
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
Disaster Risk Mangement : DRM 



สถานการณ์สาธารณภัยและผลกระทบ 
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Ref : Munich Re, Geo Risks Research. 



อุทกภัย จ.อุบลราชธานี หนักที่สุดในรอบ 17 ปี (ก.ย.62) 
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แผ่นดินไหว เชียงราย 2557 
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• ภยัจากโรคระบาดในมนุษย ์

• ภยัจากโรคระบาดสตัว ์

• ภยัจากโรคระบาดสตัวน์ ้ า 

• ภยัจากการระบาดของศตัรูพืช 

20/02/63 

ไขห้วดัสายพนัธใ์หม่ Corona 2019 

โรคทางเดินหายใจเฉียบพลนัรุนแรง  

(Severe Acute Respiratory syndrome: SARS) 



พายุไต้ฝุ่น "ฮากิบิส" นับเป็นพายุที่มีก าลังแรงท่ีสุดในรอบหลาย
ทศวรรษส่งผลให้โตเกียวและอีกหลายๆ จังหวัดได้รับผลกระทบ  



เมืองเวนสิ เมืองท่องเที่ยวชื่อดังของอิตาลี ประสบภัยน  าท่วม 
เนื่องจากระดับน  าขึ นสูงสุดในรอบกว่า 50 ปี ส่งผลให้บริเวณ

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมต่างๆ จมน  า (พ.ย.62) 



ไฟป่าในออสเตรเลยี  
(รัฐนิวเซาท์เวลส์และควีนส์แลนด์ ทางตะวันออกของประเทศ) (พ.ย.62) 



แผ่นดินไหว เชียงราย 2557 
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โลกตื่นตัวในการค้นหาแนวทาง
เพื่อลดโอกาสในการเกิด  

ผลกระทบจากสาธารณภยั        
อย่างเป็นรูปธรรม 

เกิดแนวคิด  
“การจดัการความเส่ียงจากสาธารณ
ภยั” Disaster Risk Management : 

DRM. ขึน้ 



นโยบายทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย  
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 จ ำนวนประชำกรที่เสียชีวิต สูญหำย และผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกภัยพิบัติ 
  ต่อประชำกร 100,000 คน 
 กำรสูญเสียทำงเศรษฐกิจอันเนื่องมำจำกภัยพิบัติโดยตรงต่อ GDP โลก 
 จ ำนวนประเทศที่มียุทธศำสตร์การลดความเสี่ยงภัยพิบัติระดับประเทศ    
  และระดับท้องถ่ิน 

 จ ำนวนผู้เสียชีวิต สูญหำย และผู้ได้รับผลกระทบจำกภัยพิบัติต่อ ประชำกร 100,000 คน 
 กำรสูญเสียทำงเศรษฐกิจอันเนื่องมำจำกภัยพิบัติโดยตรงต่อ GDP ควำมเสียหำยที่เกิดกับ

โครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรบริกำรขั้นพื้นฐำนสัดส่วนของเมืองที่มีกลยุทธ์ลดควำมเสี่ยง และกำร
ฟื้นฟูให้สู่สภำพปกติ  

 จ ำนวนประเทศที่มียุทธศาสตร์การลดความเสี่ยงภัยพิบัติระดับประเทศและระดับท้องถิ่น 

 จ ำนวนประเทศที่มยีุทธศาสตร์
การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น 

 จ ำนวนผู้เสียชีวิต สูญหำยและผู้
ได้รับผลกระทบจำกภัยพิบัติต่อ 

 ประชำกร 100,000 คน 

ขจัดความยากจน 

ต่อสู้กับ 
Climate Change 

ท าให้เมืองมีความปลอดภัย  

กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 



A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 



 
ข้อ 7 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปรับตัว สามารถลดความ
เปราะบางในทุกด้าน 
 
ข้อ 8 ลดการสูญเสียและความ
เสียหายที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Loss and Damage) 
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ความตกลงปารีสด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Paris Agreement) 



วาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง (New Urban Agenda) 
ของสหประชาชาติ 

“การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสร้างเมือง และที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน
ส าหรับทุกคน ครอบคลุมถึงสิทธิที่เท่าเทียมในการเข้าถึงที่อยู่อาศัย การบริการ
สาธารณะ และโอกาสในการประกอบอาชีพ การสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
เมืองและชนบทในมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการสร้าง
ระบบการเงินที่เข้มแข็งเพื่อการเข้าถึงที่อยู่อาศัย ลดการตั งถิ่นฐานแบบไม่ปกติ
และชุมชนแออัด และสร้างความพร้อมในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยไม่ทิ งใครไว้ข้างหลัง” ซึ่งสอดคล้องกับ
เป้าหมายท่ี 11 ของ SDGs 

ประเทศไทยรบัรองวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมือง (New Urban Agenda) ของสหประชาชาติ 
ซึ่งเป็นผลจากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืน ครั ง
ที่ ๓ (Habitat III) ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงกีโต สาธารณรัฐเอกวาดอร์ 
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การจัดการภัยพิบัติ ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
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ความมั่นคง 

1 
2 

3 
4 

5 6 

การสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

การพัฒนาและ
เสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและ

เท่าเทียมกัน 
ทางสังคม 

การเติบโตบน
คุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรตอ่
สิ่งแวดล้อม 

การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

“มั่นคง”  พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร
เตรียมพร้อมแห่งชาติ 
และระบบการบริหาร
จั ด ก า ร ภั ย พิ บั ติ แ ล ะ
ความมั่นคงใหม่ รวมทั ง
รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ร่ วมลดปัญหาโลกร้ อนและปรั บตั ว ให้พร้ อมรั บการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึง 
ป้องกัน เฝ้าระวัง และเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยจัดท า
แผนที่เสี่ยงภัย ทั งในระดับประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ 

เชื่อมโยงกับภูมิภาคและ
เศรษฐกิจโลก โดยสร้ำง
ควำมเป็นหุ้ นส่ วนกับอนุ
ภูมิภำค ส่งเสริมให้ไทยเป็น
ฐำนกำ รประกอบธุ ร กิ จ 
ส่ ง เสริมควำมร่วมมือ กับ
นำนำชำติในกำรสร้ำงควำม
มั่ น ค ง ด้ ำ น อ ำ ห ำ ร 
สิ่งแวดล้อม และการบริหาร
จัดการภัยพิบัติในรูปแบบ
ต่างๆ รวมทั งการป้องกัน
ภัยในทุกรูปแบบ 
 



การจัดการภัยพิบัติ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
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4 
5 

ยุทธศาสตร์ 5  
ความมั่นคง 

บริหารจัดการเพื่อลด
ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 

 เสริมสร้างขีดความสามารถในการ
เตรียมความพร้อมและการรับมือภัย
พิบัติ 

 พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติใน
ภาวะฉุกเฉิน 

 บูรณาการการลดความเสี่ยงจากภัย
พิบัติเข้าสู่กระบวนการวางแผน       
ทั งระดับชาติ ระดับชุมชนท้องถ่ิน   
และสาขาการผลิตต่างๆ 

 พัฒนาระบบการฟ้ืนฟูบูรณะหลังการ
เกิดภัย 

การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ 

การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการการ
ปกป้องผลประโยชนท์างเศรษฐกิจ สังคม และป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 

ยุทธศาสตรท์ี่  4  
การเติบโตทีเ่ป็นมิตร 
กับสิงแวดลอ้มเพื่อ 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 พัฒนาศักยภาพและความพร้อมของกองทัพมีอาวุธ ยุทโธปกรณ์ 
ยุทธภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมยั เหมาะสม เพียงพอพร้อมสนับสนุน
การพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 มีระบบเตรียมพร้อมและกลไกเผชิญเหตุที่มปีระสิทธิภาพ ครอบคลุมสาธารณ
ภัยขนาดใหญ่ท่ีกลไกปกติไม่สามารถรองรับได้ 
 

 เสริมสร้างความสามารถในการแลกเปลีย่นเรียนรู้แนวปฏิบัติทีเ่ปน็เลิศ
และร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามระหว่างประเทศ รวมถึงภัยพิบัติ 



ประเด็นการน าเสนอ 

1. หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
2. แนวทางการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 



1. หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 



ความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk) 

• ความน่าจะเป็น หรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดสาธารณภัย 

• ผลกระทบในทางลบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ต่อบุคคล สังคม หรือ

สิ่งแวดล้อม 

@M.Pruksapong (June 6, 2013) 22 



องค์ประกอบที่ท าให้เกิดความเสี่ยง 
• ภัยอะไร ? 

• เกิดขึ นที่ไหน ? 

• มีปัจจัยใดๆ ที่อาจจะได้รับผลกระทบบ้าง ? 

