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ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและการมีส่วนร่วม 
 

บรรยายโดย  
พลเรือตรี ถาวร  เจริญดี  

 



๑)  การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
๒)  ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและ   
     ต่างประเทศ 



๑)  การศึกษาดูงาน / เยี่ยมชมศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
๒)  การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัตทิางธรรมชาติและ 
     ระบบการเตือนภัย 
๓)  การสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชน 
๔)  การฝึกซ้อมการปฏิบัติด้านการเตือนภัยและการสื่อสาร 



๑.การศึกษาดูงาน / เยี่ยมชมศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาต ิ

   ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๘ ที่มกีารจัดตั้งศูนย์เตือนภัยพบิัติแห่งชาติ
จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๖๐) มีผู้สนใจศึกษาดูงานและเยี่ยมชม 
การปฏิบัติงานของศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาติ ได้แก่ หน่วยงานภาครฐั 
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานระหว่างประเทศ 
สถานทูต และอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น ๓๘๕ ครั้ง รวมผู้เข้าเยี่ยมชม
จ านวนทั้งสิ้น ๕,๑๓๗ คน 

 











๒.การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
และระบบการเตือนภัย 

        ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติด าเนินการสร้างองค์ความรู้ 
และฝึกอบรมเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและระบบการเตือนภัย
ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๙ ถึงปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๖๐) ในพื้นที่เสี่ยงภัยต่าง ๆ 
ได้แก่ สึนามิ อุทกภัย ดินโคลนถล่ม น้ าป่าไหลหลาก และแผ่นดินไหว 
จ านวนทั้งสิ้น ๔๖ จังหวัด 

 



การใหอ้งคค์วามรูเ้ยาวชน 



การใหอ้งคค์วามรูเ้ยาวชน 



การใหอ้งคค์วามรูเ้ยาวชน 



การใหอ้งคค์วามรูเ้ยาวชน 



๓. การสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชน 

        ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการแจ้งเตือนภัย จึงจัดให้มีการสร้างเครือข่าย 
ศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๙ – ปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๖๐) จ านวนทั้งส้ิน ๑๐ 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดตราด 
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธาน ีและจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 







๔. การฝึกซ้อมการปฏิบัติด้านการเตือนภัยและการสื่อสาร 

        เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติของ
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจึงจัดให้มี
โครงการฝึกซ้อมการปฏิบัติด้านการเตือนภัยและการสื่อสาร ตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๖๐) ในพื้นที่เสี่ยงภัยต่าง ๆ  
ทั่วประเทศ จ านวนทั้งสิ้น ๒๗ จังหวัด 

 



การซอ้มหนภียัน า้ทว่มดนิถลม่ 

การสรา้งองคค์วามรูแ้ละเครอืขา่ยชุมชน 
และการซอ้มเตอืนภยั 2555 นครนายก 



๑)  ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ 
๒)  ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างประเทศ 



๑) บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) 
๒) การฝึกซ้อม 
๓) ความร่วมมือทางวิชาการ 
๔) การจัดนิทรรศการ 



๑. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๒. บริษัท สปริง คอร์ปอเรชัน่ จ้ากัด  
๓. กองทัพอากาศ 
๔. กรมประชาสมัพันธ์  
๕. กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๖. สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ ์
๗. กรมการสรรพก้าลังกลาโหม กระทรวงกลาโหม 

 



๑.  การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ  
     (Crisis Management Exercise  – C-MEX)  
๒.  การฝึกด้านกิจการพลเรือน 
๓.  การฝึกรว่มกองทัพไทย  
๔.  การฝึกให้ความชว่ยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัย  
     กลุ่มการฝึกด้านยุทธการกองทัพไทย 
๕.  การฝึกปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ  
     (Disaster Management Exercise – D-MEX) 



๖.  การฝึกระดมสรรพก าลังเพื่อการทหาร  
๗.  การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนและการฝึกซ้อม (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐    
     เฉพาะการฝึกซ้อมปฏิบัติด้านการสื่อสาร)  
๘.  การฝึกร่วมกับสภากาชาดไทย  
๙.  การฝึกด้านการสื่อสารร่วมกับกองทัพอากาศ 

 
 



