
ไร

ไมผล/ไม
ประดับ พืชผัก พื้นท่ีสัตว

เลี้ยง ไมโตเร็ว อ่ืนๆ

ม.1 บานสะพานหิน 4,953.00 2,951 1,757 - - 219 21 5
ม.2 บานหนองขาม 6,025.00 4,048 1,583 35 - 285 56 18
ม.3 บานหนองสีฟน 2,663.00 2,040 513 - - 20 90 -
ม.4 บานโพธิ์ทอง 3,470.00 2,079 1,273 50 - 52 16 -
ม.5 บานพุนอย 2,722.00 - 2,429 3 - 241 40 9
ม.6 บานนํ้าพุ 6,032.00 204 5,115 18 - 581 99 10
ม.7 บานหนองไมแกน 6,058.00 1,723 4,235 - 20 71 6 3
ม.8 บานหนองกะทะ 6,015.00 2,371 3,499 - - 70 75 -
ม.9 บานดงแขวนฆอง 5,619.00 1,402 4,050 75 - 82 10 -
ม.10 บานเขาหลัก 3,106.00 95 2,558 - 75 378 - -

รวม 46,663.00 16,913 27,012 181 100 1,999 413 45



การประเมินความเปราะบางของชุมชน (Vulnerability Assessment)

คําท่ีใชในการอธิบายสถานการณในเชิงลบของระบบ/
ชุมชนหน่ึงๆ ซึ่งเผชิญกับผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งกอใหเกิดแรงกดดัน
จนกลายเปนความเส่ียง โดยท่ีระบบชุมชนน้ันๆ ไมมี
ขีดความสามารถเพียงพอท่ีจะดําเนินการเพื่อใหพน
จากสภาวะน้ัน หรือบริหารจัดการใหตนเองพนจาก
ความเส่ียงน้ันได
ขอพิจารณา:
 ความเส่ียง/ความเปราะบางของระบบอะไร
 ใครเกี่ยวของกับความเส่ียงน้ัน
 ปจจัยท่ีเปนแรงกดดันทางดานสภาพภูมิอากาศ
 เง่ือนไขดานเวลาท่ีเกิดภาวะเส่ียง



ความเขาใจตอปจจัยที่กําหนดความเปราะบางของชุมชน

1. การเปดรับตอผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงหรือความเส่ียง (Exposure)

3. ขีดความสามารถในการรับมือหรือการปรับตัว
ตอผลกระทบหรือความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลง 

(Coping Capacity หรือ Adaptive Capacity)

2. ความออนไหวหรือความไวตอผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงหรือความเส่ียง (Sensitivity)



การเปดรับความเสี่ยง (Exposure)

1. ปจจัยทางกายภาพเชิงท่ีตั้ง หรือรูปแบบการ
ดําเนินกิจกรรมของชุมชนท่ีจะสงผลกระทบตอ
วิถีชีวิตของชุมชน:
 ท่ีตั้งชุมชนอยูใกลแมนํ้า 
 ท่ีตั้งชุมชนอยูใกลภูเขา
 ท่ีตั้งชุมชนอยูในพ้ืนท่ีลุมต่ํา

2. แตละพื้นท่ีจะเปดรับความเส่ียงท่ีแตกตางกัน:
 การไหลบาของนํ้าปา
 การทวมขังของนํ้า
 การขาดแคลนนํ้า
 ดินถลม



ความไวตอผลกระทบ (Sensitivity)

ปจจัยภายในของระบบชุมชน โดยพิจารณาจาก
คุณลักษณะหรือความสัมพันธท่ีองคประกอบ
ของระบบมีตอตัวแปรตางๆ ของภูมิอากาศหรือ
ปจจัยเส่ียงตางๆ ทางภูมิอากาศ:
 ชาวนาท่ีปลูกขาวนํ้าลึกจะทนตอภาวะนํ้า

ทวมไดดีกวาชาวนาท่ีปลูกขาวไมทนนํ้า
 บานท่ียกใตถุนสูง ยอมมีความทนทาน

ตอภาวะนํ้าทวมดีกวาบานช้ันเดียว
 เกษตรกรท่ีปลูกไมยืนตน จะมีความ

ทนทานตอภาวะนํ้าทวมไดดีกวาพืชไร



ขีดความสามารถในการรับมือ (Coping Capacity)

1. ความสามารถของระบบท่ีจะปรับตัวใหเขากับการ
เปล่ียนแปลงเพื่อใหสามารถดํารงอยู หรือดําเนิน
กิจกรรมตางๆ สืบเน่ืองตอไปได ภายใตสถานการณ
เส่ียงหรือภาวะท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง:
 ชุมชนท่ีมีขีดความสามารถในการรับมือตอ

ผลกระทบของภาวะเส่ียง จัดวาชุมชนน้ันไมมี
ความเปราะบาง (Vulnerability)

2. ขีดความสามารถในการรับมือพิจารณาไดจาก
คุณลักษณะขององคประกอบของชุมชนน้ันมีความ
ยืดหยุนหรือสามารถกลับคืนสูภาวะปกติได: 
 ทางเลือกในการประกอบอาชีพ
 การปรับวิถีชีวิต
 การบริหารจัดการภัยธรรมชาติ