ภัย ความล่อแหลม ความเปราะบาง 

@M.Pruksapong (June 6, 2013) 23 

ศักยภาพ 



Hazard ภัย 
ปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติหรือกำรกระท ำจำกมนุษย์ที่อำจจะส่งผลให้เกิด
ควำมสูญเสียชีวิต เกิดกำรบำดเจ็บ กำรควำมเสียหำยต่อทรัพย์ต่ำงๆ 
 

www.sainampeung.ac.th 

www.baanjomyut.com 

baron.wudthipan.com 

 Credit : @M.Pruksapong  (June 6, 2013) 24 



คน อสังหำริมทรัพย์ ระบบ โครงสร้ำง หรือสิ่งต่ำงๆ  
ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง และมีโอกำสจะได้รับผลกระทบในทำงลบได้รับ    
ควำมเสียหำย 

Exposure (ความล่อแหลม) 

www.prachachat.net 

@M.Pruksapong (June 6, 2013) 25 



Vulnerability ควำมเปรำะบำง 
คุณลักษณะทั้งทำงกำยภำพและไม่ใช่กำยภำพที่ท ำให้บุคคล ชุมชน 
ระบบ โครงสร้ำง หรือทรัพย์สินนั้นๆ ขำดควำมสำมำรถในกำรป้องกัน
ตัวเอง ไม่สำมำรถรับมือจำกภัยพิบัติ ท ำให้เกิดควำมเสียหำยหรือ
สูญเสีย 

ลงุแว่น @Bloggang maceducation.com 

@M.Pruksapong (June 6, 2013) 26 



Capacity ศักยภาพ 

   ควำมเข้มแข็ง แข็งแรง ตลอดจนควำมพร้อมของทรัพยำกรต่ำงๆ
ในชุมชน สังคม หรือองค์กร น ำมำเพิ่มขีดควำมสำรถมำใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรภัยพิบีติ 

www.codi.or.th  

@M.Pruksapong (June 6, 2013) 27 



? ? ? 

Exposure 



สมการความเสี่ยงภัยพิบัติ 

@M.Pruksapong (June 6, 2013) 29 

ความเส่ียง 
ศักยภาพ 

ภัย  x ความล่อแหลม x ความเปราะบาง 
= 



3. หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัยคืออะไร ? 

 องค์ประกอบกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย  

 กระบวนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย 



การลดความเสี่ยง 
ก่อนเกิดภัยพิบัต ิ

การฟ้ืนฟ ู
ภายหลังเกิดภัยพิบัต ิ

Emergency 
Response 

การเผชิญเหตุการณ์
ฉุกเฉิน 

Recovery  
การฟื้นฟ ู

Disaster Preparedness 
การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัต ิ

Disaster Prevention & Mitigation 
การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ 

วงจรการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยพิบัต ิ
(Disaster Risk Management Cycle) 

Disaster Risk Assessment 
การประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติ 

@M.Pruksapong (June 6, 2013) 31 



การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยคืออะไร ?  

กระบวนการอย่างเป็นระบบของการบริหารองค์กรและ
ทักษะความสามารถเชิงปฏิบัติการเพื่อด าเนินยุทธศาสตร์ นโยบาย 
มาตรการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยง ลดหรือถ่ายโอนความ
เป็นไปได้ในการเกิด ภัยพิบัติรวมทั งการเพิ่มศักยภาพในการจัดการ
ปัญหาเพื่อเตรียมพร้อมรับผลกระทบทางลบของภัย ตั งแต่ก่อนเกิดภัย 
ขณะเกิดภัยและหลังจากเกิดภัย  



กำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่งจำกสำธำรณภัย 
Disaster Risk Management : DRM 

การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
Disaster Risk Reduction : DRR 

การป้องกันและลดผลกระทบ 
Prevention and Mitigation 

การเตรียมความพร้อม 
Preparedness 

การบริหารจัดการสาธารณภัย 
Disaster Management:  DM 

การเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉิน 
Response 

การฟ้ินฟู 
Recovery 



การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย คือ อะไร 
Disaster Risk Reduction : DRR 

แนวคิดหรือวิธีปฏิบัติในการลดโอกาศที่จะได้รับผลกระทบทาง
ลบจากภัยพิบัติฝ่ายความพยายามอย่างเป็นระบบที่จะน ามาวิเครห์
และบริหารจัดการปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของภัยพิบัติเพื่อ
ด าเนินนโยบาย มาตรการ หรือกิจกรรมต่างๆ ในการลดความ
ล่อแหลม ลดปัจจัยที่ท าให้เกิด ความเปราะบาง และเพิ่มศักยภาพใน
การจัดการปัญหา มีเป้าหมายในการลดความเสี่ยงที่มีอยู่ในชุมชนและ
สังคมในปัจจุบัน และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ นในอนาคต        
ซึ่งส่งผลไปถึงการจัดการภาวะฉุกเฉิน และการฟื้นฟู 



การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
Disaster Risk Reduction : DRR 

การป้องกันและลดผลกระทบ 
Prevention and Mitigation 

การเตรียมความพร้อม 
Preparedness 

กิจกรรมต่างๆ ที่ได้ด าเนินการ
ล่วงหน้าก่อนเกิดภัย มุ่งเน้นการ
ลดผลกระทบทางตรงจากภัยและ
ลดโอกาศการเกิดความเสียหาย
อันเกิดจากภัย แบ่งเป็นมาตรการ
ที่ใช้โครงสร้างและมาตรการไม่ใช้
สิ่งก่อสร้าง 

เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการก่อนเกิด
สาธารณภัย  มุ่ ง เน้น เพื่ อความ
เปราะบางและเพิ่มศักยภาพของ
บุคคล ชุมชน สังคม ในการรับมือ
กับสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้สามารถ
รั บ มื อ กั บ ส า ธ า รณภั ย อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับตัวให้
เข้ากับภัยได้ในระยะยาว 



การลดความเส่ียงภัยพิบัติ 
Disaster Risk Reduction: DRR 

ความเสี่ยงภัย 
ศักยภาพ 

ภัย x   ความล่อแหลม  x ความเปราะบาง = 

กำรลดควำมเสี่ยงภัยพิบัติท ำได้ทุกวัน!! 
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การบริหารจัดการสาธารณภัยคือ อะไร 
Disaster Management : DM 

การใช้กลไก กระบวนการ และองค์ประกอบในการด าเนินงาน
เพื่อจุดมุ่งหมายในประสิทธิภาพของการปฏิบัติการด้านสาธารณภัย 
เช่น การป้องกัน การลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การเผชิญ
เหตุ การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ตลอดจนการบูรณะซ่อมแซมและ
พัฒนา  



การบริหารจัดการสาธารณภัย 
Disaster Management:  DM 

การเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉิน 
Response 

การฟ้ินฟู 
Recovery 

มุ่งเน้นการรักษาชีวิต ของผู้ประสบภัยเมื่อ
เกิดสาธารณภัยเป็นหลัก ได้แก่ การให้ความ
ช่วยเหลือ กู้ชีพ กู้ภัย การพยาบาลและ
สาธารณสุข การบรรเทาทุกข์และแจกจ่าย
สิ่งของยังชีพ การดูแลช่วยเหลือผู้อพยพ
และการจัดการศูนย์อพยพ รวมทั ง การ
จัดการระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน ทั ง
ร ะบ บสั่ ง ก า ร ร ะ บบ ก า รสื่ อ ส า ร  ก า ร
ประสานงาน และอื่น ๆ 

มุ่ ง เน้นจัดการหลังการเกิดภัย ท าให้
ให้บคคล ชุมชน หรือสังคมกลับมาเป็น
ปกติ ซึงมีทางเลือก 2 ทาง คือการสร้าง
คืนใหม่ให้เหมือนเดิม หรือ การสร้างคืน
ใหม่ให้ดีกว่าเดิม (Build Back Better) 
โดยการบูรณะซ่อมแซม (Reconstruction) 
และการฟื้นฟูสภาพจิตใจและการเยียวยา
ผู้ประสบภัย (Rehabilitation) 



2. แนวทางการด าเนินการจัดการความเส่ียงฯ 



เป็นการด าเนินการเพื่อให้ประชาชนหรือชุมชุม และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และทักษะต่างๆ รวมถึง

การจัดเตรียมทรัพยากรด้านบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์  
ให้มีความพร้อมที่จะรับมือกับสาธารณภัย 



การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
(การป้องกัน  Prevention) (การลดผลกระทบ Mitigation) 

• การประเมินความเสี่ยงจาก
 สาธารณภัย 
• การวิเคราะห์ความเปราะบาง 
• การประเมินตวามล่อแหลม 
• การวิเคราะห์ความสูยเสียและ
 ผลกระทบ 

  
 
•  แผนการป้องกันและ
 บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
•  แผนการป้องกันและ
 บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/ 
 อปท. 
•  แผนแม่บทสาธารณภัย 

