
ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร ๓ ชั้น ๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1 



2 

กระบวนการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและ  
เครื่องมืออุปกรณ์เตือนภัย 

 
บรรยายโดย  

พลเรือตรี ถาวร  เจริญดี  
 



ข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

วเิคราะห ์
และ 

ตดัสนิใจ 

กระจาย 
ขอ้มลู 
และ 

ขา่วสาร 

หนว่ยงานในประเทศ 

หนว่ยงานตา่งประเทศ 

รบัขอ้มลู 
และ 

ขา่วสาร 

หนว่ยงานราชการสว่นกลาง 

หนว่ยงานราชการทอ้งถิน่ 

หนว่ยงานบรรเทาสาธารณภยั 

ประชาชน 

สถานโีทรทศันร์วมการเฉพาะกจิ 

รบัขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มลู กระจายขอ้มลู 
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กระจาย
ข้อมูล 

และข่าวสาร 

กระจายข้อมูล 
และข่าวสาร 

Social network 
Emergency  

Call center 192 FAX website 
เครือข่ายภาค
ประชาชน 

อุปกรณ์แจง้เตือนภยั 

แจง้หน่วยงาน
ตาม

พระราชบญัญติั
ป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณ
ภยั ปี ๒๕๕๐ 

หน่วยงาน 
รัฐภายใน 
ประเทศ 

-ราชการส่วนกลาง 
-ราชการส่วนท้องถิ่น 
-หน่วยช่วยเหลอื 
 บรรเทาสาธารณภัย 
-กลุ่มผู้รับผลกระทบ 
-ประชาชน 

 

หน่วยงาน
ต่างประเทศ 

อุปกรณ์ตรวจจบั 
ภยัธรรมชาต ิ

เครือข่ายภาค
ประชาชน 

รับข้อมูล  
 และ 

ข่าวสาร 
วเิคราะห์ 

และตดัสินใจ 
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หอกระจายข่าว 
ศูนย์กระจายข่าว Smartphone 

SMS Website เครือข่ายประชาชน 

ฐานข้อมูลภัยพิบตั ิ

กระบวนการเตือนภัย  
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แหลง่ทีม่าของขอ้มลู (หนว่ยงานภายในประเทศ ) 

• กรมอุตุนิยมวทิยา  
• กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
• กรมทรัพยากรธรณ ี
• กรมอุทกศาสตร์ 
• กรมทรัพยากรน า้ 
• กรมชลประทาน 
• กรมควบคุมมลพษิ 
• การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
• กรมป่าไม้ และกรมอุทยานฯ 
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ข้อมลูจากกรมอตุนิุยมวิทยา 
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ข้อมลูจากกรมทรัพยากรธรณี 
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ข้อมลูจากกรมอทุกศาสตร์ 
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ข้อมลูจากกรมทรัพยากรน า้ 
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ข้อมลูจากกรมชลประทาน 

11 



ข้อมลูจากกรมควบคมุมลพิษ 

12 



ข้อมลูจากกรมอทุยาน สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช 

13 



ข้อมลูจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 

14 



ข้อมลูจากสถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน า้และการเกษตร 

15 
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แหลง่ทีม่าของขอ้มลู (หนว่ยงานตา่งประเทศ) 

• Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) 
• Japan Meteorological Agency (JMA) 
• United States Geological Survey (USGS) 
• National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 
• European - Mediterranean and Seismological Center (EMSC)              
• Malaysian Meteorological Service (MMS) 
• Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO (IOC) 
• German Research Centre for Geosciences (GFZ) 
• Global Disaster Alert and Coordination System (GDACS) 
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ระดับ ความรุนแรง 
 

การจัดการ 

๑ สาธารณภยัท่ีเกิดขึน้ทัว่ไปหรือมีขนาดเลก็ ผู้อ านวยการท้องถ่ิน  ผู้อ านวยการอ าเภอ และ/
หรือผู้ช่วยอ านวยการกรุงเทพฯสามารถควบคมุ 
สถานการณ์และจดัการระงบัภยัได้โดยล าพงั 

๒ สาธารณภยัขนาดกลาง ผู้อ านวยการในระดบั ๑ ไม่สามารถควบคมุ
สถานการณ์ได้ ผู้อ านวยการจงัหวดั และ/หรือ
ผู้อ านวยการกรุงเทพฯเข้าควบคมุสถานการณ์ 

๓ สาธารณภยัขนาดใหญ่ท่ีมีผลกระทบรุนแรง
กว้างขวางหรือสาธารณภยัท่ีจ าเป็นต้อง
อาศยัผู้ เช่ียวชาญหรืออปุกรณ์พิเศษ 

