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1. นายประยูร ครองยศ รองผู้อ านวยการส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยผู้แทนจากส านัก

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและส านักงานการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม Urban Resilience Forum 
Tokyo อยู่ภายใต้หัวข้อ “การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการบริหารจัดการเมือง – ความรับผิดชอบ
ทั่วไปและการริเริ่ม (Effective Disaster Risk Reduction in Urban Management – Common Responsibilities and 
Unique Initiatives)” ซึ่งเป็นการประชุมคู่ขนานกับการประชุม Urban 20 Mayors Summit (U20) เพ่ือเป็นเวทีให้ผู้น า
เมืองต่างๆ ทั่วโลกกว่า ๒๐ เมือง ร่วมกันระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการเมือง
และการรับมือต่อความท้าทายใหม่ที่เกิดข้ึนจากสภาวะโลกร้อน (Climate change) และการรับมือต่อภัยพิบัติ โดย
ที่ประชุมจะน าข้อสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้เสนอต่อที่ประชุมสุดยอดกลุ่ม G20 (G20 Summit 2019) 
ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28–29 มิถุนายน 2019 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น 

   2. การประชุมย่อยช่วง Non–Structural Measures Against Strom and Flood Disasters 
      2.1 นายประยูร ครองยศ รองผู้อ านวยการส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้น าเสนอ
หัวข้อ “แผนการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ ด้านการรับมือน ้าท่วมและพายุ (Storm and Flood : Prevention 
and Mitigation)” โดยบรรยายเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร 
รวมทั้งการพัฒนาและการเตรียมความพร้อมแก่ทรัพยากรบุคคลในการรับมือสาธารณภัยที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งแนว
ทางการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนและการสร้างความร่วมมือในชุมชนเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ถอดบทเรียนเหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2554 และแนวทางการรับมือน้ าท่วมใหญ่
ในอนาคต เช่น การสร้างอุโมงค์ยักษ์พระราม 9 – รามค าแหง เพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่ลาดพร้าว วังทองหลาง 
บางกะปิ ห้วยขวาง และสะพานสูง และการสร้างอ่างเก็บน้ าในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งการปรับปรุงแผนการ
อพยพประชาชนในพื้นท่ีภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 



      2.2 ผู้แทนจากกรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้น าเสนอแผนการรับมือกับเหตุ
อุทกภัยและแผ่นดินถล่ม ซึ่งประเทศเวียดนามได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติดังกล่าวทุกปี ทั้งนี้ กรุงฮานอย        
ได้พัฒนาแผนการรับมือในด้านต่างๆ เช่น แผนการเตือนภัย แผนอพยพประชาชนจากพ้ืนที่เสี่ยงภัย การสร้างก าแพง
คอนกรีตกั้นน้ า (Flood barrier) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพัฒนาศูนย์อุตุนิยมวิทยาและอุทกศาสตร์กลางเพ่ือ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งสร้างความตระหนักรู้
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับมือภัยพิบัติ อย่างไรก็ดี กรุงฮานอยยังไม่สามารถหาทางแก้ไขปัญหา
ระยะยาวได้ เนื่องจากความรุนแรงจากภัยธรรมชาติเกิดขึ้นทุกปีและรุนแรงมากน้อยไม่เท่ากัน ดังนั้น หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจึงพยายามแก้ไขอย่างยั่งยืน 
      2.3 ผู้แทนจากเมืองรอตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ น าเสนอการแผนการป้องกันน้ าท่วม 
โดยยกตัวอย่างโครงการ Delta Works ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาระบบจัดการน้ าและควบคุมผลกระทบจากภัยพิบัติ
ทางน้ า โดยการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่หลายแห่งขวางก้ันน้ าทะเลกับน้ าบริเวณปากแม่น้ า ประตูระบายน้ า ก าแพง
กั้นน้ า คันดินกั้นน้ า รวมทั้งสิ้น 16 จุด เพ่ือเชื่อมพ้ืนที่ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ าด้านตะวันตกทั้งหมด ซึ่ง
โครงการนี้ได้น าเทคโนโลยี ‘Phoenix Unity Caissons’ หรือแท่งคอนกรีตกลวงส าเร็จรูปมาช่วย โดยการหล่อแท่ง
คอนกรีตขึ้นบริเวณปากแม่น้ าที่มีกระแสน้ าไหลแรง ซึ่งการถมด้วยดินและทรายไม่สามารถท าได้ง่ายเพราะจะถู ก
กระแสน้ าพัดพาไปหมด อย่างไรก็ดี ระบบดังกล่าวยังไม่เพียงพอจะปกป้องเหตุอุทกภัยพ้ืนที่บริเวณล าน้ า รวมถึง
เมืองรอตเตอร์ดัมได้ กระทรวงชลประทานและโครงการภาครัฐจึงเพ่ิมเติมแนวคันกั้นน้ าทะเลยกสูง (storm surge 
barrier) เพ่ือท าให้ระบบป้องกันของ Delta Works สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เรียกว่า คันกั้นน้ าทะเล (Maeslantkering) ถือเป็น
คันกันน้ าทะเลแห่งเดียวของโลกที่สามารถปิด-เปิดประตูเข้าออกได้ เพ่ือเปิดทางให้เรือบรรทุกสินค้าสามารถเข้าไป
ที่ท่าเรือในเมืองรอตเตอร์ดัมได้ 