การฝึกซอ้มการปฏบิตัดิา้นการเสือ่สาร 

การฝึกการบริหารจัดการสาธารณภัยร่วมของกรมกจิการพลเรือนทหาร (D-Mex) 

การฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์ระดบัชาติ (C-MEX) 



๑.  กองบัญชาการทหารสูงสุด  
๒.  จังหวัดและองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน 
๓.  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน)  
๔.  บริษัท สปริงคอร์ปอเรชั่น จ ากัด  
๕.  ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  
๖.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมพัฒนาที่ดิน และกรมประมง) 
๗.  สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์  
๘.  ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (กรมการสรรพก าลังกลาโหม) 
 



๙.   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมทรัพยากร 
      ทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรธรณ ีกรมควบคมุมลพิษ  
      กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรน้ า) 
๑๐. กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน และ 
      สภากาชาดไทย) 
๑๑. สถาบันการศึกษา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล สถาบันเทคโนโลยี 
      แห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology – AIT)  



๑๒. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
๑๓. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National    
      Electronics and Computer Technology Center – NECTEC) 
๑๔. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
๑๕. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) (The Thailand   
      Research Fund – TRF) 
  
 



  ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติด าเนินการจัดนิทรรศการตามที่ได้รับ
การร้องขอจากหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๖๐ 
จ านวนทั้งสิ้น ๒๗ ครั้ง 













๑) บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) 
๒) การประชุม/สัมมนา 
๓) การฝึกอบรม 
๔) การฝึกซ้อม 
๕) ความร่วมมือทางวิชาการ 
 



๑. Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) 
    ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย 
๒. องค์การค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา  
    (United States Trade and Development Agency) 
๓. องค์การพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา  
    (United States Agency for International Development) 
 
 
   



๔.  ความร่วมมือกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติเพ่ือด้าเนินการสร้างศักยภาพ 
     เพื่อการฟื้นคืนภัยและลดความเสี่ยงภัยจากสึนามิอย่างยั่งยืน 
     United Nations Development Programme (UNDP)  
๕.  ส้านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.)  
     และหน่วยงานบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NOAA)  
๖.  ความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือด้าเนินโครงการประกวดแผนงานเตรียมพร้อมและ 
     เผชิญภัยพิบัติของโรงเรียนและชุมชน  
     United Nations Development Programme (UNDP)  



- Intergovernmental Coordination Group for the Indian Ocean  
  Tsunami Warning and Mitigation System (ICG/IOTWMS) 
- Intergovernmental Coordination Group for the Pacific Tsunami 
  Warning and Mitigation System (ICG/PTWS) 
- Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 
- Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO   
  (IOC/UNESCO) 
- Asian Development Bank (ADB) 

 



-  International Oceanography Institute (IOI) 
-  Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) 
-  United Nations Economic and social commission for Asia 

Pacific (UNESCAP) 



-  การฝึกซ้อมการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนสึนามิระดับประเทศสมาชิกแถบภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย 
(Indian Ocean Wave Exercise – IOWave) 

-  การฝึกซ้อมการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนสึนามิระดับประเทศสมาชิกแถบภูมิภาคมหาสมุทรแปซิฟิก 
(Pacific Wave Exercise - PacWave) 

-  The Northwest Pacific Tsunami Advisory Center (NWPTAC) 
-  The Indian Ocean Tsunami  Warning and Mitigation System (IOTWMS) 
-  South China Sea Tsunami Advisory Center (SCSTAC) 



การซอ้มหนภียัสนึาม ิ



การซอ้มหนภียัสนึาม ิ



- ส านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศกับหน่วยงานบริหารมหาสมุทรและ
บรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NOAA) 

- Pacific Disaster Center – Hawaii, the United States of America 
- Ministry of Interior and Communications (NEC, FURUKAWA) – Japan 
- Indian National Centre For Ocean Information Services (INCOIS) – India 
- กรมอุตุนิยมวิทยา ส านักธรณีวิทยา ประเทศอินโดนีเซีย 
- ส านักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวและสึนามิ (Weather Bureau) ประเทศออสเตรเลีย 
- Japan Meteorological Agency (JMA) – Japan 
- Pacific Tsunami Warning Center – National Weather Service (PTWC) – Hawaii,  

the United States of America 



ศูนยเ์ตือนภยัพบิติัแห่งชาติ 

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย 

 ขอบคุณครบั 


