
การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
โดยชุมชนเป็นฐาน  
(Community Based Disaster Risk 
Management ; CBDRM)                
 

    โดย 
    นางอมรทิพย์ ภาคสุชน  
    ผู้อ านวยการส่วนสนับสนุนการมีส่วนร่วม 
    กองส่งเสริมการปอ้งกันสาธารณภัย 



 



 
 

 
 
 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  
การสร้างเครือข่าย 
    ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 
สร้างความตระหนักและ 
    เตรียมความพร้อมของประชาชน 
 

การจดัการความเส่ียงจากภยัพิบติัโดยอาศยัชุมชนเป็นฐาน     
Community Based Disaster Management; CBDRM ) 



 

การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน  CBDRM 
 

• การจัดการความเส่ียงจากภัยพบัิติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน  CBDRM 

          -   เป็นกระบวนการ เสริม ใหส้มาชิกในชุมชน  รู้รับ รับรู้  

• ชุมชนเป็นในการป้องกนั  แกไ้ข  ฟ้ืนฟูความเสียหายจากภยั 
     - มีส่วนร่วมในการวางแผน  ตดัสินใจ ก าหนดแนวทางและบริหารจดัการ 
• เพ่ือลดความเส่ียงภัย ใน ชุมชน และเพิม่ขีดความสามารถ 

     - ชุมชนไดเ้ตรียมความพร้อม และบรรเทาภยัไดก่้อน ท่ี ภายนอกจะเขา้ไป 
       ใหค้วามช่วยเหลือ 

 



ผลที่ประชาชน จะได้รับ 

ประชาชน  ความรู้เบ้ืองต้นในการบริหารจดัการภยัด้วยตนเอง 

                 ชุมชน มีข้อมูลใน พืน้ที ่
                 มีแผน ป้องกนัภยั แผนเผชิญเหตุ ของชุมชน 

              มีแนวทาง จดัการภยัในพ้ืนท่ี  
                 มีแกนน า /ผู้รับผดิชอบตามโครงสร้าง 
                                              คณะกรรมการ  มีผูป้ระสานงาน  
                 มีการฝึกซ้อมแผนเพ่ือเตรียมความพร้อมเม่ือเกิดภยั 



 

เป้าหมายหลกั ของ CBDRM - CBDRR 

 
ลดความเสีย่งภยั ของชมุชน 

เพิม่ขีดความสามารถ 

    ในการบริหารจดัการภยัของชมุชน  
 



1. เขา้ใจความเสีย่งจากภยัพบิตั ิ

2. เสรมิสรา้งศกัยภาพในการบรหิาร จัดการความเสีย่งจากภยัพบิตั ิ

3. ลงทนุลดความเสีย่งจากภยัพบิตัเิพือ่ใหพ้รอ้มรับมอืและฟ้ืนคนืกลบั
ไดใ้นระยะเวลาทีร่วดเร็วและมปีระสทิธภิาพ 

4. พัฒนาศกัยภาพการเตรยีมความพรอ้มเผชญิเหตทุีม่ปีระสทิธภิาพ 
ตลอดจนการฟ้ืนสภาพและซอ่มสรา้งทีด่กีวา่เดมิ หลงัเกดิภยัพบิตั ิ

กรอบการด าเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยง 
จากภัยพิบัต ิพ.ศ. 2558-2573 





ความสัมพนัธ์  DRR & SFE 





ภยั H 
โอกาสที่จะเกดิภยั 

ความรุนแรง  
 

 

ความล่อแหลม E
โครงสร้าง  
ประชากร 
เศรษฐกจิ 

ความเปราะบาง V
  

ทางกายภาพ สังคม เศรษฐกจิ 
สิ่งแวดล้อม 

      

      ศักยภาพ 
แผนชุมชน สมรรถนะทางสังคม 
เศรษฐกจิ และการจัดการ 

 

การลด 
ความเส่ียง 

Source : Conceptual Frameworks of Vulnerability assessments for Natural Disasters By 

Roxana L.Ciurean, Dagmar Schroter and Thomas Glade, “ Approaches to Disaster 

Management-Examining the Implications of Hazards,Emergencies and Disasters”, book 

edited by John Tiefenbacher, ISBN 978-93-51-1093-4,Published: April17, 2013 under CC 
By 3.0 license. @ The Author (s)  
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“สาธารณภัย” มาตรา ๔ หมายความว่า  

 

อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง  
โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น ้า 
การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อ
สาธารณชนไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ  มีผู้ท้าให้เกิดขึ น  
“อุบัติเหตุ”หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต 
ร่างกายหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของ
รัฐ รวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย   



จะลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างไร ? 

