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บทน า (Introduction) 

น  า เป็นทรัพยากรเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ และมีบทบาทอย่างมากต่อการด ารงชีวิต การพัฒนา
เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม จากการเพ่ิมขึ นจ านวนของประชากร การขยายตัวของด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้น าไปสู่ความท้าทายที่หลากหลาย
และความซับซ้อนที่มากขึ นในการบริหารจัดการทรัพยากรน  า โดยเฉพาะปัญหาด้านภัยพิบัติด้านน  า ซึ่งตลอด
ระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเกิดภัยพิบัติน  าท่วมฉับพลัน–ดินถล่ม ในพื นที่ลาดชันและพื นที่ราบเชิงเขา
ต่อเนื่องจ านวนหลายครั ง โดยจากปัจจัยสภาพภูมิประเทศ คุณสมบัติด้านธรณีวิทยา สภาพการใช้ที่ดินและ
ลักษณะทางกายภาพของลุ่มน  า รวมถึงอิทธิพลของพายุฝน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญและส่งผลต่อการเกิดภัยพิบัติ
น  าหลากและดินโคลนถล่ม ทั งในเขตภาคเหนือซึ่งพื นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน และพื นที่ภาคใต้ที่ได้รับ
อิทธิพลมรสุมจากพายุพาดผ่าน ท าให้มีสภาพอากาศชุ่มชื นและมีฝนตกชุกติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง ปริมาณ
น  าฝนที่ตกเป็นจ านวนมาก ได้ซึมลงสู่ดิน เมื่อปริมาณน  ามีมากเกินกว่าความสามารถของดินที่จะสามารถดูดซับไว้ 
ท าให้เกิดน  าหลากหรือดินถล่มสู่พื นที่ลาดชันและพื นที่ราบเชิงเขา เกิดความเสียหายรุนแรงและความสูญเสีย 
ต่อประชาชนในพื นที่อย่างมาก ดังเช่น ในปี พ.ศ. 2531 ที่บ้านกะทูน อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช               
มีผู้เสียชีวิตถึง 230 คน และสูญเสียทรัพย์สินถึง 1,000 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2544 ที่อ าเภอวังชิ น จังหวัดแพร่ 
มีผู้เสียชีวิตและสูญหายถึง 47 คน สูญเสียทรัพย์สินถึง 100 ล้านบาท 

 
โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) 

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน  า ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2547 ให้ด าเนินการติดตั งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) 
ส าหรับพื นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื นที่ลาดชันและพื นที่ราบเชิงเขา เพื่อเป็นกลไกในการติดตามสถานการณ์ 
เฝ้าระวังและเตือนภัยที่เกิดจากน  าท่วมฉับพลัน โดยได้ศึกษาพื นที่และหมู่บ้านเสี่ยงต่อการเกิดอุกภัย – ดินถล่ม 
จากการรวบรวมและทบทวนข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง การก าหนดค่าตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาพื นที่เสี่ยงภัย 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื นที่ และก าหนดพื นที่และหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย – ดินถล่ม รวมถึง                
การตรวจวัดข้อมูลปริมาณน  าฝน และ/หรือระดับน  าในพื นที่หมู่บ้านที่อยู่ในข่ายเสี่ยงภัยสูงจากการเกิดน  าท่วม
ฉับพลัน และจัดสร้างมาตรฐานการเฝ้าระวังและการเตือนภัยในรูปแบบต่างๆ ที่พัฒนาขึ น พร้อมทั งฝึกอบรม
อาสาสมัคร (ผู้รู้) ประจ าหมู่บ้าน ให้สามารถน าไปประยุกต์ในงานการเตือนภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการ
ป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่จะเกิดขึ น จากน  าท่วมฉับพลัน–ดินถล่ม โดยกรมทรัพยากรน  าได้ด าเนินการ
ติดตั งระบบเตือนภัยเริ่มตั งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2555 ได้ติดตั งสถานีเตือนภัย 1,052 สถานี 
ครอบคลุมหมู่บ้านเสี่ยงภัย 3,207 หมู่บ้าน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ด าเนินการติดตั งระบบเตือนภัย
ล่วงหน้าเพ่ิมเติม และมีแผนด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 1,509 หมู่บ้าน ซึ่งจะครอบคลุม
หมู่บ้านเสี่ยงภัยทั่วประเทศทั งหมดจ านวน 6,300 หมู่บ้าน 



ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning system) 

   กรมทรัพยากรน  าได้พัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าส าหรับพื นที่เสี่ยงอุทกภัย–ดินถล่ม ตั งแต่ ปี พ.ศ.
2548 จนถึงปัจจุบัน เพ่ือติดตามเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าพื นที่เสี่ยงอุทกภัย – ดินถล่ม โดยใช้หลักการในการ
ตรวจวัดข้อมูลปริมาณน  าฝนหรือระดับน  าท่า พร้อมทั งหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน  าฝนและเหตุการณ์
อุทกภัย–ดินถล่มที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ นและท าให้เกิดความเสียหาย เพ่ือก าหนดค่าวิกฤตที่จะใช้ในการเตือนภัย 
โดยข้อมูลอุตุ–อุทกวิทยาที่ตรวจวัดได้ จะถูกส่งผ่านระบบสื่อสารข้อมูล GPRS, IP Star หรือระบบสื่อสารอ่ืน              
ที่ทันสมัย เช่น ระบบ 3G มาเก็บไว้ในฐานข้อมูลทีก่รมทรัพยากรน  าทีส่่วนกลาง ณ ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและ
เตือนภัยน  าหลาก–ดินถล่ม (Early Warning Room) ส านักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน  าและ
ส่วนภูมิภาคที่ส่วนอุทกวิทยา ส านักงานทรัพยากรน  าภาค 1–11 โดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์
ด้วยโปรแกรมประยุกต์ที่ทางกรมทรัพยากรน  าได้ท าการพัฒนาขึ น และแจ้งเตือนภัยและรายงานผลผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต เพ่ือให้ส่วนภูมิภาคซึ่งตั งอยู่ที่ส านักงานทรัพยากรน  าภาค และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ส่วนการแจ้ง
เตือนภัยให้ประชาชนในหมู่บ้านที่จัดท าระบบ Early Warning จะควบคุม/สั่งการจากส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค 
โดยส่วนกลางจะสามารถประสานแจ้งเตือนได้ทุกสถานี แต่ส่วนภูมิภาคจะสามารถแจ้งเตือนได้เฉพาะสถานี
เตือนภัยที่อยู่ในเขตพื นที่รับผิดชอบของส านักงานทรัพยากรน  าภาคนั นๆ ส าหรับในกรณีที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับสถานีเตือนภัยได้ ระบบที่สถานีเตือนภัยจะท างานเองโดยอัตโนมัติ ซึ่งในการเตือนภัยนั น 
บุคลากรในท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายให้เป็น “ผู้รู้” ประจ าสถานี ซึ่งเป็นอาสาสมัครที่มีจิตอาสา จะท าหน้าที่              
ในการติดตามสถานการณ์เหตุการณ์อุทกภัย–ดินถล่มจากระดับสัญญาณเตือนภัยที่สถานีเตือนภัยจาก
สัญญาณเสียงและแสงสีเขียว สีเหลืองและสีแดง โดยจะแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนในหมู่บ้านเสี่ยงภัยที่อยู่ในรัศมี
ครอบคลุมของสถานีปฏิบัติตนตามที่ฝึกอบรมไว้กับโครงการ ซึ่งการแจ้งเตือนภัยดังกล่าวจะสามารถช่วยลดความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ นแก่ทรัพย์สินและชีวิตได้ พร้อมทั งให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการป้องกัน บรรเทา
ความรุนแรง และความเสียหายจากภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ นได้ด้วยตนเอง 

รูปที่ 1 ขั นตอนการท างานของระบบเตือนภัยล่วงหน้า 
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องค์ประกอบท่ีส าคัญของระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Key components of Early Warning system) 