ผู้อ านวยการในระดบั ๒ ไม่สามารถควบคมุ
สถานการณ์ได้ ผู้อ านวยกลาง และ/หรือผู้
บญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
แห่งชาติเข้าควบคมุสถานการณ์ 

๔ สาธารณภยัขนาดใหญ่ท่ีมีผลกระทบ
ร้ายแรงอย่างย่ิง 

นายกรัฐมนตรีหรือ รองนายกรัฐมนตรี ท่ี
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ควบคมุสถานการณ์ 

ระดบัความรุนแรงของสาธารณภยัและระดบัการจดัการ 
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เกณฑก์ารกระจายขอ้มลู และขา่วสาร 

1 แจง้ขา่ว (Advisory) 

2 เฝ้าระวงัภยั (Watch) 

3 

เตอืนภยั (Warning) 

6 
ยกเลกิ (Terminate) 

ภาวะเสีย่ง (Risk) 

4 เตอืนภยัลว่งหนา้ (Early Warning) 

5 
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การเตอืนแผน่ดนิไหวบนบก  

0-24 25-48 49-112 113-200 201-400 401-720 

3.0-3.9 
 

ไมเ่กดิความ
เสยีหาย 
แจง้ขา่ว 

 
ไมเ่กดิความ
เสยีหาย 
แจง้ขา่ว 

 
ไมเ่กดิความ
เสยีหาย 
แจง้ขา่ว 

-------- -------- ----------- 

4.0-4.9  
อาจเกดิความ

เสยีหายเล็กนอ้ย 
เฝ้าระวงั 

 
ไมเ่กดิความ
เสยีหาย 
แจง้ขา่ว 

 
ไมเ่กดิความ
เสยีหาย 
แจง้ขา่ว 

 
ไมเ่กดิความ
เสยีหาย 
แจง้ขา่ว 

 
ไมเ่กดิความ
เสยีหาย 
แจง้ขา่ว 

----------- 

5.0-5.9 
 

เสยีหายเล็ก 
นอ้ย 

เตอืนภยั 

 
อาจเกดิความ
เสยีหาย 
เฝ้าระวงั 

 
อาจเกดิความ
เสยีหาเล็กนอ้ย 

เฝ้าระวงั 

 
ไมเ่กดิความ
เสยีหาย 
แจง้ขา่ว 

 
ไมเ่กดิความ
เสยีหาย 
แจง้ขา่ว 

 
ไมเ่กดิความ
เสยีหาย 
แจง้ขา่ว 

6.0-6.9 
 

เสยีหาย 
ปานกลาง 

เตอืนภยั 

 
เสยีหายเล็ก 

นอ้ย 

เตอืนภยั 

 
อาจเกดิความ
เสยีหาย 
เฝ้าระวงั 

 
อาจเกดิความ

เสยีหายเล็กนอ้ย 
เฝ้าระวงั 

 
ไมเ่กดิความ
เสยีหาย 
แจง้ขา่ว 

 
ไมเ่กดิความ
เสยีหาย 
แจง้ขา่ว 

7.0-7.9  

เสยีหายมาก 

เตอืนภยั 

 

เสยีหายมาก 

เตอืนภยั 

 
เสยีหาย 
ปานกลาง 

เตอืนภยั 

 
เสยีหายเล็ก 

นอ้ย 

เตอืนภยั 

 
อาจเกดิความ
เสยีหาย 
เฝ้าระวงั 

 
อาจเกดิความ

เสยีหายเล็กนอ้ย 
เฝ้าระวงั 

มากกวา่ 
8.0 

 
เสยีหาย 
รุนแรงมาก 

เตอืนภยั 

 

เสยีหายมาก 

เตอืนภยั 

 

เสยีหายมาก 

เตอืนภยั 

 
เสยีหาย 
ปานกลาง 

เตอืนภยั 

 
เสยีหายเล็ก 

นอ้ย 

เตอืนภยั 

 
อาจเกดิความ 
เสยีหาย 
เฝ้าระวงั 

ตารางแสดงความเสยีหายเมือ่พจิารณาเทยีบกบัขนาดแผน่ดนิไหว 
และระยะทางจากศนูยก์ลาง 

ระยะทาง 
   (กม.) 

