
ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร ๓ ชั้น ๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.) 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

  
  

  

สื่อสารเพื่อการเตือนภัย 
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พลอากาศเอกสมนึก สวัสด์ิถึก 

ผู้เช่ียวชาญพิเศษ  
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
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สาธารณภัย และ ภัยพิบัติ 

สาธารณภัย  หมายถึง ภัยที่เกิดขึ้นแล้วจะก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นบริเวณกว้าง 

ภัยพิบัติ  หมายถึง ภัยที่เกิดขึ้นแล้วจะก่อให้เกิดความฉิบหาย 
สิ้นเนื้อประดาตัว รวมถึงเสียชีวิตด้วย 

สาธารณภัย  

ภัย 
พิบัติ 
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พ.ร.บ. ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. ๒๕๕๐ 

มีผลบังคับใช้ตั้ งแต่ ๖ พฤศจิกายน 

๒๕๕๐ โดยใหย้กเลิกกฎหมาย ๒ ฉบบั 

ดงันี้  

พ.ร.บ. ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 

พ.ร.บ. ป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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พ.ร.บ.ปภ. ๒๕๕๐  มาตรา ๑๑  

ใหก้รมป้องกนัและบรรเทา 

สาธารณภยั เป็นหน่วยงานกลาง 

ของรฐั  

มีหนา้ท่ีส าคญั คือ  

การจดัท าแผนการป้องกนัและบรรเทา 

สาธารณภยัแห่งชาติ  

เสนอ กปภ.ช.  ใหค้วามเห็นชอบ  

เพือ่ขออนุมติัคณะรฐัมนตรี 
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แผน ปภ. ช.  

2553-2557 

ปัญหาขอ้จ ากดั 

สถานการณ ์

สาธารณภยั

ของไทย/โลก 

บริบท 

การจดัการ

ของนานาชาติ 

วตัถุประสงค ์

1. แนวคิดทิศทาง     

 2. กรอบแนวทาง 

3. การพฒันาขีความสามารถ 

ยุทธศาสตรก์ารจดัการ 

4 ยุทธศาสตร ์ 

13 กลยุทธ ์

เป้าหมาย 

1. ความพรอ้มการจดัการ 

2. ปชช.มีความตระหนกั  

3. สงัคมเรียนรู ้มีส่วนร่วม

และ มีภูมิคุม้กนั 

แผน ปภ.ช. 

2558 
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สาระส าคญั 

มุ่งเนน้เอกภาพการจดัการสาธารณภยั 

บูรณาการท างานทุกหน่วยงาน 

เนน้กลยทุธก์ารท างานเชิงรุก 

แนวคิดการลดความเสีย่งจากสาธารณภยั 

หลกัการจดัการความเสีย่งจากสาธารณภยั 

น าไปสู่การจัดการภยัพิบติัอย่างยัง่ยืนและสอดคลอ้งกบัหลกัสากล 

(แนวคิด “รูร้บั-ปรบัตวั-ฟ้ืนเร็วทัว่-อย่างยัง่ยืน : Disaster Resilience”) 8 



Prevention 

การจดัการในภาวะฉุกเฉนิ 

ฟ้ืนสภาพและ       

การซ่อมสร้าง 

เผชิญเหตุ  
Response 
บรรเทาทุกข ์
Relief 

การลดความเส่ียงจากสาธารณภัย 

Build Back Better and 

Safer 
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การสือ่สารส าคญัอย่างไร 

ระบบสือ่สารหลกั/รอง/ส ารองและ 

ระบบสือ่สารคู่ขนาน 

 

ศูนยเ์ตือนภยัพบิตัแิหง่ชาติ 
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“อาสาสมคัร จะตอ้งระลกึอยู่เสมอว่า ศรทัธาในการอาสาสมคัร

เพือ่ช่วยเหลอืผูอ้ืน่นั้นเกดิข้ึนดว้ยตวัเอง มีความรูส้กึเหน็ชอบ 

ในงานอาสาสมคัร มีศรทัธาที่จะท างาน มีเวลาที่จะปฏบิตัิงาน 

และพรอ้มที่จะเป็นอาสาสมคัร” 

 

พระราชด ารสัของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช 
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พระบรมราโชวาท 

  พระราชทานเนือ่งในวนัสือ่สารแห่งชาติ       

พุทธศกัราช  ๒๕๒๖ 

 