 
รูปที่ 2 แผนที่หมู่บ้านครอบคลุม ห้องปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมและผู้รู้ของโครงการ 

   
  1.สถานีเตือนภัย ติดตั งอยู่บริเวณพื นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอุทกภัย-ดินถล่ม หรืออยู่บริเวณต้นน  า 
เพ่ือท าการตรวจวัดปริมาณน  าฝนที่ตกในพื นที่ หรือระดับน  าในล าน  า อุณหภูมิ และความชื นในดิน ณ จุดติดตั ง
สถานี 
   2.หมู่บ้านครอบคลุม เป็นหมู่บ้านเสี่ยงภัยที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ที่มีโอกาส
เกิดเหตุการณ์ได้เช่นเดียวกับพื นที่ของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า  
   3.ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน  าหลาก-ดินถล่ม ส่วนกลาง ตั งอยู่ที่กรมทรัพยากรน  า 
กรุงเทพมหานคร ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานี เตือนภัยล่วงหน้าทุกแห่ง โดยมี
เจ้าหน้าที่ประจ าในการประเมินสถานการณ์อุทกภัย -ดินถล่มของแต่ละสถานี และแจ้งเตือนภัยเมื่อเกิด
เหตุการณ ์
   4.ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน  าหลาก-ดินถล่ม ส่วนภูมิภาค ตั งอยู่ที่ส่วนอุทกวิทยา
ส านักงานทรัพยากรน  าภาค 1-11 ท าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้าเฉพาะที่ตั งอยู่ใน
พื นที่รับผิดชอบ โดยมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และมีเจ้าหน้าที่ประจ าในการ
ประเมินสถานการณ์ของแต่ละสถานี และแจ้งเตือนภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ในพื นที่รับผิดชอบ 

 5. “ผู้รู้” จะเป็นผู้น าชุมชนอาสาสมัคร/ผู้มีจิตอาสา ซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนของหมู่บ้านที่ตั ง
สถานีเตือนภัยล่วงหน้า โดยมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลที่ตรวจวัดได้ที่สถานีเตือนภัยล่วงหน้า ประสานกับ
เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน  า ในการติดตามสถานการณ์ในพื นที่และแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนในพื นที่หมู่บ้านและ
หมู่บ้านครอบคลุมได้ทราบล่วงหน้า สถานีเตือนภัยที่ติดตั งขึ นจะใช้ไฟฟ้าจากบ้านผู้รู้ ผู้รู้จะเป็นผู้ที่มีส่วนร่วม 
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ในการดูแลสถานีเตือนภัย อ่านค่าน  าฝนรายวัน  และเมื่อมีสถานการณ์เสี่ยงพิบัติภัย ผู้รู้จะท าหน้าที่ประสาน
เฝ้าระวังสถานการณ์ควบคู่กับเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน  าผ่านโทรศัพท์มือถือหรือช่องทางการสื่อสารอ่ืน 
และเป็นผู้ประสานแจ้งข้อมูลให้ผู้น าชุมชนในการตัดสินใจอพยพประชาชนไปยังพื นที่ปลอดภัย โดยด าเนินการ ดังนี  

5.1 แจ้งเครือข่ายและผู้น าชุมชนให้ประชาชนที่จะได้รับอันตราย เฝ้าระวังและคอย
ติดตามเหตุการณ์ เมื่อสถานีเตือนภัยส่งสัญญาณสีเขียว 

5.2 แจ้งเครือข่ายและผู้น าชุมชนให้ประชาชนที่จะได้รับอันตราย เก็บข้าวของ 
เตรียมอพยพและคอยติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด เมื่อสถานีเตือนภัยส่งสัญญาณสีเหลือง  

5.3 แจ้งเครือข่ายและผู้น าชุมชนตัดสินใจสั่งให้ประชาชนที่จะได้รับอันตราย อพยพ 
ออกจากพื นที่ไปยังจุดที่ปลอดภัย เมื่อสถานีเตือนภัยส่งสัญญาณสีแดง 