อย่างไรก็ดี จากสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันซึ่งปัญหาอุทกภัยทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โครงการ
ดังกล่าวยังอาจไม่สามารถรองรับสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นในเมืองรอตเตอร์ดัมได้ จึงมีแนวคิดป้องกันน้ าท่วมโดยการ
สร้างพ้ืนที่รับน้ า หรือแก้มลิง กระจายตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วเมือง เช่น พ้ืนที่จอดรถใต้ดิน สร้างอ่างเก็บน้ า หรืออาคาร
ลอยน้ า รวมถึงพ้ืนที่สาธารณะต่างๆ โดยเฉพาะบนหลังคาและดาดฟ้า หรือสนามกีฬาหลากหลายประเภท โดยจะ
ถูกสร้างหรือปรับพ้ืนที่ให้ต่ ากว่าที่ราบปกติ พร้อมกับวางท่อระบายน้ าที่เชื่อมกับหลังคาด้วย ในกรณีที่ฝนตกหนัก
มากเกินกว่าที่ระบบระบายน้ าท างานได้ทัน พ้ืนที่เหล่านี้จะเป็นพ้ืนที่รับน้ าขนาดใหญ่ ก่อนที่น้ าจะค่อยๆ ระบายไป
ที่คลอง และระบบระบายน้ า  

3. การประชุมย่อยช่วง Structural Measures Against Earthquakes, Strom and Flood Disasters 
 3.1  ผู้แทนจากสภาเมืองไครสต์เชิร์ช (Christchurch City Council) ได้น าเสนอแผนการ
รับมือภัยพิบัติและประสบการณ์การบริหารจัดการเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิของประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเมือง       
ไครสต์เชิร์ชมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุภัยพิบัติใน
เหตุการณ์ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ประเทศนิวซีแลนด์อยู่ในพ้ืนที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวสูง 
เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณวงแหวนแห่งไฟที่มักเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดอยู่บ่อยครั้ง แต่นิวซีแลนด์เป็น
ประเทศที่มีการเตรียมพร้อมเพ่ือที่จะรับมือกับแผ่นดินไหวและสึนามิได้เป็นอย่างดี  เนื่องจากมีระบบการประกาศ