ครบรอบ ๑๐๐ ปี กรมไปรษณียโ์ทรเลข 
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    การสือ่สารเป็นปจัจยัที่ส าคญัยิ่งอย่างหน่ึงในการพฒันา     สรา้งสรรค์

ความเจริญกา้วหนา้  รวมทัง้การรกัษาความมัน่คงและปลอดภยัของประเทศดว้ย  

ยิ่ งในสมัยปัจจุบ ัน  สถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ  การ

ติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์   ย่อมมีความส าคญัมากเป็นพิเศษ      

ทกุฝ่ายและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง   กบัการสื่อสารของประเทศ      จงึควรจะ

ไดร้่วมมือกนัด าเนินงานและประสานผลงานกนัอย่างใกลชิ้ดและสอดคลอ้ง   

ส าคญัที่สุดควรจะไดพ้ยายามศึกษาคน้ควา้วิชาการและเทคโนโลยีอนัทนัสมยัให ้

ลึกซ้ึงและกวา้งขวาง  แลว้พิจารณาเลือกเฟ้นส่วนที่ดี   มีประสิทธิภาพแน่นอน      

มาปรบัปรุงใชด้ว้ยความฉลาดริเริ่ม   ใหพ้อเหมาะพอสมกบัฐานะและ สภาพของ

บา้นเมืองของเรา    เพื่อใหก้ิจการสื่อสารของชาติมีโอกาส      ไดพ้ฒันาอย่าง

เต็มที่  และสามารถอ านวยประโยชน์แก่การสรา้งเสริม  เศรษฐกิจ สงัคมและ

เสถยีรภาพของบา้นเมืองไดอ้ย่างสมบูรณ์แทจ้รงิ 

พระบรมราชโองการ  พระราชทานในวนัสือ่สารแหง่ชาต ิพทุธศกัราช ๒๕๒๖  
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การสือ่สาร หมายถงึอะไร? 

  การสือ่สาร หมายถงึ การใหแ้ละการรบัความหมาย การ

ถ่ายทอดและการรบัสาร ซึ่งรวมถงึแนวคิดของการโตต้อบ 

แบ่งปนั และมีปฏสิมัพนัธก์นัดว้ย 

    

   เดนนิส แมคเควล (McQuail, 2005) 
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การสือ่สาร หมายถงึอะไร? 

• การสือ่สาร คอื กระบวนการแลกเปลี่ยนข่าวสาร เกดิข้ึน

โดยการถา่ยทอดสารจากบคุคลฝ่ายหน่ึง ซึ่งท าหนา้ที่สง่

สารผ่านสือ่หรอืช่องทางต่าง ๆ ไปยงัผูร้บัสารโดยมี 

วตัถปุระสงคอ์ย่างใดอย่างหน่ึง 

 

    Wilbur Schramm กไ็ดใ้หค้วามหมายของการสือ่สารไว ้
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๑. ผูส้ง่สาร คอื ผูท้ี่ท าหนา้ที่สง่ขอ้มูล/สารไปยงัผูร้บัสารโดย

ผ่านช่องทางที่เรยีกว่าสือ่  สือ่ไรส้าย  สือ่ทางสาย 

การสือ่สารทางเดียวผูส้ง่จะท าหนา้ที่สง่เพยีงฝ่ายเดียว   

 - การสือ่สาร 2 ทาง 

ผูส้ง่สารจะเป็นผูร้บัในบางคร ัง้ดว้ย หรอืสลบักนัรบั/สง่ 

       ผูส้ง่สารจะตอ้งมีทกัษะในการสือ่สาร มีต ัง้ใจ สนใจ  

ต่อเรื่องที่จะสง่ ตอ้งมีความรูใ้นเน้ือหาที่จะสง่และอยู่ในระบบ

สงัคมเดียวกบัผูร้บักจ็ะท าใหก้ารสือ่สารมีประสทิธภิาพข้ึน 
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๒. ข่าวสาร ในกระบวนการตดิต่อสือ่สารมีความส าคญั 

ข่าวสารที่ดีตอ้งชดัเจนโดยเฉพาะผูส้ง่ข่าวสาร และผูร้บั

ข่าวสารตอ้งเขา้ใจตรงกนั  จงึจะบรรลวุตัถปุระสงคข์องการ

รบั/สง่ข่าวสารนั้น 

 