5.4 ตรวจสอบและแจ้งประสานเจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยา ส านักงานทรัพยากรน  าภาค 
กรมทรัพยากรน  า กรณีตรวจพบสิ่งผิดปกติภายในตู้เครื่องมือ/กรณีเครื่องท างานไม่ปกติ เพ่ือด าเนินการแก้ไข 

 
รูปแบบสถานีเตือนภัย (Types of Early Warning Stations) 
 
  สถานีเตือนภัย ติดตั งอยู่บริเวณพื นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย-ดินถล่ม หรืออยู่บริเวณต้นน  า เพ่ือท า
การตรวจวัดปริมาณน  าฝนที่ตกในพื นที่ หรือระดับน  าในล าน  า อุณหภูมิ และความชื นในดิน ณ จุดติดตั งสถานี 
ข้อมูลจากการตรวจวัดข้อมูลด้านอุตุวิทยา และอุทกวิทยาที่สถานีเตือนภัยและส่งข้อมูลมายังสถานีหลักตาม
เวลาจริง เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์การเกิดเหตุการณ์อุทกภัย-ดินถล่ม และการแจ้งเตือนภัย ตามล าดับ  โดยมี
รูปแบบสถานีเตือนภัย 2 รูปแบบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่3 แบบสถานีเตือนภัยปริมาณน  าฝน 

  รูปแบบที่ 1 :  สถานีเตือนภัยด้วยปริมาณน  าฝน ติดตั งบริเวณพื นที่ที่มีความเสี่ยงต่อน  าท่วม
ฉับพลัน-ดินถล่ม โดยใช้ข้อมูลปริมาณน  าฝนที่ตกในพื นที่ตรวจวัดและข้อมูลความชื นในดินในการวิเคราะห์
โอกาสการเกิดอุทกภัย-ดินถล่ม และการเตือนภัย ครอบคลุมพื นที่เตือนภัยและหมู่บ้านใกล้เคียงที่อยู่ภายในรัศมี 5 กม. 
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รปูท่ี 4 แบบสถานีเตือนภัยด้วยระดับน  าและปริมาณน  าฝน 

  รูปแบบที่ 2 :  สถานีเตือนภัยด้วยระดับน  าและปริมาณน  าฝน  สถานีเตือนภัยรูปแบบนี จะ

ติดตั งเพ่ือวัดระดับน  าในล าน  า โดยจะติดตั งบริเวณสะพานที่มั่นคงแข็งแรง  ในต าแหน่งต้นน  าเพ่ือเตือนภัยไปยัง

หมู่บ้านที่อยู่ท้ายน  า ซึง่หมู่บ้านครอบคลุมที่อยู่ท้ายน  าจะอยู่ห่างจากสถานีเตือนภัยในระยะที่สามารถแจ้งเตือน

ได้ล่วงหน้า 2-3 ชั่วโมง โดยสถานีเตือนภัยรูปแบบนี จะวัดระดับน  าในล าน  า ณ จุดติดตั งสถานีและใช้ระดับน  า

และปริมาณน  าฝนที่วัดได้มาพิจารณาเตือนภัย 

การแจ้งเตือนภัย (Warning) 

  สถานีเตือนภัยของระบบ Early Warning จะท าหน้าที่ในการตรวจวัดข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลไปยัง 

CPU  ของ RTU (Remote Terminal Unit) เพ่ือประมวลผล และส่งข้อมูลผ่าน Modem GPRS ไปยัง

เครือข่าย GSM/GPRS ไปยังส่วนกลางหรือสถานีหลัก เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลและแจ้งผลการวิเคราะห์ให้กับประชาชน

ได้ทราบสถานการณ์การเตือนภัย จากสัญญาณเสียง 3 ระดับความถี่ และไฟกระพริบ 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง 

และสีแดง  
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รูปที่ 5 เครื่องมือเตือนภัย สถานีสนามและระบบการเชื่อมโยง 
 