ขนาด 
(รกิเตอร)์ 
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การเตอืนแผน่ดนิไหวในทะเล 

1 2 
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แผน่ดนิไหว 
ในทะเล 

22 



โปรแกรม ชว่ยตดิตามสถานการแผน่ดนิไหว 

23 



INPUT :  ขอ้มลูจากเครอืขา่ย Global Tele-communication System (GTS)  

24 



การประเมนิสถานการณ ์
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INPUT :  ขอ้มลูจากเครอืขา่ย ตรวจวดัแผน่ดนิไหว กรมอตุนุยิมวทิยา 

26 
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  TSUNAMI modeling 
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การแจง้เตอืนภยัแผน่ดนิไหวในทะเล 

ฉบบัที ่1/48 

 

  จาก ศนูยเ์ตอืนภยัพบิตัแิหง่ชาต ิ

  ถงึ   ผูเ้ก ีย่วขอ้งและผูป้ฎบิตั ิ

  วนัที ่ 23 กรกฎาคม 2548 เวลา 22.55 น. 

 

  สถานการณ์ 

  เม ือ่วนัที ่23 กรกฎาคม 2548 เวลา 22.42 น.ไดเ้กดิ
แผน่ดนิไหวในทะเล 

  ขนาด 8.0 รกิเตอร ์ ทีค่วามลกึใตผ้วิโลก 33 กโิลเมตร 

  สถานทีเ่กดิเหต ุ  

 

  ศนูยก์ลางที ่ละตจิดู 4.39 องศาเหนอื  ลองตจิดู 93.42  องศา
ตะวนัออก 

  บรเิวณเกาะสมุาตรา ระยะหา่ง 654 กโิลเมตร จากชายฝั่งอนั
ดามนัของไทย  

 

  การประเมนิสถานการณ์ 

  คาดวา่มโีอกาสสงูทีจ่ะเกดิคลืน่สนึาม ิ เป็นเกณฑแ์จง้เตอืนภยั 

 

  ค าแนะน า 

  ภยัคลืน่สนึาม ิ อาจเป็นอนัตรายตอ่พืน้ทีบ่รเิวณแนวชายฝั่ง 
จงัหวดัภเูก็ต  พงังา กระบี ่ระนอง สตลู และตรงั     

  -  ใหแ้จง้เตอืนภยัและอพยพประชาชนไปยงัพืน้ทีป่ลอดภยั 

  -  ใหป้ฏบิตัติามแผนบรรเทาสาธารณภยับรเิวณพืน้ที่
รบัผดิชอบ 

  -  ใหต้ดิตามสถานการณ์และเฝ้าฟงัการแจง้ขา่วเพิม่เตมิ 

ค าแนะน าอืน่ๆ คาดวา่เวลาทีค่ลืน่สนึาม ิ จะกระทบ
ฝั่งตามหาดตา่งๆ  ดงันี ้

จงัหวดั พืน้ที ่ เวลาทีค่าดวา่จะเกดิคลืน่ 
สนึาม ิกระทบหาด 

ภเูก็ต กะรน 00:28 น. 

ภเูก็ต ป่าตอง 00:31 น. 

ภเูก็ต สรุนิทร ์ 00:29 น. 

ภเูก็ต บางเทา 00:33 น. 

ภเูก็ต ในยาง 00:35 น. 

ภเูก็ต ทา่ฉตัรชยั 00:36 น. 

พงังา เกาะสมิรินั 00:18 น. 

พงังา เกาะสรุนิทร ์ 00:32 น. 

พงังา ทา้ยเหมอืง 00:48 น. 

พงังา เขาหลกั 00:56 น. 

พงังา น า้เค็ม 01:00 น. 

พงังา คอเขา 01:01 น. 

พงังา เกาะพระทอง 01:03 น. 

พงังา เกาะระ                         01:11 น 

Pre-form bulletin 
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ล าดบัเหตกุารณ ์
หรอืล าดบัขอ้มูล 

รายการปฏบิตัขิองเจา้หนา้ทีศ่นูยเ์ตอืนภยัพบิตัแิหง่ชาต ิ 

INPUT(ฝ่ายรบัขอ้มูล) หวัหนา้กลุม่ (ทีเ่ขา้เวร) 
ANALYSIS  

(ฝ่ายวเิคราะห)์ 

OUTPUT 
(ฝ่ากระจายขอ้มูลและ

ขา่วสาร) 

1. เมือ่ไดร้บัขอ้มูล
แผน่ดนิไหวจาก 

ภายในประเทศ 
- กรมอุตนุยิมวทิยา  
- กรมอุทกศาสตร ์
- ประชาชน 
หนว่ยงานตา่งประเทศ  
- PTWC 
- JMA 
- PDC 
Free Website 
- GEOFON 
-  EMSC 
- KJC 
- REDPUMA  
- IRIS  
- USGS 
- GDAC 
       ฯลฯ 