กรณีที่เป็นข่าวส าคญัเป็นเรื่องเฉพาะควรแปลเป็นรหสั เพือ่

สะดวกในการสง่/การรบั 
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๓. สือ่หรอืช่องทางในการรบั/สง่สาร คือ ประกอบดว้ย

สือ่ที่สามารถสมัผสัไดด้ว้ยประสาทสมัผสัท ัง้หา้ คอื ตา 

ห ูจมูก ลิ้น และกายสมัผสัและตวักลางที่มนุษยส์รา้ง

ข้ึนมา เช่น สิง่พมิพ ์กราฟิก สือ่อเิลกทรอนิกส ์

สือ่ไรส้าย  สือ่สารทางสาย 
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๔. ผูร้บัสาร คอื ผูท้ี่เป็นเป้าหมายของผูส้ง่สาร 

การสือ่สารจะมีประสทิธภิาพ ผูร้บัสารจะตอ้ง 

มีประสทิธิภาพในการรบัรู ้มีเจตคตทิี่ดีต่อขอ้มูล

ข่าวสาร ต่อผูส้ง่สารและต่อตนเอง 
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แนวความคดิในการวางระบบสือ่สาร 

๑. ตอ้งมีแผนปฏบิตักิารหรอืแผนเผชิญเหตุ 

๒. ตอ้งมีสือ่สารหลายระบบเพือ่เป็นทางเลอืกไดต้ามสถานการณ์ 

๓. ระบบสือ่สารที่ใชเ้ทคโนโลยชีัน้สูงกม็ีโอกาสที่จะใชง้านไม่ได ้

๔. ตอ้งทดสอบเพือ่เตรยีมความพรอ้มไวต้ลอดเวลา  

๕. ตอ้งมีผูร้บัผิดชอบดว้ยการมอบหมายที่ชดัเจน 

๖. ตอ้งมีการฝึกซอ้มอย่างจรงิจงัและสม า่เสมอ 

๗. ตอ้งมีเครอืข่ายสือ่สารภาคประชาชนสนบัสนุน 
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การแจง้เตือน 

เฝ้าระวงั แจ้งเตือน
ล่วงหน้า 

แจ้งเตือน รับมืออพยพ 

สถานการณ์เฝ้าระวงั
ติดตามข่าวสาร  

24 ช่ัวโมง 

มแีนวโน้มรุนแรง 
เตรียมความพร้อม  
ฟังค าแนะน า 

อพยพไปยงัทีป่ลอดภัย
ปฏิบตัิตามแนวทาง 

ทีก่ าหนด 

อาศัยอยู่ในทีป่ลอดภัย
ปฏิบตัิตามข้อส่ังการ 

หน่วยงาน ทั้งในและ
ต่างประเทศ อาทิ  
กรมอุตุนิยมวิทยา , 
กรมชลประทาน ,       
กรมทรัพยากรธรณี , 
กรมทรัพยากรน ้ า ฯลฯ 
PTWC , JMA, 

USGS  ,  NOAA 

Etc. 

กระจายข้อมูล
และข่าวสาร 

หน่วยงานราชการและประชาชน 21 



ภารกจิศูนย์เตอืนภยัพบิัตแิห่งชาต ิ

เตือนภยัพิบติัอนัเกิดจากภยัธรรมชาติทุกชนิด 

ท าหนา้ท่ีศูนยก์ลางการกระจายข่าว 
ศึกษา วิเคราะห์ ความรุนแรงของภยัพิบติัเพื่อ 
ใหข้อ้มูลแก่หน่วยป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

ใหค้วามรู้ต่อประชาชนและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ด าเนินการฝึกซอ้มร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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กระบวนการเตอืนภยัพบิตั ิEarly Warning (EW) 

 กระบวนการเตอืนภยัลว่งหนา้ ตามมาตรฐาน UNISDR 

(United Nations (UN), International Strategy for Disaster Reduction (ISDR), 2006))  
 
 อาจพจิารณาไดเ้ป็น ๕ ระบบดงันี ้
๑. ระบบ ประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 
๒. ระบบ รบัขอ้มลู (Monitoring) 
๓. ระบบ วเิคราะหข์อ้มลู (Predicting) 
๔. ระบบ กระจายขอ้มลู (Disseminating Information)  
๕. ระบบ สรา้งความตระหนกัรูภ้ยัพบิตั ิ(Response) 

 
ขาดขอ้ใดขอ้หนึง่ จะสง่ผลใหท้ ัง้กระบวนการเตอืนภยัลม้เหลวท ัง้หมด 
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หน่วยงานราชการส่วนกลาง 

