
สือ่กบัการจดัการภยัพบิตัิ
โดย ส านกัสารนิเทศและสือ่สารองคก์ร สภากาชาดไทย



หนา้ที่

 จดัหา รวบรวมขอ้มูลข่าวสารจากหน่วยงานของสภากาชาดไทยเพือ่เผยแพรผ่่านช่องทางสือ่สารต่างๆ ทัง้ใน        

ยามปกตแิละเม่ือเกดิภยัพบิตัิ

 เป็นศูนยก์ลางใหค้วามรว่มมือดา้นประชาสมัพนัธก์บัหน่วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย

 ใหบ้รกิารขอ้มูลข่าวสารของสภากาชาดไทยผ่านทาง Call Center 1664 

 ด าเนินงานใหพ้พิธิภณัฑแ์ละหอจดหมายเหตขุองสภากาชาดไทย เป็นศูนยก์ารเรยีนรูภ้ารกจิของสภากาชาดไทย

ตัง้แต่อดีต จนถงึปจัจุบนั 

 ปฏบิตัิงานใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรด์า้นการประชาสมัพนัธ ์และแผนปฏบิตัิงานของส านักสารนิเทศและสือ่สาร

องคก์ร ซ่ึงใหค้วามส าคญัในการน าสือ่สงัคมออนไลน์ใชเ้ผยแพรข่่าวสารเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างรวดเรว็ 

ทนัเวลา



การประชาสมัพนัธใ์นภาวะภยัพบิตัิ
ค าส ัง่สภากาชาดไทย แต่งต ัง้คณะกรรมการจดัการภยัพบิตั ิปี พ.ศ. 2558

 คณะท างานฝ่ายบรรเทาทกุข ์

 คณะท างานฝ่ายการแพทย์

 คณะท างานฝ่ายรบับรจิาค

 คณะท างานฝ่ายสือ่สารและประชาสมัพนัธ ์

 คณะท างานฝ่ายสนับสนุนและสง่ก าลงับ ารุง

 คณะท างานฝ่ายต่างประเทศ

 คณะท างานฝ่ายฟ้ืนฟู



หนา้ที่รบัผิดชอบคณะท างานฝ่ายสือ่สารและประชาสมัพนัธ์

 เตรยีมผูป้ระสานงานดา้นการประชาสมัพนัธท์ ัง้ภายในและต่างประเทศ จดัเตรยีมโฆษกสภากาชาดไทย

 คดักรองข่าวในการประชาสมัพนัธ ์

 เผยแพรภ่ารกจิของสภากาชาดไทยในการใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั และการรบับรจิาคเพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั     

ผ่านสือ่ทกุชนิด

 ท าการประชาสมัพนัธภ์ายในองคก์รใหร้บัทราบและเขา้ใจไปในแนวทางเดียวกนั

 จดัทีมงานลงพื้นที่เพือ่หาขอ้มูล+ภาพข่าว ในการน าเสนอในสว่นขององคก์รเอง

 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งของสภากาชาดไทย ในการหาขอ้มูลความช่วยเหลอืที่สภากาชาดไทยด าเนินการ เพือ่น ามา

เผยแพร่

 ประสานงานสือ่มวลชนทัง้ในสว่นกลางและสว่นภมูิภาค โดยมีทีมงานในสว่นกลางสนบัสนุน



การปฏบิตังิานของคณะท างานฝ่ายสือ่สารและประชาสมัพนัธ์

 รวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบัภยัพบิตัิจากการประชุมรว่มกบั

