
สรุปเน้ือหาการประชุมทางวิชาการหรือการหารือความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 
กลุ่มภารกิจ : โครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

1. ช่ือการประชุม/หัวข้อการหารือ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ The 10th CITYNET Disaster Cluster Seminar  

2. สถานท่ี 
เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น       

3. วันท่ี 
วันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2560    

4. สรุปเนื้อหา 
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ The 10th CITYNET Disaster Cluster Seminar จัดขึ้นโดย
ส านักงาน CITYNET Yokohama Project Office มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนเมืองสมาชิกองค์กร 
CITYNET ในกลุ่มภัยพิบัติ (Disaster Cluster) ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการด าเนินงานด้านการ
จัดการภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ร่วมประชุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดการ
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Reduction Management: DRRM) จะได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ และเป็นโอกาสอันดีในการสร้างเครือข่ายที่จะส่งเสริมให้เมืองมีความสามารถในการรับมือกับ
ภัยพิบัติได้ดียิ่งขึ้น สรุปหัวข้อประชุมได้ดังน้ี  
  1. Perspectives on enhancing disaster risk reduction program น าเสนอโครงการ
ขยายการจัดการสาธารณภัย ความสามารถในการปรับตัวในภูมิภาคเอเชียใต้ เช่น บังคลาเทศ ศรีลังกา 
และเนปาล รวมถึงความร่วมมือ JICA ในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้กับชุมชนเมืองในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก เช่น กรอบการประชุม Sendai Framework รายงานการจัดการสาธารณภัยจากธรรมชาติ
ของประเทศไทย ประจ าปี 2550 การส่งเสริมแนวคิด การฟื้นฟูบูรณะแบบ Build back better ในเนปาล
และอินโดนีเซีย  
  2. Urban crisis management น าเสนอการวางแผนและปรับแผนการป้องกันในภาวะ
ฉุกเฉินของเมืองโยโกฮามา  
  3. Over view of Yokohama City Fire Bureau and their disaster efforts น าเสนอ
ประวัติความเป็นมาของภารกิจ แนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัยในการปฏิบัติการตอบสนองต่อสา
ธารณภัยตามรูปแบบของ Yokohama City Fire Bureau และการเพิ่มขีดความสามารถให้ชุมชนบน
พื้นฐานของหลักการช่วยเหลือตัวเอง (Self-help) และความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (Mutual assistance)  
  4. Site visit to Yokohama Fire Bureau Emergency Call Center เยี่ยมชมและศึกษาดู
งานศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉินของเมืองโยโกฮามา การแจ้งเหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับเหตุสาธารณภัยและ
การแพทย์ฉุกเฉินจะถูกส่งตรงไปที่ศูนย์แห่งน้ี ทั้งการสื่อสารแบบมีสายและไร้สาย ซึ่งมุ่งตอบสนองต่อเหตุ
ต่างๆ ด้วยความรวดเร็ว ลดความเสียหายให้เกิดน้อยที่สุด มีห้องปฏิบัติการบัญชาการข้อมูลที่ติดต้ังอุปกรณ์
ระบบเทคโนโลยีขั้นสูงในการค้นหาที่ต้ัง Menu Pad Devices และแสดงข้อมูลที่ละเอียด แม่นย า เพื่อใช้ใน
การบัญชาเหตุการณ์   



  5. Enhancing resilience through city-to-city cooperation น าเสนอความร่วมมือของ
บันทึกข้อตกลงระหว่างกาฐมาณฑุและโยโกฮามาในการสนับสนุนเกี่ยวกับการก่อสร้างฟื้นฟูจากเหตุ
แผ่นดินไหวของกาฐมาณฑุ รวมถึงเหตุสาธารณภัยต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว อัคคีภัย น้ าท่วม อุบัติเหตุบน
ท้องถนนของกาฐมาณฑุ และโครงการความร่วมมือกับโยโกฮามา เช่น การอบรมด้านวิศวกรรมก่อสร้าง 
การรับมือแผ่นดินไหว  
  6. Application of innovations in reducing disaster risks น าเสนอข้อมูลเตือนภัยน้ า
ท่วมส าหรับป้องกันภัยในชุมชน และน าเสนอเคร่ืองมืออุปกรณ์เสริมในการก่อสร้างบ้านเพื่อรองรับ
สถานการณ์เมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว  
  7. Public outreach strategies for DRR น าเสนอการพัฒนาการศึกษาในการลดความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติและกลยุทธ์ต่างๆ เช่น การบริหารร่างกายเพื่อเรียนรู้การป้องกันตนเองจากภัยพิบัติ การ
ประดิษฐ์วัสดุใกล้ตัวที่ใช้ในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ การซักซ้อมเตรียมความพร้อมชุมชน เช่น การท าแผนที่
ชุมชน ระบบ GIS เพื่อความรวดเร็วในการประเมินความเสียหายจากสาธารณภัย  
  8. เยี่ยมชม Yokohama Disaster Rise Reduction Learning Center และศึกษาดูงาน
ประวัติความเป็นมา บทบาท หน้าที่ ภารกิจ และกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการลดภัยพิบัติของ
เมืองโยโกฮามา ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพัฒนาความรู้ ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย จัดเตรียมและ
จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ สิ่งของจ าเป็นในยามฉุกเฉินในการตอบโต้เหตุสาธารณภัยในพื้นที่เมืองโยโกฮามา 
นอกจากน้ี เป็นการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเองและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนให้สามารถดูแลตนเองและรับมือกับเหตุภัย
พิบัติต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย 
  9. การเข้าร่วมฝึกซ้อมป้องกันภัยพิบัติโดยฝึกซ้อมอพยพและจ าลองสถานการณ์เพื่อตอบโต้
เหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุภัยพิบัติ ณ Hino Center Park, Konan Ward โดยก าหนดสถานการณ์
แผ่นดินไหวขนาดความรุนแรง 8.1 แมกนิจูด ที่บริเวณ Bay of Sagami มีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่าสองพันคน
จากหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน โรงพยาบาล โรงเรียน เป็นต้น ทั้งน้ี 
Ms. Fumiko Hayashi นายกเทศมนตรีเมืองโยโกฮามา เป็นประธานเปิดงาน 

5. การด าเนินงานต่อเนื่อง 
  การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในคร้ังน้ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการสา
ธารณภัยชุมชนเมือง มีการน าเสนออย่างเป็นรูปธรรม แลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือด้านการลดความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติ ส่งเสริมการประสานงานและพัฒนาองค์กรภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ท าให้กรุงเทพมหานคร
มีเครือข่ายจากเมืองสู่เมืองด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชนเมืองได้เป็นอย่างดี 
  1. น าความรู้และข้อมูลที่ได้รับจากการประชุมมาพิจารณาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ 
และงบประมาณให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  
  2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนเมืองได้ทราบเรื่องการป้องกันและการลดผลกระทบ
จากเหตุภัยพิบัติ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมอย่างมีระบบเพื่อลดความรุนแรง ความถี่ ความ
ล่อแหลม ความเปราะบาง เป็นการเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนโดยให้ความส าคัญกับการลดความ
เสี่ยงจากเหตุภัยพิบัติ 



  3. การให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กร ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคัญของการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติให้สามารถพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงจากภัยพิบัติได้อย่าง
รอบด้าน และปรับใช้แนวคิดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

6. ผู้รายงาน 
นายประยูร ครองยศ  
รองผู้อ านวยการส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
นายบัญชา คหินทพงษ์  
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญการ  
สถานีดับเพลิงบางโพ กองปฏิบัติการดับเพลิง 3 ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
โทรศัพท์ 0 2224 8177  
 

 

  



  



 
 