สถานการณที่ทาทายตอชุมชนอันเปนผลมาจาก
ปจจัยดานสภาพภูมิอากาศ

1. ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ 
 ปริมาณฝน 
 ความถี่ ความรุนแรง หรือความหนักเบา
 การกระจายตัวของฝน
 อุณหภูมิ 
 ความช้ืน 
 ความแหงแลง
 ความเร็วลม วาตภัย



สถานการณที่ทาทายตอชุมชนอันเปนผลมาจาก
ปจจัยดานสภาพภูมิอากาศ

2. ความเส่ียงตอภัยธรรมชาติ 
 ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย
 ภาวะการขาดแคลนนํ้าเพ่ือการเกษตร
 ระบาดของโรคพืช/ศัตรูพืช 
 ผลผลิตท่ีไดจากปาชุมชนลดลง
 ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
 กระทบตอรายได อาชีพ 
 คุณภาพชีวิตตกต่ํา



สถานการณที่ทาทายตอชุมชนอันเปนผลมาจาก
ปจจัยดานสภาพภูมิอากาศ

3. ความสามารถในการผลิตของชุมชน 
 ตนทุนการผลิต 
 ราคาผลผลิตในระบบตลาด
 คุณภาพและปริมาณของผลผลิตท่ีได
 ความสามารถในการรวมกลุมการผลิต
 ความสามารถในการแขงขัน
 ภาวะหน้ีสิน เงินออม



สถานการณที่ทาทายตอชุมชนอันเปนผลมาจาก
ปจจัยดานสภาพภูมิอากาศ

4. การเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตของชุมชน 
 ความผาสุข
 ความม่ันคงในอาชีพ
 การรวมกลุมทางสังคม
 สุขภาพ
 ความผูกพันตอถิ่น
 วิถีชีวิตของชุมชน/วัฒนธรรม



ขอมูลประชากรตําบลสะพานหิน

หมูบาน
จํานวนประชากร (คน)

จํานวนครัวเรือนชาย หญิง รวม
ม.1 บานสะพานหิน 344 371 715 276
ม.2 บานหนองขาม 346 353 699 229
ม.3 บานหนองสีฟน 205 218 423 132
ม.4 บานโพธิ์ทอง 246 226 472 170
ม.5 บานพุนอย 146 128 274 118
ม.6 บานนํ้าพุ 536 538 1,074 371
ม.7 บานหนองไมแกน 281 302 577 153
ม.8 บานหนองกะทะ 145 136 281 81
ม.9 บานดงแขวนฆอง 181 199 380 111
ม.10 บานเขาหลัก 129 116 262 81

รวม 2,570 2,621 5,191 1,722



การใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตรตําบลสะพานหิน

หมูบาน พื้นท่ี
การเกษตร

พื้นท่ีปลูก
ขาว

พื้นท่ีพืช
ไร

ไมผล/ไม
ประดับ พืชผัก พื้นท่ีสัตว

เลี้ยง ไมโตเร็ว อ่ืนๆ

ม.1 บานสะพานหิน 4,953.00 2,951 1,757 - - 219 21 5
ม.2 บานหนองขาม 6,025.00 4,048 1,583 35 - 285 56 18
ม.3 บานหนองสีฟน 2,663.00 2,040 513 - - 20 90 -
ม.4 บานโพธิ์ทอง 3,470.00 2,079 1,273 50 - 52 16 -
ม.5 บานพุนอย 2,722.00 - 2,429 3 - 241 40 9
ม.6 บานนํ้าพุ 6,032.00 204 5,115 18 - 581 99 10
ม.7 บานหนองไมแกน 6,058.00 1,723 4,235 - 20 71 6 3
ม.8 บานหนองกะทะ 6,015.00 2,371 3,499 - - 70 75 -
ม.9 บานดงแขวนฆอง 5,619.00 1,402 4,050 75 - 82 10 -
ม.10 บานเขาหลัก 3,106.00 95 2,558 - 75 378 - -

รวม 46,663.00 16,913 27,012 181 100 1,999 413 45



รูปแบบการปรับตัวของชุมชนกับการจัดการปาชุมชน: ตําบลสะพานหิน

การใชประโยชนทรัพยากรจาก
ปาอยางยั่งยืน

การคุมครอง/ฟนฟูความยั่งยืน
ของระบบนิเวศของปา

การพัฒนาองคกรชุมชนในการ
จัดการปาอยางมีสวนรวม

 รูปแบบการใช
 หวงเวลาการใช
 ปริมาณการใช
 กลุมผูมีสิทธิใช
 กฏกติกาในการใช

 การปลูกฟนฟู
 การปองกันดูแล
 การเฝาระวัง
 การติดตามการ

เปลี่ยนแปลง

 การรวมกลุมชุมชน
 แผนการจัดการ
 การมีสวนรวม
 กองทุน
 กิจกรรมดําเนินการ



ขอบคุณครับ



การใชประโยชนที่ดินตําบลสะพานหิน



การกระจายของพื้นที่ปาไมในตําบลสะพานหิน



การใชประโยชนจากปาชุมชน

 ตําบลสะพานหินมีพื้นท่ีปาไม 8.26 ตร.กม. 
(รอยละ 8.76) เปนปาเบญจพรรณ ไมท่ี
สําคัญเชน ประดู สะเดา เต็ง รัง มะคาแต ไผ
 ปาชุมชนในพื้นท่ี ไดแก ปาชุมชนเขาหลัก ปา