สัญญาณระดับที่ 1 (ไฟสีเขียว) 
สัญญาณจะดังทุก 20 นาที นาน 10 วินาที เป็นสัญญาณแจ้งตรวจสอบความรุนแรงของสถานการณ์ฝนตก 
และ/หรือสถานการณ์ระดับน  าที่เพ่ิมขึ นในล าน  า เพ่ือเฝ้าระวังและตรวจสอบความรุนแรงของระดับน  าและ
ปริมาณน  าฝนในพื นที่เสียงภัย  
 
สัญญาณระดับที่ 2 (ไฟสีเหลือง) 
สัญญาณจะดังทุก 15 นาที นาน 10 วินาที เป็นสัญญาณแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื นที่เสี่ยงภัย เตรียมพร้อม
รับสถานการณ์พร้อมอพยพ เนื่องจากมีปริมาณฝนตกท่ีสูงและ/หรือระดับน  าสูงมากในล าน  า 
 
สัญญาณระดับที่ 3 (ไฟสีแดง) 
สัญญาณจะดังทุก 3 นาที นาน 10 วินาที เป็นสัญญาณแจ้งให้ประชาชนอพยพไปยังจุดปลอดภัยที่ก าหนด โดยอยู่ในการ
ตัดสินใจจากการประสานของผู้รู้/ผู้น าชุมชน 
 
 

6 



รปูท่ี 6 ระดับสัญญาณเตือนภัย 

ผลการด าเนินงาน (Output) 

  จากการด าเนินโครงการติดตั งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ตั งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2549– 2557 พบว่ามีการเตือนภัย ซึ่งสามารถลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื นที่
เสี่ยงภัยได้ จ านวนทั งสิ น 2,610 ครั ง จ านวน 8,136 หมู่บ้าน 

ตารางที่ 1 แสดงผลการเตือนภัยแยกตามระดับการเตือนภัยและปีงบประมาณ 

 

ปีงบประมาณ 
เฝ้าระวัง เตรียมพร้อม อพยพ รวม 

ครั้ง หมู่บ้าน ครั้ง หมู่บ้าน ครั้ง หมู่บ้าน ครั้ง หมู่บ้าน 
2549 4 14     1 1 5 15 
2550 8 20 3 4 1 1 12 25 
2551 12 24 7 21 14 32 33 77 
2552 45 111 33 77 21 64 99 252 
2553 109 305 141 385 19 57 269 747 
2554 215 628 259 724 62 188 536 1,540 
2555 197 629 169 483 34 86 400 1,198 
2556 294    1,046 239 751 29 105 562 1,902 
2557 360    1,204  247 898 87 278 694 2,380 
รวม   1,244    3,993    1,098    3,331      268      812    2,610    8,136  
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รูปที่ 7 ผลการเตือนภัย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2557 
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การบ ารุงรักษาระบบเตือนภัย (Maintenance of  Early Warning system) 
 
  ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ส าหรับพื นที่เสี่ยงอุทกภัย – ดินถล่ม ในพื นที่ลาดชัน
และที่ราบเชิงเขา เป็นระบบที่ติดตั งในที่โล่งแจ้ง ท างานตลอด 24 ชั่วโมง และตั งอยู่ในพื นที่ภูมิประเทศ               
ที่ราบสูง ภูเขา และพื นที่ทุรกันดาร ดังนั น การด าเนินงานด้านการเตือนภัยที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั น 
จ าเป็นต้องมีการดูแลบ ารุงรักษาสถานีและระบบเตือนภัย ด้วยการตรวจสอบระบบการท างาน การซ่อมบ ารุง 
และการทดสอบการเชื่อมโยงสัญญาณ พร้อมทั งความพร้อมในการใช้งานและการติดต่อข้อมูลเข้าสู่ส่วนกลาง 
(กรมทรัพยากรน  า) ผ่านระบบเครือข่ายมือถือ (GPRS) เพ่ือประมวลผลและแจ้งเตือนภัย โดยการบ ารุงรักษาระบบ
เตือนภัยจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง คือ 1) ค่าตอบแทนผู้รู้ประจ าสถานีเตือนภัย 2) ค่าใช้จ่ายส าหรับการดูแล
และตรวจสอบระบบเตือนภัยของเจ้าหน้าที่ 3) ค่าเช่าบริการระบบสื่อสาร 4) ค่าวัสดุสิ นเปลืองและค่าซ่อมแซม
อุปกรณ์ของสถานีเตือนภัย เช่น ระบบสายไฟ ระบบสัญญาณแสงและเสียง ระบบสื่อสาร ระบบประมวลผล 
(PLC) เป็นต้น 
 