อุปกรณ์เตือนภัยชนิดต่างๆ 

Social Network  /  สายด่วน 192 

วิเคราะห ์
และ 

ตัดสินใจ 

กระจาย 
ข้อมูล 
และ 

ข่าวสาร 

รับข้อมูล 
และ 

ข่าวสาร 

หน่วยงานราชการท้องถิ่น 

หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย 

ผู้น าชุมชน / ประชาชน 

สถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกจิ 

สถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ 

หน่วยงานในประเทศ 

หน่วยงานต่างประเทศ 

ระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิ 

ความรู้ด้านเทคนิค/ ผู้เชี่ยวชาญ 
เกณฑ์การพิจารณา 

การประเมินผลกระทบของภัยพิบัติ 
การประเมินสถานการณ์ และการตัดสินใจ 
การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือด าเนินการ 

ขั้นตอนการท างานของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 

เครือข่ายฯ ในพ้ืนที่ 
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

24 



แหลง่ทีม่าของขอ้มลู  
(หน่วยงานภายในประเทศ ) 

•กรมอตุนุยิมวทิยา  
•กรมทรพัยากรธรณี 
•กรมอทุกศาสตร ์
•กรมทรพัยากรน า้ 
•กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
•กรมชลประทาน 
•กรมควบคมุมลพษิ 
•การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 
•กรมป่าไม ้และกรมอทุยานฯ 25 



แหลง่ทีม่าของขอ้มลู  
(หน่วยงานตา่งประเทศ) 

•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 (KJC) 
•Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO/ (IOC) 

•German Research Centre for Geosciences (GFZ) 
•Global Disaster Alert and Coordination System (GDACS) 
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สือ่รบัขอ้มลูเขา้ 

• GTS (Global telecommunication system) 

• โทรส าเนา 17 สาย (FAX) 

• โทรศพัทส์ายตรง 192 1860 และ 1111 - 9 (Call center) 

• โทรศพัทส์ายดว่น 12 สาย (Hot line) 

• จดหมายอเิล็กทรอนคิส ์(Email) 

• ขอ้ความส ัน้ (SMS) 

• Internet (Lease line, GIN, ADSL, CDMA) 

• ดาวเทยีม (Vsat) 

• วทิย ุ(VHF, E-radio) 

• ระบบเชือ่มโยง 12 หนว่ยงาน 

• ระบบ EOC (Emergency Operation Center) 

• ระบบ Smart Phone 
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ช่องทางการสื่อสารของห้องปฏิบัติการ  
-  สง่ SMS (20 ลา้นเครือ่งมอืถอื) 
-  สง่ Fax. อตัโนมตั ิ(16 เครือ่งพรอ้มกนั)  
-  สายตรง 12 สาย  
-  สง่ทาง E-mail 
-  สง่รายการทางโทรทศัน ์
- โทรทศันร์วมการเฉพาะกจิ 
-  หอเตอืนภยัใหญ ่(344 หอท ัว่ประเทศ) 
- เครือ่งรบัสญัญาณเตอืนภยัผา่นดาวเทยีม (180 กลอ่ง) ตดิต ัง้ทกุศาลา
กลางจงัหวดัและทีส่ถานวีทิยกุระจายเสยีงแหง่ประเทศไทยประจ าจงัหวดั 

- สถานถีา่ยทอดสญัญาณเตอืนภยั (287 เครือ่ง) 
-  เครือ่งรบัสญัญาณเตอืนภยัในทอ้งทีแ่ละหอกระจายขา่วหมูบ่า้น 2,244 เครือ่ง 

-  ศนูยร์บัขา่ว 192  
-  เครอืขา่ยราชการ GIN (Government Information Network) 
-  Smart Phone server (IOS & Android) 
-  Web EOC 
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เครื่องตรวจวัดคลื่นสนึามิ 
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at 9 N 89 E 
Deploy  2006 

A 
x 

B: 7.30N 96.10 E 
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DART Buoy 
Deep-ocean  
Assessment and  
Reporting of  
Tsunamis  
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TV Pool  (nationwide)  
สามารถออกอากาศ 

ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจได ้

9 Hot Line 
สามารถยกหูโทรศัพท์เพื่อ

ติดต่อหน่วยงานโดยที่ไม่ต้อง
กดเบอร์ใดๆ 

Short Message Service (SMS)  
(สามารถส่งได้คร้ังละมากๆ ตามเบอร์

ที่ระบุ)  

ส่งผ่านอุปกรณ์เตือนภัยชนิดต่างๆ 

Internet website 
ของ ศภช. 