1.1 กดกริง่สญัญาณ
เพือ่ให ้จนท. ทกุ
ฝ่ายพรอ้ม
ปฏบิตังิาน 

1.2 น าขอ้มูลขา่วสารการ
เกดิแผน่ดนิไหวให้
หวัหนา้เวรและสว่น
วเิคราะห ์ 

1.3 เปิด Web Site รบั
ขอ้มูลจาก  

- GEOFON 
-  EMSC 
- KJC 
- REDPUMA  
- IRIS  
- USGS 
- GDAC 
       ฯลฯ 
1.4 เปิดทวีทีกุชอ่งดูขา่ว

สถานการณ ์               
1.5 ตดิตามขอ้มูล
จากกรม
อุตนุยิมวทิยา 

1.1 ตรวจสอบความพรอ้มของ 
จนท. และอุปกรณท์กุ
สว่นใหพ้รอ้มปฏบิตังิาน 

1.2 ควบคมุการปฏบิตังิานของ 
จนท.ทกุฝ่าย 

1.3 ตรวจสอบและส ัง่การให้
ฝ่ายกระจายขอ้มูลแจง้  

o รมว.ทก. 
o ปทก. 
o ผอ.ศภช. 
o ผอ.กตผ. 
o ผอ.กผต. 
o ผอ.กบต. 
o ผอ.กวพ. 
o ผอ.ศวก. 
o ผูเ้ชีย่วชาญ  
o เจา้หนา้ที ่ศภช. 
 
1.4 เตรยีมรบัขอ้มูลขา่วสาร

จากฝ่ายตา่ง ๆ เพือ่การ
ตดัสนิใจ 

1.1 เตรยีมรบัขอ้มูลจากฝ่าย
รบัขอ้มูล 

            
1.2 เปิดตาราง 

EQ_CRITERIA 
1.3 เตรยีม Computer ให้

พรอ้มท า ETA ข ัน้ตน้ 
1.4 เปิด File แบบฟอรม์การ

กระจายขอ้มูล
แผน่ดนิไหว 

1.5 รบัขอ้มูลจากฝ่ายรบัขอ้มูล
เพือ่วเิคราะหแ์ละ
ประเมนิผล 

 
 

1.1 SMS แจง้  
o รมว.ทก. 
o ปทก. 
o ผอ.ศภช. 
o ผอ.กตผ. 
o ผอ.กผต. 
o ผอ.กบต. 
o ผอ.กวพ. 
o ผอ.ศวก. 
o เจา้หนา้ที ่ศภช. 
1.2 เตรยีมระบบ  SMS , 

FAX, OpenCARE  
1.3 เตรยีมระบบหอเตอืนภยั                       
1.4  แจง้จนท.ทร.ทีเ่กาะ

เมยีง เพือ่ตรวจสอบ
ระดบัน า้ โทร 076 
417021    และ 081 
831 3893  

1.5 แจง้ศูนยป์ฏบิตักิาร กรม
อุทกศาสตร ์เพือ่
ตรวจสอบระดบัน า้ 

ระเบยีบปฏบิตัปิระจ า 
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ล าดบัเหตกุารณ ์
หรอืล าดบัขอ้มูล 

รายการปฏบิตัขิองเจา้หนา้ทีศ่นูยเ์ตอืนภยัพบิตัแิหง่ชาต ิ 

INPUT(ฝ่ายรบัขอ้มูล) หวัหนา้กลุม่ (ทีเ่ขา้เวร) 
ANALYSIS  

(ฝ่ายวเิคราะห)์ 

OUTPUT 
(ฝ่ากระจายขอ้มูลและ

ขา่วสาร) 

2. เมือ่ทราบขนาด / 
จดุศนูยก์ลาง
และความลกึ 
ของ
แผน่ดนิไหว 
จากหนว่ยงาน
ใดหนว่ยงาน
หนึง่  

 
3.  เมือ่ทราบขนาด

และจดุ
ศนูยก์ลางจาก
หนว่ยงาน
เพิม่เตมิ  

2.1 จนท. น าขอ้มูลสง่
ฝ่ายวเิคราะห ์

 
 
 
 
 
3.1 จนท. น าขอ้มูลสง่

ฝ่ายวเิคราะห ์
และ โปรแกรม Tide 

View   
 ** Tidal gauge จาก

เว็บไซต ์
http://ilikai.soe
st.hawaii.edu/ 
RSL/ 

** ขอ้มูล GTS  
** ขอ้มูลจากโปรแกรม 

DisasterAWARE 
- เตรยีมขอ้มูลทีส่ าคญั

และจ าเป็นเพือ่น า
เรยีนให้
ผูบ้งัคบับญัชา
ทราบ 

 