 

 
รูปที่ 8 การบ ารุงรักษาระบบเตือนภัย 
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รปูท่ี 9 สภาพพื นที่และขณะเกิดเหตุน  าท่วมฉับพลันและดินถล่ม 

 
การประชาสัมพันธ์และการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า 
(Public relation and installation of Early Warning System) 
 
  จากการด าเนินงานโครงการติดตั งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ตั งแต่ปี พ.ศ.2548 
เป็นต้นมา กรมทรัพยากรน  าได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการให้กับประชาชนในพื นที่เสียงภัยได้รับทราบ 
รวมถึงการอบรมซ  าเสริมให้กับประชาชนในหมู่บ้านเสี่ยงภัย และการติดตาม ตรวจสอบระบบเตือนภัย โดยการด าเนินการ
ดังกล่าวนั น เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตือนภัย ความปลอดภัยของชีวิต  และทรัพย์สินของประชาชน  
รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับประชาชนในการด ารงชีวิต พร้อมทั งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอในการ
แจ้งเตือนภัยพิบัติจากประชาชนในพื นที่ โดยจากการติดตาม ตรวจสอบระบบเตือนภัย ณ หมู่บ้านบางหยด หมู ่8 
ต าบล อิปัน อ าเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานีโดยพื นที่ดังกล่าว เป็นพื นที่กลางน  า มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ 
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน  าป่าไหลหลากต้นน  า และน  าทะเลหนุนท้ายน  า ท าให้เกิดน  าท่วมสูง
ในพื นที่ ช่วงฤดูฝน ภายหลังจากการติดตั งระบบเตือนภัยแล้ว ประชาชนมีความเชื่อมั่นและมั่นใจในการด ารงชีวิต 
ในพื นที ่สามารถรู้เหตุการณ ์เฝ้าระวังและการอพยพได้ทันเวลา ส าหรับข้อมูลการแจ้งเตือนภัยดังกล่าวนี  นอกจาก
แจ้งเตือนภัยในพื นที่แล้ว ยังรวมไปถึงการแจ้งข้อมูลให้กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ท าให้สามารถรับรู้
สถานการณ์ในพื นที่และเข้าช่วยแหลือประชาชนได้ทันเวลา 
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รูปที่ 10 การประชาสัมพันธ์ ติดตาม ตรวจสอบ ระบบเตือนภัย (Early Warning) 
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รูปที่ 11 การติดตั งระบบเตือนภัยล่วงหน้า ณ บ้านดอกแดง ต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
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ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ (Benefits from project) 

  1. พื นที่หมู่บ้านเสี่ยงน  าท่วมฉับพลัน-ดินถล่ม ในพื นที่ใกล้พื นที่ลาดชันเชิงเขา และพื นที่ราบเชิงเขา

มีระบบเตือนภัยน  าท่วมฉับพลัน-ดินถล่ม และได้รับการแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุการณ์น  าท่วมฉับพลัน-ดินถล่ม 

   2.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลจากการตรวจวัด ไปใช้ในการติดตามสถานการณ์น  า 

การเฝ้าระวัง เตือนภัย และช่วยเหลือประชาชนในพื นท่ีเสี่ยงภัย 

   3. สามารถลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินและบรรเทาผลกระทบจากภัยน  าท่วมฉับพลัน-ดินถล่ม

ของประชาชนในพื นท่ีเสี่ยงภัยทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

   4. มีมาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการทรัพยากรน  าและภัยพิบัติของประเทศ 
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