 

•  การก าหนดมาตรฐานความ
 ปลอดภัย(อาคาร บ้านเรือน) 
• การขุดลอกคูคลอง 
• การเสริมความแข็งแรงของตลิ่ง 
• การวางแผนการใช้ท่ีดิน 
•  การจัดท าแผนท่ีเสี่ยงภัย 

การพัฒนามาตรการ 
ลดความเสี่ยง 

การสร้างระบบการประเมิน
ความเสี่ยง 

การจัดท าแผนฯ 



การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
(การเตรียมความพร้อม Preparation) 

 
 
• เตรียมความพร้อมชุมชน 
• เตรียมควมพร้อมหน่วยงาน 

 

•  ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ   
 สิ่งพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน ์
•  จัดท าคู่มือ / แผ่นพับ /
 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 

ฐานข้อมูลพื นที่เสี่ยงภัย / 
ฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร
จัดการ (MIS / GIS) 
เครื่องจักรกล เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ ระบบสื่อสารส ารอง               
(รถสื่อสารเคลื่อนที่)  

การเตรียมฐานข้อมูล
เครื่องมืออุปกรณ์ 

 

การเตรียมบุคลากร              
และชุมชน 

การสร้างความตระหนัก
เกี่ยวกับสาธารณภัย 

• ระดับภูมิภาค  
• ระดับประเทศ  
• ระดับกลุ่มจังหวัด 
• ระดับจังหวัด 
• ระดับอ าเภอ การฝึกซ้อมแผนฯ 



สนับสนุนเคร่ืองมอื/อุปกรณ ์

การสรา้งความตระหนักเฝ้าระวงั 

ประเมนิความเสีย่งจากสาธารณภยั 

การป้องกนัและลดผลกระทบ 



แนะน ำออกแบบกำรสร้ำงบ้ำน  
(บ้ำนต้ำนทำนแผ่นดินไหว) 

กำรวำงผังชุมชน 

บ้ำนต้ำนทำนแรงลม 

การป้องกันและลดผลกระทบ 



กำรขุดลองคูคลองเพื่อป้องกันอุทกภัย กำรปลูกพืชคลุมดิน 

กำรวำงแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 

การป้องกันและลดผลกระทบ 



กำรออกแบบโครงสร้ำงพื้นฐำน  
สะพำน/ถนนให้มีควำมแข็งแรง 

 

มาตรการใช้โครงสร้าง 



ตัวอย่างแบบบ้านลอยน  า  

แนวคิดบา้นลอยน ้า 
แนวคิดบา้นสูภ้ยัน ้าท่วม 



การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน 

(Community Based Disaster Risk 
Management : CBDRM) 

• แนวทางปฏิบัติในการขยายผล 
CBDRM ร่วมกับส่วนราชการ 
หน่วยงานที่มีงบประมาณการ
ฝึกอบรมชุมชน ในพื นที่ต าบล 
หมู่บ้านโดยเน้นคุณภาพ 

• คณะกรรมการป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัยหมู่บ้าน 
(กปภม.)  

การเตรียมความพร้อม 



การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- กลุ่มจังหวัด 
- จังหวัด 
- อ าเภอ  

การเตรียมความพร้อม 



การจัดตั งองค์กรเรียนรู้   
สาธารณภัย 

การพัฒนาคลังข้อมูล      
สาธารณภัย 



การจดัตั้งคลงัส ารอง

ทรพัยากร (Stockpiling) 

แผนบริหารความต่อเนือ่ง 

(BCP) 



แผนท่ีเสี่ยงภัย หอเตือนภัย 

เครื่องวัดปริมาณน  าฝน 

การแจ้งข่าวสาร 

ป้ายเตือนภัย 

การเตือนภัย 



(1) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด 
(2) แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น   
(3) จัดท าแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุแต่ละ

ประเภทภัยไว้ล่วงหน้า 
(4) แผนชุมชน 

จัดท าแผนรับมือกับสาธารณภัย (ระดับพื นที่)  

การเตรียมความพร้อม 



การพัฒนาบุคลากรหนว่ยงาน 

ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  ให้กับ
บุคลากรของ หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีศักยภาพพร้อมรับมือ 
สาธารณภัย 

การเตรียมความพร้อม 



การสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยแก่
ประชาชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 



การจัดท าคลังข้อมูลเพื่อใชเ้ป็นฐานข้อมูล 
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 