2.1 ก ากบัและตรวจสอบ
การ ใสข่อ้มูลของฝ่าย
วเิคราะห ์ใหถ้กูตอ้ง และ
ครบถว้น 
 
 
พืน้ทีเ่ฝ้าระวงัที ่1 (ละตจิดู
ที ่3 - 23 องศาเหนอื
ลองจจิดูที ่88 - 103 
องศาตะวนัออก) 
 3.1 ขอ้มูลแผน่ดนิไหว
ขนาด 5.0 - 6.5 รกิเตอร ์
ด าเนนิการตามเกณฑ์
รายงานขา่ว 
3.2 ขอ้มูลแผน่ดนิไหว
ขนาด 6.5 - 7.7 รกิเตอร ์
ด าเนนิการตามเกณฑแ์จง้
เตรยีมพรอ้มเฝ้าระวงั  
3.3 ขอ้มูลแผน่ดนิไหว
ขนาดต ัง้แต ่7.8 รกิเตอร์
ข ึน้ไป ด าเนนิการตาม
เกณฑแ์จง้เตอืนภยั 

2.1 ปรบัปรุงขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากฝ่ายรบั
ขอ้มูลในตาราง EQ_CRITERIA 
2.2 ใสข่อ้มูล ละตจิดู – ลองจจิดูขนาด
ความรุนแรงในโปรแกรม WinITDB เพือ่
หา ETA 
 
พืน้ทีเ่ฝ้าระวงัที ่1 
3.1 ใสข่อ้มูลแผน่ดนิไหวในตาราง 
EQ_CRITERIA     
3.2 น าขอ้มูลทีไ่ดม้าเปรยีบเทยีบกบั 
3.3 น าขอ้มูลไปใชใ้นโปรแกรมวเิคราะห ์
สนึาม ิ ( WinITDB ) เพือ่หา ETA 
3.4 จดัท าประกาศ อกัษรว ิง่ และ FAX  
3.5 จดัเตรยีมประกาศ  
 ( ในกรณีเกณฑแ์จง้เตรยีมพรอ้มเฝ้าระวงั 
และเกณฑแ์จง้เตอืนภยั )  
     ** ขนาด 5.0 – 6.5 รกิเตอร ์
ด าเนนิการตามเกณฑแ์จง้ขา่ว ใหส้ง่อกัษร
ว ิง่ใหส้ถานโีทรทศันท์กุชอ่ง 
     ** ขนาด 6.5 – 7.7 รกิเตอร ์
ด าเนนิการตามเกณฑแ์จง้เตรยีมพรอ้มเฝ้า
ระวงั สง่ขอ้มูลใหส้ถานโีทรทศัน ์เพือ่ออก
ประกาศ 
     ** ขนาด 7.8 รกิเตอร ์ข ึน้ไป
ด าเนนิการตามเกณฑแ์จง้เตอืนภยั ตดิตอ่
โทรทศันร์วมการ  เฉพาะกจิ เพือ่เตรยีมให ้
ปทก. / ผอ.ศภช. /  ผอ.กตผ. หรอื ผูท้ ี่
ไดร้บัมอบหมายจาก ปทก. ประกาศแจง้
เตอืนภยั จาก ปทก. ประกาศแจง้เตอืนภยั  

2757063 )    
 
 
 
 
                                                                                  
พืน้ทีเ่ฝ้าระวงัที ่1 
3.1 สง่ SMS แจง้เจา้หนา้ที ่
ศภช. เพือ่มาปฏบิตัหินา้ที ่ 
3.2 สง่ขอ้มูล SMS แจง้ขา่ว  
   ** VIP 
   ** ผูบ้รหิาร ทก. และ 
ศภช. 
   ** หนว่ยงานในพืน้ทีท่ ี่
เกีย่วขอ้ง 
3.3 สง่ขอ้มูล Fax และระบบ 
OpenCARE  ตามเกณฑท์ี่
ก าหนด 
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ล าดบัเหตกุารณ ์
หรอืล าดบัขอ้มูล 

รายการปฏบิตัขิองเจา้หนา้ทีศ่นูยเ์ตอืนภยัพบิตัแิหง่ชาต ิ 

INPUT(ฝ่ายรบัขอ้มูล) หวัหนา้กลุม่ (ทีเ่ขา้เวร) 
ANALYSIS  

(ฝ่ายวเิคราะห)์ 
OUTPUT 

(ฝ่ากระจายขอ้มูลและขา่วสาร) 