เตือนภัยสึนามิได้ทันเวลา และมีการอพยพคนออกจากบริเวณรอบๆ ได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งยังมีแผนรับมือ
ผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิ ได้แก่ แผนฟ้ืนฟูพ้ืนที่ลุ่มน้ า (Land Drainage Recovery Program) 
หรือการรับมือน้ าท่วมหลังเหตุแผ่นดินไหว เป็นต้น  
 3.2 ผู้แทนจากเมืองนิวออร์ลีนส์ รัฐหลุยเซียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้น าเสนอโครงการ 
Gentilly Resilience District ซึ่งเป็นโครงการน าร่องแห่งแรกในการบริหารจัดการน้ าและพ้ืนที่ลุ่มโดยรอบย่าน Gentilly
เพ่ือลดความเสี่ยงการเกิดน้ าท่วมและแผ่นดินทรุดตัว รวมถึงสนับสนุนการฟ้ืนฟูพ้ืนที่หลังเหตุภัยพิบัติและการใช้
พลังงานใหม่ โดยน านวัตกรรมและการสร้างสรรค์ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และพ้ืนที่การสันทนาการของคนในชุมชนให้
มากขึ้น โครงการนี้ประกอบด้วยแผนการพัฒนา 12 แผน ซึ่งผู้แทนจากเมืองนิวออร์ลีนส์ได้ยกกรณีศึกษาจากแผน 
Mirabeau Water Garden เป็นโครงการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่สาธารณะซึ่งใช้เป็นพ้ืนที่ในการจัดการระบายน้ าและ
กักเก็บน้ า ให้เป็นสถานที่การพักผ่อนและการศึกษาไปในคราวเดียวกัน อีกทั้งยังสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน นอกจากนี้ เมืองนิวออร์ลีนส์ยังมีนโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานสีเขียว (Green Infrastructure) กล่าวคือ 
การน าโครงข่ายพ้ืนที่ธรรมชาติที่ได้รับการออกแบบและจัดการเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ด้านนิเวศบริการ 
(ecosystem services) และการปกป้องระบบนิเวศ 
 3.3 ผู้แทนจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้น าเสนอแนวทางการรับมือจากเหตุแผ่นดินไหว 
ซึ่งปัญหาส าคัญหนึ่งของกรุงโตเกียว คือ ปัญหารถและคนกีดขวางถนนและเส้นทางเดินรถพยาบาลและหน่วยกู้ภัย 
ท าให้การเข้าถึงพ้ืนที่เป็นไปด้วยความยากล าบากและล่าช้า รวมทั้งไม่สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที 
กรุงโตเกียวจึงได้ริเริ่มโครงการสร้างถนนเพ่ือการสัญจรฉุกเฉิน  (Emergency Transport Road) ซึ่งปัจจุบัน
สามารถด าเนินการได้แล้วกว่าร้อยละ 84 และคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จร้อยละ 100 ในอีกปี 9 ปีข้างหน้า อีกท้ัง
ผู้แทนจากกรุงโตเกียวยังได้น าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมซึ่งสร้างความเสียหายให้กับกรุงโตเกียวเป็น
อย่างมาก จึงได้พัฒนาระบบการระบายน้ าจากแม่น้ าสายหลักสู่คูคลองต่างๆ เพ่ือป้องกันน้ าในแม่น้ าล้นทะลักและ
บ้านเรือนถล่มจากการที่น้ ากัดเซาะพ้ืนดิน พร้อมทั้งปรับปรุงประตูระบายน้ าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยัง
มีมาตรการรับมือสาธารณภัยต่างๆ เช่น การจัดตั้งพ้ืนที่ป้องกันอัคคีภัย (Fireproofing zones) ส าหรับเป็นพ้ืนที่
อพยพของผู้ประสบอัคคีภัยชั่วคราว หรือโครงการสร้างความร่วมมือของชุมชนในการรับมือภัยพิบัติ เป็นต้น  
 3.4 ผู้แทนจากกรุงจาการ์ตา สาธารรัฐอินโดนีเซีย ได้น าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา        
สาธารณภัยซึ่งได้ถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การสร้างเขื่อนในพ้ืนที่ และท างานร่วมกับรัฐบาลกลางใน
การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน รวมทั้งภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ องค์กรเอกชน ประชาชนในพ้ืนที่  พร้อมทั้งเร่งสร้าง
สวนสาธารณะให้มากที่สุด  
 4. การอบรมเชิงปฏิบัติการขณะเกิดเหตุแผ่นดินไหว 
 ผู้แทนจากส านักป้องกันสาธารณภัยแห่งกรุงโตเกียวได้บรรยายสรุปถึงแผนการรับมือเหตุภัยพิบัติ
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น เหตุแผ่นดินไหว อุทกภัย และแผ่นดินถล่ม เป็นต้น โดยให้ความส าคัญถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและการสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชน รัฐบาลกรุงโตเกียวจึงได้จัดท าคู่มือการรับมือภัยพิบัติ 
(Disaster Readiness Guide) โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนระหว่างเกิดเหตุภัยพิบัติด้วยภาษาที่เข้าใจ