- ส่ง Fax. อัตโนมัติ (16 เครื่องพร้อมกัน) 
- ส่งทาง E-mail 

เครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูล 

สายด่วน 192 
(30 คู่สาย) 

ตลอด 24 ชั่วโมง 
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Hotline 8 + 1 สาย 
1 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2 กรมอุทยานแห่งชาติ 

3 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

4 กรมควบคุมมลพิษ 

5 ส านักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา 

6 ฝ่ายสื่อสารต่างประเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา 

7 กรมประมง 

8 วังสวนสุนันทา 

9 ทีวีรวมการเฉพาะกิจ ช่อง 5 
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เครื่องรับสัญญาณเตือนภัยในท้องที่  

ระบบการส่ง
สัญญาณเตือน

ภัย   
ประกอบด้วย 

1 สถานีถ่ายทอดสัญญาณเตือนภัย 

2 หอกระจายข่าวในชุมชน 

3 

4 เครื่องรับสัญญาณเตือนภัยผ่านดาวเทียม  

5 หอเตือนภัย 
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1.สถานีถ่ายทอดสัญญาณเตือนภัย 

 ติดตั้งที่องค์การบริหารส่วนต าบล หรือส่วนราชการในต าบลที่มีพื้นที่ ที่จะได้รับผล
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ท าหน้าที่รับสัญญาณเตือนภัยผ่านดาวเทียมจากศูนย์เตือนภัยพิบัติ
แห่ งชาติและถ่ ายทอดสัญญาณเตือนภัยสู่ เ ครื่ องรับสัญญาณเตือนภัย ในท้องที่  
และหอกระจายข่าวในชุมชนโดยใช้คลื่นวิทยุ 
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2.หอกระจายข่าว 
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ภาพอุปกรณ์ระบบสัญญาณเตือนภัย 

3.เครื่องรับสญัญาณเตือนภัยในท้องที่ 

เครื่องรับสัญญาณเตือนภัยในท้องที่ติดตั้งในพื้นที่ 
เสี่ยงภัย เป็นเครื่องรับสัญญาณเตือนภัยผ่านทางสถานี
ถ่ายทอดสัญญาณเตือนภัย 
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4.เครื่องรับสัญญาณเตือนภัยผ่านดาวเทียม 

         ติดตั้งที่สถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจ าจังหวัด และศาลากลาง
จังหวัด เพ่ือแจ้งเตือนภัยแก่หน่วยราชการและประชาชนในจังหวัด โดยได้รับสัญญาณเตือน
ภัยโดยตรงผ่านดาวเทียม 
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5.หอเตือนภัย Warning Towers 39 



การส่งสัญญาณเตือนภัย โดยส่งจากสถานีถ่ายทอดสัญญาณเตือนภัย 

ระบบควบคุมการเตือนภัย  
ศูนย์เตือนภัยพบัิติแห่งชาติ 

เคร่ืองรับสัญญาณ 
สถานีวทิยกุระจายเสียง 

(๑๘๐ เคร่ือง) 

สถานีถ่ายทอดสัญญาณเตือนภยั 
 (อบต, ทีท่ าการชุมชน) 

เคร่ืองรับสัญญาณ 
ศาลากลางจงัหวดั 

หอเตือนภัย 
หอกระจายข่าวในชุมชน 

เคร่ืองรับ 
สัญญาณเตือนภัยในท้องที ่

๓๔๔ หอทั่วประเทศ 

 ๒๘๗ สถาน ี

๖๕๔ หอ  ๑,๕๙๐ 

INMARSAT Satellite 
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ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
NDWC System 

Emergency Call 
Center 192 

Fax 

WebSite 

Social 
Network 

หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานต่างประเทศ 

สถานีถ่ายทอดสัญญาณ หอกระจายข่าว 

หอเตือนภัย 

ภาพรวมระบบและช่องทางติดต่อสื่อสารของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 

เครื่องรับสัญญาณผ่านดาวเทียม 

ทุ่นสึนาม ิ

เครื่องรับสัญญาณ 
เตือนภัยในพื้นท่ี 

INMARSAT 

8 Hot Line 

IRIDIUM 
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