พืน้ทีเ่ฝ้าระวงัที ่2 
(ละตจิดูที ่7.5 องศาใต ้- 25 
องศาเหนอื ลองจจิดูที ่75 - 125 
องศาตะวนัออก)  
3.4 ขอ้มูลแผน่ดนิไหวขนาด 5.7 
- 7.0 รกิเตอร ์ด าเนนิการตาม
เกณฑแ์จง้ขา่ว 
3.5 ขอ้มูลแผน่ดนิไหวขนาด
ต ัง้แต ่7.1 รกิเตอร ์ข ึน้ไป 
ด าเนนิการตามเกณฑแ์จง้
เตรยีมพรอ้มเฝ้าระวงั  
 
พืน้ทีเ่ฝ้าระวงัที ่3 
(นอกเหนอืจากพืน้ทีเ่ฝ้าระวงัที ่1 
และ 2) 
3.6 ขอ้มูลแผน่ดนิไหวขนาด 
ต ัง้แต ่7.0 รกิเตอรข์ ึน้ไป 
ด าเนนิการตามเกณฑแ์จง้ขา่ว 
   กรณีตรวจสอบพบวา่มี
ผลกระทบตอ่ประเทศไทยใหป้รบั
เกณฑเ์ตอืนภยัตามสถานการณ ์
3.7 ก ากบัการกรอกขอ้มูล
กระจายขา่วใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น 
หากขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้นส ัง่
การใหส้ว่นวเิคราะหส์ง่ขอ้มูลให ้
ฝ่ายกระจายขอ้มูลและขา่วสาร , 
call center และ ลงใน Website 

พืน้ทีเ่ฝ้าระวงัที ่2 
3.6 เตรยีมประกาศ  
 (ในกรณีเกณฑแ์จง้เตรยีมพรอ้ม
เฝ้าระวงั)  
     ** ขนาด 5.0 – 7.0 รกิเตอร ์
ด าเนนิการตามเกณฑแ์จง้ขา่ว ให้
สง่อกัษรว ิง่ใหส้ถานโีทรทศันท์กุ
ชอ่ง 
     ** ขนาด 7.1 รกิเตอร ์ข ึน้ไป 
ด าเนนิการตามเกณฑแ์จง้
เตรยีมพรอ้มเฝ้าระวงั สง่ขอ้มูลให้
สถานโีทรทศัน ์เพือ่ออกประกาศ 
 
พืน้ทีเ่ฝ้าระวงัที ่3 
3.7 เตรยีมประกาศแจง้ขา่ว 
oอกัษรว ิง่ 
oSMS  
3.8 สง่ขอ้มูลให ้ฝ่ายกระจาย
ขอ้มูลและขา่วสาร, Call center 
เพือ่ปรบัปรุงขอ้มูล Website และ
ขอ้มูลตอบรบัอตัโนมตั ิ(IVR) 

พืน้ทีเ่ฝ้าระวงัที ่2 
3.4 สง่ SMS แจง้เจา้หนา้ที ่
ศภช. เพือ่มาปฏบิตัหินา้ที ่ 
3.5 สง่ขอ้มูล SMS แจง้ขา่ว  
   ** VIP 
   ** ผูบ้รหิาร ทก. และ ศภช. 
   ** หนว่ยงานในพืน้ทีท่ ี่
เกีย่วขอ้ง 
3.6 สง่ขอ้มูล Fax และระบบ 
Open CARE ตามเกณฑท์ี่
ก าหนด 
 
 
พืน้ทีเ่ฝ้าระวงัที ่3 
3.7 สง่ขอ้มูล SMS แจง้ขา่ว  
3.8 สง่ขอ้มูล Fax อกัษรว ิง่ 
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ล าดบัเหตกุารณ ์
หรอืล าดบัขอ้มูล 

รายการปฏบิตัขิองเจา้หนา้ทีศ่นูยเ์ตอืนภยัพบิตัแิหง่ชาต ิ 

INPUT(ฝ่ายรบัขอ้มูล) หวัหนา้กลุม่ (ทีเ่ขา้เวร) 
ANALYSIS  

(ฝ่ายวเิคราะห)์ 

OUTPUT 
(ฝ่ากระจายขอ้มูลและ

ขา่วสาร) 