ง่ายเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย อีกทั้งสนับสนุนให้ผู้อ่านน าความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ความรู้แก่คนในครอบครัวเพ่ือ
ป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังได้จัดท าแอพพลิเคชั่น “Disaster Preparedness Tokyo”    
ซึ่งรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตนระหว่างเกิดเหตุภัยพิบัติ ภาพจ าลองเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งหมายเลข
โทรศัพท์ฉุกเฉิน จากนั้น ผู้แทนจากส านักป้องกันสาธารณภัยแห่งกรุงโตเกียวได้น าผู้เข้าร่วมการประชุมขึ้นรถสาธิต
แผ่นดินไหว พร้อมจ าลองสถานการณ์แผ่นดินไหวด้วยระบบสั่นสะเทือน ซึ่งมีความเสมือนจริงใกล้เคียงกับ
แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ พร้อมสาธิตวิธีการป้องกันตนเองขณะอยู่ในบ้านระหว่างเกิดเหตุแผ่นดินไหว 

 5. โครงการแม่น้ าคันดะ หรืออ่างเก็บน้ าใต้ดินถนนหมายเลข 7 (The Kanda River or Loop Road     
No 7. Underground Regulating Reservoir)  
 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาความรุนแรงจากอุทกภัยที่มักเกิดขึ้นในพ้ืนที่กรุงโตเกียว 
โดยการก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดินความยาว 4.5 กิโลเมตร ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.5 เมตร ซึ่งสามารถรองรับน้ า
ได้ประมาณ 540,000 ลูกบาศก์เมตร จากแม่น้ าคันดะ ซึ่งเป็นศูนย์รวมของแม่น้ าสองสายไหลมารวมกัน กล่าวคือ 
แม่น้ าเซ็นปุคุจิ (Zenpujiku River) และแม่น้ าเมียวโชจิ (Myoshoji River) ทั้งนี้  โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ ามี
องค์ประกอบ ดังนี้ 
 - อาคารปากทางเข้าของน้ า เป็นอาคารที่น าน้ าที่ท่วมจากแม่น้ าและพาลงไปยังอุโมงค์ใต้ดิน   เช่น 
ฝายที่มีการไหลแบบ side overflow ตามแนวตลิ่งแม่น้ า เพลาที่คอยปล่อยน้ าที่ท่วมไปสู่ชั้นใต้ดิน ท่อเชื่อมที่น าน้ า
ไปสู่อุโมงค์ ท่อทางส่งน้ าออกของปั้มน้ า และระบบระบายอากาศ 
 - อุโมงค์อ่างเก็บน้ า เป็นอาคารที่กักเก็บน้ าที่ไหลเข้ามาจากปากทางเข้าของน้ า 
 - อาคารควบคุม คืออาคารที่คอยจัดการ ควบคุมและสอดส่องดูแลการไหลเข้าของน้ าและสถานที่
ส่งน้ าออก 
 โครงการดังกล่าวแบ่งการสร้างออกเป็น 2 ระยะ กล่าวคือ โครงการระยะแรก รัฐบาลกรุงโตเกียว
ได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2540 โดยอุโมงค์ใต้ดินที่มีความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซึ่งสามารถกักเก็บ
น้ าท่วมได้มากถึง 240,000 ลูกบาศก์เมตร ส่วนโครงการระยะที่สอง ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางในการ
สร้างอุโมงค์ที่ยาวกว่า 2.5 กิโลเมตร ซึ่งสามารถกักเก็บปริมาตรของน้ าได้มากถึง 300,000 ลูกบาศก์เมตร         
โดยเชื่อมต่อกับอุโมงค์ของโครงการระยะแรกด้วยกันกับอาคารรับน้ า เพ่ือระบายน้ าที่ท่วมจากแม่น้ าเซ็นปุ คุจิและ
แม่น้ าเมียวโชจิ  