ความเสี่ยง 
ศักยภาพ 

ภัย x ความล่อแหลม  x ความเปราะบาง = 

@M.Pruksapong (June 6, 2013) 14 



รูปแบบการจัดการภัยพิบัติที่น ามาใช้ในปจัจุบัน 

“ภัยพิบัติ 

เป็นเรื่องที ่

ป้องกันและบรรเทาได้ 

ถ้ามีการเตรียมพร้อม 

ที่ดี” 



ก่อก่อก่อน
เกดิภัย 

ระหว่างเกดิภัย 

หลงัเกดิภัย 

DISASTER 

การเตรียมความพร้อม   
Preparedness 

การป้องกนัและลดผลกระทบ
Prevention & Mitigation 

การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
Emergency Response 

การฟ้ืนฟูบูรณะ            
Rehabilitation & Reconstruction 

Crisis Management 

 
 

วฏัจักรการบริหารจัดการสาธารณภัย  
(Disaster Management Cycle) 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  CBDRM  
• ส่วนกลางก าหนดแนวทาง ก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรม 
       ปภ. ๗๖ จังหวัด : มวลชนสัมพันธ์ คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย โดยความสมัครใจ 

แจ้งให้ ส่วนกลางทราบ 
• วางแผนจัดฝึกอบรมร่วมกับชุมชน : ข้อมูลชุมชน (ปฏิทินภัย/แผนที่ชุมชน/ 

พื้นที่เสี่ยงภัย/พื้นที่ปลอดภัย) 

• วิเคราะห์ปัญหา ประเมินความเสี่ยงภัยในพื้นที่/จัดล าดับความส าคัญ (HVCA) 
• จัดตั้งโครงสร้าง ท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน แผนฉุกเฉิน 
• การจ าลองสถานการณ์ การฝึกซ้อมแผนอพยพ 



ขั้นตอน การจัดท าแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชน  

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 

อธิบายสภาพ
ชุมชน 

ประเมินความเสี่ยง
ภัยของชุมชน 

วางแผนจัดการ
ความเสี่ยงภัย 

น าแผนไป
ปฏิบัติ 

ทบทวน/ 
ปรับปรุงแผน 

     ผลผลิต 
 

โครงสร้างทางสังคม
และการเมือง 
ประวัติการเกิดภัย
ของชุมชน 
ความล่อแหลม 
ความสามารถ 
 

      ผลผลิต 
 

แผนที่ชุมชน 
แผนที่เสี่ยงภัย 
แผนที่ความล่อแหลม 
ระดับความเสี่ยง 

ผลผลิต 
 

การลดความเสี่ยง 
การติดตั้งระบบ
เตือนภัย 
แผนการอพยพ 

ผลผลิต 
 

คณะกรรมการชุมชน
ปฏิบัติตามแผน 
การด าเนินยุทธศาสตร์
เพ่ือน าแผนไปปฏิบัติ  
 

ผลผลิต 
 

แผน ปัจจุบันที่
ได้มาจากบทเรียน
ในอดีต  

การมีส่วนร่วมของชุมชน  
 



ปฏิทินภัย 



แผนที่ชุมชน 



 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 



การฝึกซ้อมแผนอพยพ 



รูปแบบการอภิปราย 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
Workshop 

บนโต๊ะ 
Tabletop 

ฝึกปฏิบัติ 
Drill 

ฝึกเฉพาะหน้าที่ 
Functional 

ฝึกเต็มรูปแบบ 
Full Scale 

รูปแบบการปฏิบัติ 

ให้ กอปภ.ทุกระดับจัดการฝึกฯ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
การเตรียม 
ความพร้อม 



การรับมือเมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้ว การวางแผนป้องกัน Source : JICA ; & DDPM 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นแนวทางการพฒันา 
บนพื้นฐาน ของทางสายกลาง 

และความไม่ประมาท  
ค านึงถึงความพอประมาณ  

ความมีเหตุผล                     
มีภูมิคุม้กนัในตวัเอง  

บนเง่ือนไข ใชค้วามรู้และมีคุณธรรม 
เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต  

 ซ่ึงจะน าไปสู่ความสุข 
ในการด าเนินชีวิตและ 

สร้างสมัฤทธิผล แห่งการพฒันาท่ีย ัง่ยนืไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 