3.8 กรณีเป็นเกณฑแ์จง้
เตรยีมพรอ้มเฝ้าระวงัหรอื
เกณฑเ์ตอืนภยัใหน้ าใบ
ประกาศทีใ่ชส้ง่ Fax 
ด าเนนิการออกอากาศและ
ตอ้งเซ็นอนุมตัทิกุคร ัง้ 
3.9 ส ัง่ จนท. ใหเ้ตรยีมพรอ้ม
อุปกรณ ์และตดิตอ่
สถานโีทรทศันร์วมการเฉพาะ
กจิ เพือ่เตรยีมพรอ้ม
ออกอากาศ 
3.10 ผอ.ศภช. หรอืผูท้ ีไ่ดร้บั
มอบหมายเขา้หอ้งถา่ยทอด
พรอ้มค าแถลงการณ์ฉบบัที ่1          
เพือ่ออกอากาศ 
หมายเหต ุ: กรณีแจง้เตอืนภยั
น ัน้ โทรทศันร์วมการเฉพาะกจิ 
ใหเ้ป็นไปตามสถานการณแ์ละ
ดลุยพนิจิของ ผอ.ศภช. หรอื
ผูท้ ีไ่ดร้บัมอบหมาย  
3.11  ตดิตาม/รบัทราบ
สถานการณ์ 
3.12 ใหส้ว่นวเิคราะหข์อ้มูล
แผน่ดนิไหวเพิม่เตมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.10 วเิคราะหข์อ้มูลการเกดิ
แผน่ดนิไหววา่มผีลกระทบตอ่
ประเทศไทยหรอืไม ่
 
 
 
 
 
 
3.11 ท า Simulation ETA 
(โปรแกรม        WinITDB) 
เพือ่ค านวณเวลาคลืน่กระทบ
ฝั่ง    ณ ต าแหนง่ตา่ง ๆ  
3.12 ท า Website และขอ้มูล
ส าหรบั Call Center  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.11 จนท. ควบคมุระบบหอ
เตอืนภยัเตรยีมพรอ้ม 
3.12 ตดิตอ่ จนท. โทรทศัน์
รวมการเฉพาะกจิใหท้ าตวัว ิง่
เพือ่ออกโทรทศัน ์
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ล าดบั 
เหตกุารณ์ 
หรอืล าดบั 
ขอ้มูล 

รายการปฏบิตัขิองเจา้หนา้ทีศ่นูยเ์ตอืนภยัพบิตัแิหง่ชาต ิ 

INPUT(ฝ่ายรบัขอ้มูล) หวัหนา้กลุม่ (ทีเ่ขา้เวร) 
ANALYSIS  

(ฝ่ายวเิคราะห)์ 
OUTPUT 

(ฝ่ากระจายขอ้มูลและขา่วสาร) 

3.13 พจิารณาผลการ
วเิคราะหข์อ้มูลการเกดิ
แผน่ดนิไหว วา่อยูใ่นเกณฑ ์”
แจง้ขา่ว” “แจง้เตรยีมพรอ้ม
เฝ้า 
 
3.14 ใหจ้ดัท าประกาศ
สถานการณต์ามเกณฑ ์ 
 
3.15 ใหฝ่้ายกระจายขอ้มูล
และขา่วสารประสานกบั จนท. 
โทรทศันว์ทิยรุวมการเฉพาะกจิ
เตรยีมการถา่ยทอด 
 
3.16 ใหฝ่้ายวเิคราะหท์ า 
Website และขอ้มูลส าหรบั 
Call Center  
 
3.17  ขออนุมตั ิปทก. / 
ผอ.ศภช. / ผอ.กตผ. หรอื ผูท้ ี่
ไดร้บัมอบหมายจาก ปทก. 
เพือ่เปิดสญัญาณหอเตอืนภยั  

3.13 ประสานขอ้มูลระดบัน า้
เปลีย่น แปลงจาก ศปก.อศ. และ 
จนท.เกาะเมยีง 
 
 
 
3.14 ประสานกบั จนท.
สถานโีทรทศันร์วมการเฉพาะกจิ
เตรยีมการถา่ยทอดสด (จนท.
เทคนคิ) 
3.15 พรอ้มรบัและเตรยีมสง่การ
แจง้เตอืนภยัเมือ่ไดร้บัอนุมตัใิห้
ด าเนนิการสง่การแจง้เตอืนภยั 
 
3.16 ปรบัปรุงขอ้มูล Website 
และขอ้มูลตอบรบัอตัโนมตั(ิIVR) 
รวมท ัง้ใหข้อ้มูลกบั Call Center 
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- สง่ SMS. (>  20 ลา้นเครือ่งมอืถอื) 
- สง่ Fax. อตัโนมตั ิ(16 เครือ่งพรอ้มกนั)  
- สายตรง 12 สาย  
- สง่ทาง E-mail 
- สง่รายการทางโทรทศัน ์
          โทรทศันร์วมการเฉพาะกจิ 
          ป้ายประชาสมัพนัธ ์
- หอเตอืนภยัใหญ ่(344 หอท ัว่ประเทศ) 
- กลอ่งเตอืนภยั(180 กลอ่ง) ตดิต ัง้ทกุศาลากลางจงัหวดัและทีส่ถานี
วทิยกุระจายเสยีงแหง่ประเทศไทยประจ าจงัหวดั 