6. การศึกษาดูงาน ณ รปปงงิฮิลส์ อาคารโมริ (Roppongi Hills – Mori Tower) 
  รปปงงิ ฮิลส์ (Roppongi Hills) คือกลุ่มอาคารซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบ
ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียว โดยมีอาคารหลักคืออาคารโมริ (Mori Tower) ซึ่งเริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 
1981 อาคารมีความสูงทั้งสิ้น 54 ชั้น แนวคิดหลักในการสร้างอาคารนี้เพ่ือเป็นอาคารปลอดภัยส าหรับประชาชน
ขณะเกิดเหตุแผ่นดินไหว เนื่องจากอาคารมีโครงสร้างที่ทนทานต่อเหตุแผ่นดินไหว ทั้งเสา  คาน และก าแพงที่
สามารถของรับการสั่นสะเทือนได้เป็นอย่างดี อีกท้ังน าเทคโนโลยี “Damping devices” โดยการใช้อุปกรณ์ลดการ
สั่นสะเทือน และใช้หลักการดูดซึมพลังงานจากอุปกรณ์ดังกล่าวมารวมเข้าไว้ในตัวอาคาร ท าให้อาคารสามารถทรง



ตัวอยู่ได้และไม่ถล่มตามแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังใช้หลักการสร้างอาคารแบบแยกออกจากพ้ืนดิน 
(Isolation) ประกอบการใช้ยางรองลื่นลามิเนต (Laminated rubber bearing) ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพอย่าง
ยิ่ง เนื่องจากแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวจะไม่ถูกส่งไปยังตัวอาคาร  

(5) การด าเนินงานต่อเนื่อง 
     กรุงเทพมหานครสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเดินทางในครั้งนี้ มาปรับใช้ในการพัฒนา
เมืองในด้านต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.  2556 – 2575) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 มหานครปลอดภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย 1.4 ปลอดภัยพิบัติ ด้วยการน าประสบการณ์
และแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ที่แต่ละเมืองน าเสนอและร่วมแลกเปลี่ยนในที่ประชุม มาประยุกต์ใช้
ในการแก้ไขปัญหาและรับมือกับน้ าท่วม ทั้งน้ าฝน น้ าทะเลหนุน และน้ าหลาก โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น           
ซึ่งส านักงานการต่างประเทศสามารถประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ในกรณีที่
หน่วยงานต่างๆ สนใจข้อมูลเนื้อหาการประชุมฯ และน าข้อมูลเวียนแจ้งส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ส านักสิ่งแวดล้อม ส านักการจราจรและขนส่ง ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง และส านักการระบายน้ าต่อไป 
  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุม Urban Resilience Forum Tokyo 
ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2562 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

 

 

นายประยูร ครองยศ รองผู้อ านวยการส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้น าเสนอหัวข้อ “แผนการป้องกันและ
บรรเทาภัยพิบัติ ด้านการรับมือน ้าท่วมและพายุ (Storm and Flood : Prevention and Mitigation)” 

 

 

นายประยูรฯ เข้าร่วมการประชุมUrban 20 Mayors Summit (U20) เพ่ือเป็นเวทีให้ผู้น าเมืองต่างๆ ทั่วโลกกว่า                            
20 เมือง ร่วมกันระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการเมืองและการรับมือต่อ    

ความท้าทายใหม่ที่เกิดขึ้นจากสภาวะโลกร้อน (Climate change) และการรับมือต่อภัยพิบัติ 



 

 

 

นายประยูรฯ พร้อมด้วยผู้แทนจากส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและส านักงานการต่างประเทศ เข้าร่วม
การประชุมขึ้นรถสาธิตแผ่นดินไหว พร้อมจ าลองสถานการณ์แผ่นดินไหวด้วยระบบสั่นสะเทือน พร้อมสาธิตวิธีการ

ป้องกันตนเองขณะอยู่ในบ้านระหว่างเกิดเหตุแผ่นดินไหว 

 



 

 

นายประยูรฯ พร้อมด้วยผู้แทนจากส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและส านักงานการต่างประเทศ รับฟังการ
บรรยายสรุปและหลักการการบริหารจัดการน้ า โครงการแม่น้ าคันดะ หรืออ่างเก็บน้ าใต้ดินถนนหมายเลข 7  

(The Kanda River or Loop Road No 7. Underground Regulating Reservoir)  

 

นายประยูรฯ พร้อมด้วยผู้แทนจากส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและส านักงานการต่างประเทศ 
รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงสร้างอาคารโมริ (Mori Tower) 