ชุมชนบานหนองกะทะ 
 ชุมชนใชประโยชนทรัพยากรจากปา รอยละ 

75 โดยเนนการเก็บเห็ด หนอไม และของปา 
โดยใชบริโภคในครัวเรือน
 สภาพปจจุบันมีชุมชนรวมกันจัดการปา โดย

เนนการทําแนวกันไฟ และการเฝาระวังการ
บุกรุกทําลายปา



แนวคิดการจัดการปาชุมชน

การจัดการปาชุมชน (Community Forest 
Management) เปนกระบวนการท่ีเกิดการรวมกลุม
ของสมาชิกในชุมชนโดยมีจุดมุงหมายเพื่อคุมครอง
และฟนฟูระบบนิเวศของปาใหสามารถอํานวยผลผลิต
ของปา (Forest Products) รวมท้ังบริการจากปา 
(Forest Service) ใหกับชุมชนไดอยางยั่งยืน ภายใต
การมีสวนรวมของชุมชน และเปนไปตามหลักอนุรักษ
วิธี: 
 การเก็บหาของปาและเปนแหลงอาหาร
 การปองกันภัยธรรมชาติของปา
 การใชเปนแหลงเรียนรูธรรมชาติวิทยา
 เปนแหลงสําหรับการสงเสริมอาชีพในทองถิ่น



รูปแบบการจัดการปาชุมชน

มีรูปแบบมากมายในการจัดการปาชุมชน ท้ังน้ีข้ึนอยู
กับสภาพของพื้นท่ี ความเกี่ยวของกับการใช
ประโยชนของชุมชน เง่ือนไขของชุมชน กฏระเบียบ
ในการจัดการปา ความรวมมือกับเจาหนาท่ีรัฐ รวมท้ัง
ความเขมแข็งของชุมชน:
 การจัดตั้งคณะกรรมการปาชุมชน
 การทําแนวปองกันไฟ
 การปลูกและฟนฟูสภาพปา
 การสํารวจระบบนิเวศของปาโดยชุมชน
 การติดตามการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศของปา
 การคุมครองพืชและสัตวปาท่ีมีคุณคา
 การจัดการทําหลักสูตรทองถิ่นดานปาชุมชน



จัดการปาชุมชนที่เหมาะสมสําหรับตําบลสะพานหิน

มุงเนนการจัดการระบบนิเวศเชิงภูมิทัศน (Landscape 
Ecosystem Management) เปนการจัดการพื้นท่ีขนาด
เล็ก/หยอมเล็กๆ ท่ีทําใหเกิดอนุรักษและเช่ือมโยงเขา
ดวยกัน  โดยทําใหเกิดทางเดินเช่ือมตอ (Corridor) ไป
ตามแนวการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอม:
 ปาชุมชน
 ปาหัวไรปลายนา
 ปาในท่ีดอน
 ปาสาธารณะ
 ปาริมนํ้า
 ปาในครัวเรือน
 ปาในพ้ืนท่ีเกษตร



ใครเกี่ยวของกับการจัดการปาชุมชน: ตําบลสะพานหิน

การจัดการปาชุมชน ตองเกิดจากความตองการของ
ชุมชน  และเปนกระบวนการท่ีมีสวนรวมของสมาชิก
ในชุมชน การจัดการปาชุมชน ไมสามารถเกิดข้ึนได
จากบทบาทของคนใดคนหน่ึง หากแตตองเปนการ
รวมกลุมทางสังคมในการจัดการรวมกัน:
ผูเกี่ยวของ:
 ผูนําชุมชน
 องคกรปกครองสวนทองถิ่น
 เครือขายอนุรักษปา
 กลุมสตรี
 กลุมเกษตรกร
 ผูใชประโยชนจากปา
 สถานศึกษาในทองถิ่น



รูปแบบการปรับตัวของชุมชนกับการจัดการปาชุมชน: ตําบลสะพานหิน

การใชประโยชนทรัพยากรจาก
ปาอยางยั่งยืน

การคุมครอง/ฟนฟูความยั่งยืน
ของระบบนิเวศของปา

การพัฒนาองคกรชุมชนในการ
จัดการปาอยางมีสวนรวม

 รูปแบบการใช
 หวงเวลาการใช
 ปริมาณการใช
 กลุมผูมีสิทธิใช
 กฏกติกาในการใช

 การปลูกฟนฟู
 การปองกันดูแล
 การเฝาระวัง
 การติดตามการ

เปลี่ยนแปลง

 การรวมกลุมชุมชน
 แผนการจัดการ
 การมีสวนรวม
 กองทุน
 กิจกรรมดําเนินการ



ขอบคุณครับ