การจัดเตรียมเครื่องจักรกล เครื่องมือ และอุปกรณ์ 



การเตรียมพร้อมระบบเตือนภัย 

แผนที่เสี่ยงภัย หอเตือนภัย 

เครื่องวัดปริมาณน  าฝน 

การแจ้งข่าวสาร 

ป้ายเตือนภัย 



การด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยบรรเทา 
ความเดือดร้อนอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม 



•  ประสานข้อมูลหน่วยงาน
 เครือข่าย เช่น อต. ศภช. , 
 ชป. ฯลฯ 
•  แจ้งเตือนไปยังพื นที่เสี่ยง
 ภัยผ่านจังหวัด อ าเภอ 
 อปท. และเครือข่ายแจ้ง
 เตือนภัย  

  
•  ศูนย์บัญชาการเหตุฯ 
 จังหวัด อ าเภอ และ อปท. 
 และกองบัญชาการ 
 (ระดับชาติ) เพื่อ
 อ านวยการ ปฏิบัติการ 

 

• การประเมินความเสียหาย
 และความต้องการช่วยเหลือ  
• ส่งหน่วย ERT และ อปพร. 
 เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
•  ประสานหน่วยงานเครือข่าย 
 ทั งหน่วยกู้ชีพกู้ภัย หน่วย
 ทหาร แพทย์พยาบาล ฯลฯ 
•  การจัดตั งศูนย์พักพิงชั่วคราว 

การบรรเทาทุกข ์ 
(Relief) 

เฝ้าระวังและแจ้งเตอืนภัย 
การจัดตั งองค์กรปฏิบัติ 

ในภาวะฉุกเฉิน 
 

การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
(การเผชิญเหตุ Response และ การบรรเทาทุกข์ Relief)  

การเผชิญเหตุ 
(Response) 



1. การจัดตั งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ เพ่ือเป็นศูนย์ประสานหลักและ

เตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับภัยพิบัติและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่าง
ทันท่วงท ี

ระดับชาติ 

ระดับอ าเภอ 

ระดับจังหวัด 

ระดับท้องถิ่น 

ศูนย์ปัญชาการเหตุการณ์
จังหวัด 

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ท้องถิ่น 

ศูนย์ปัญชาการเหตุการณ์
อ าเภอ 

กองบัญชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต ิ



2. การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติ ที่เกิดขึ นตลอด ๒๔ 

ชั่วโมงเพื่อติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานเครือข่ายทุกภาคส่วน 

3. การประสานงานในภาวะฉุกเฉิน  



4. การจัดเตรียมระบบการสื่อสารส ารอง 

5. การประเมินความเสียหายและความต้องการให้ความช่วยเหลือ 
(Damage and Need Assessment : DANA) 



5. การบรรเทาทุกข์ (การช่วยเหลือผู้ประสบภัย) 
ใช้หลักเกณฑแ์ละวิธีด าเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 
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การด าเนินงานภายหลังจากทีภ่าวะฉุกเฉินบรรเทาลงหรือได้ผ่านพ้นไป
แล้ว เพื่อซ่อมแซม ฟื้นฟูและปรับสภาพระบบสาธารณปูโภค 

การด ารงชีวิต และวิถีความเป็นอยู่ของชมุชนที่ประสบสาธารณภัย       
ให้กลับสู่สภาวะปกติหรอืพัฒนาใหด้ีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม  

(Build Back Better and Safer) 



• การจัดหาที่พักอาศัยชั่วคราว 
•  การฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ 
•  การฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิต 
 และฟื้นฟอูาชีพ 

การฟ้ืนสภาพ 
(Rehabilitation) 

การซ่อมสร้าง 
(Reconstruction) 

การฟื้นฟู (Recovery) 

  

 

• ฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน ์
 เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ  
• ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม 

 การประเมินความ
เสียหายด้าน ชีวิตและ

ทรัพย์สิน รวมถึง
ความต้องการของ

ผู้ประสบภัยในการให้
ความช่วยเหลือฯลฯ 

Build 
Back 

Better 

PDNA 



Recovery 
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ความท้าทาย 
การสร้างความเขา้ใจเรื่องความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

การบูรณาการการจัดความเสีย่งจากสาธารณภัยที่แท้จริง 

การผลักดันเรื่องการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยจาก
นโยบายของชาติไปสู่การปฏิบัต ิ

การผลักดันเรื่องการจัดการความเสีย่งจากสาธารณภัยจาก
นโยบายของชาติไปสู่การปฏิบัติ 



Questions? 