- สถานวีทิยถุา่ยทอดสญัญาณทีท่ าการ อบต.ในพืน้ทีเ่ส ีย่ง (287 สถาน)ี 
- วทิยรุบัสญัญาณชนดิพเิศษ (654 หอกระจายขา่วหมูบ่า้น และ 1,590 
เครือ่งทีผู่ใ้หญบ่า้นลกูขา่ย) 

- ศนูยร์บัขา่ว 192 (70 terminals) 
- เครอืขา่ยราชการ GIN (Government Information Network) 
- Smart Phone server (IOS & Android) 
- Web EOC 

ชอ่งทางการสือ่สาร  
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TV Pool  (nationwide) 12 Hot Line 

Short Message Service (SMS)  

344Warning Towers 

Internet website 

Fax Server 16 ports 

Tools for Dissemination  
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ศูนยบ์างนา  

ทีท่ าการ อบต. ในพืน้ทีเ่ส่ียงภยั 
๒๘๗ แห่ง 

 ศาลากลางจงัหวดั 
๗๗ จงัหวดั 

สถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ประจ าจงัหวดั ๗๗ สถานี  

วทิยุเตือนภัย ผู้ใหญ่บ้าน ๑๕๙๐ เคร่ือง 
หอกระจายข่าวหมู่บ้าน ๖๕๔ หอ 

หอเตอืนภยั ๓๔๔ หอ 

ระบบส่งขอ้มูลเตือนภยั 
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หอเตอืน
ภยั       
344 

หอกระจายขา่ว 
654 หอ 
  

แมข่า่ย 287ชดุ 

Evac 180  
เครือ่ง 

  TAR-900i 
1,590 เครือ่ง 
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กลอ่งควบคมุ RTU 
-Battery ส ารอง 

แผน่ Solar Cell 

ชดุล าโพง 4 ตวั 

อปุกรณ์รับ-สง่สญัญาณดาวเทยีม 

สายลอ่ฟ้า 

สว่นประกอบหอเตอืนภัย 
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เครือ่งส ารองไฟ 

เครือ่งถา่ยทอดสัญญาณเตอืนภัย 
(CSC 960) 

ระบบสือ่สาร Internet 
(ส ารอง) 

 
เสารับ-สง่สญัญาณวทิย ุ

 

อปุกรณ์รับ-สง่สญัญาณวทิย ุ

ไมโครโฟน 

ชดุล าโพง 

สถานถีา่ยทอดสญัญาณเตอืนภัย (แมข่า่ย) 

อปุกรณ์รับ-สง่สญัญาณผา่น
ดาวเทยีม (Satellite)  
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ไมโครโฟน 

เครือ่งขยายสญัญาณ 

TAR 900i 

เครือ่งส ารองไฟ 

ชดุล าโพง 4 ตวั  

เสาอากาศ รับสญัญาณ
วทิย ุ

ห
อ
ก
ร
ะจ

าย
ขา่

วส
ูง 

12
 เม

ต
ร
 

หอกระจายขา่วในชมุชน 

ชดุสายลอ่ฟ้า  
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เครือ่งรับสญัญาณเตอืนภัยในทอ้งที ่

เสาอากาศ 

หนา้จอแสดงผล 

-ล าโพงในตวั 
   -แบตเตอรร์ีใ่นตวั 
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กรมทรพัยากร 
ธรณี 5 สถาน ี

กรมอทุกศาสตร ์
 22 สถาน ี

กรมอตุนุยิมวทิยา 
 9 สถาน ี
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ทุน่ตรวจวดัคลืน่สนึาม ิ
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ต าแหน่งทุ่นของประเทศไทย 

44 



DART Buoy 
Deep-ocean  
Assessment and  
Reporting of  
Tsunamis  
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Monitoring event 

Warning towers  
activate 

 
Monitoring Tsunometer 23401 THAILAND  

and 23227 INDIA together with   
MEIN Tidal gauge station 

  

 
MEIN Tidal gauge station 

Detected 30 cm. Sea level change 
 

 
TAPO Tidal gauge station 

Detected 10 cm. Sea level change 
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11 เม.ย.๕๕  15.38 L 
Earth Quake 8.9 R 

North West of Sumatra Island 
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ศูนยเ์ตือนภยัพบิติัแห่งชาติ 

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย 

 ขอบคุณครบั 