คณะท างานอืน่ๆ ใน  War Room

 รวบรวมทะเบียนรายช่ือคณะท างานทกุชุดพรอ้มเบอร ์

โทรศพัทบ์า้น และ mobile รวมทัง้อเีมล ์น าเขา้ระบบบ 

electronic  เพื่อพรอ้มในการท างานออนไลน์ 

 รวบรวมทะเบียนสือ่มวลชนทกุแขนง เว็บไซตส์ือ่ เพื่อการ

ติดต่อไดอ้ยา่งรวดเรว็

 คดักรองขอ้มูลและเขียนข่าวเพื่อการประชาสมัพนัธ ์ และท า

การประชาสมัพนัธท์ ัง้ภายนอกและภายในองคก์ร

 ข่าวที่น าเสนอใหเ้ห็นถงึการท างานของสภากาชาดไทย 

ทัง้ในดา้นใหค้วามช่วยเหลอืประชาชนที่เสยีหายจากภยั

พบิตัิ และการขอสนบัสนุนจากภาครฐัและเอกชน

 วางแผนเผยแพรข่่าวสารอยา่งต่อเน่ืองท ัง้ภายในและภายนอก

 ใหบ้รกิารขอ้มูลผ่านศูนยบ์รกิารทางโทรศพัท ์หมายเลข  

1664

 ก าหนดผูท้ าหนา้ที่เป็นโฆษกสภากาชาดไทย เพื่อเผยแพร่

ขอ้มูลข่าวสารเป็นประจ าอยา่งต่อเน่ือง

 มอบหมายผูท้ าหนา้ที่ประสานงานหลกัดา้นประชาสมัพนัธท์ ัง้

ภายในประเทศและต่างประเทศ



กระบวนการประชาสมัพนัธ์

ก าหนดประเด็นประชาสมัพนัธ ์

รวบรวมขอ้มูลในการประชาสมัพนัธ์

ก าหนดรูปแบบในการประชาสมัพนัธ ์/Theme หลกั/ message/ slogan

ตรวจสอบความถกูตอ้ง

ผลติสือ่ในรูปแบบต่างๆ 

 เผยแพร่ช่องทางต่างๆ ท ัง้ภายในและภายนอก

ตดิตามประเมินผล



ผลกระทบจากการใชส้ือ่ 

ผลดี

สรา้งภาพลกัษณ์ที่ดีและความ

น่าเช่ือถอืแกบ่คุคล องคก์ร และ

ประเทศชาติ

ประชาชนไดร้บัทราบขอ้มูล

ข่าวสารขององคก์รในวงกวา้ง

ผลเสยี

สือ่สารผิด สรา้งความเสยีหายให ้

เกดิข้ึนแกอ่งคก์รอยา่งมาก ความ

เช่ือถอื ไวใ้จ ศรทัธา หายไป 

ขอ้มูลส าคญับางอย่างเปิดเผย

ไม่ได ้





สือ่ ประกอบดว้ย

สือ่มวลชน ไดแ้ก ่โทรทศัน์ วิทย ุหนงัสอืพมิพ ์นิตยสาร ฯลฯ

สือ่ออนไลน์ ไดแ้ก ่เว็บไซต ์เฟซบุก๊ ทวิตเตอร ์อนิสตาแกรม ยูทูบ ไลน์ ฯลฯ

สือ่ออฟไลน์ ไดแ้ก ่แผ่นโปสเตอร ์ป้ายไวนิล ป้ายผา้ สือ่สิง่พมิพภ์ายใน สือ่บคุคล ฯลฯ

ปจัจุบนัมีบางสือ่ปิดตวัลงไปมาก และมีใหเ้หน็อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะสิง่พมิพ ์และวิทยุ โทรทศัน์

ที่เริ่มสูแ้รงโซเชียลไม่ไหว



ตวัอย่าง สือ่ที่สรา้งความเสยีหายใหเ้กดิแกอ่งคก์ร

 https://www.thairath.co.th/news/local/central/1019396

 https://www.youtube.com/watch?v=dR5SCqRRzRQ

 https://www.youtube.com/watch?v=5he9OZ1kI3o

 https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_613792

 https://www.posttoday.com/social/local/505767

 https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%88+%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%
B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7+%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A5
%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B9%8B%E0%B8%AD%E0%B
8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E
0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B
2+%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0
%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81
%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A-
3f077ff788bd58f892275fe5a444cae2ff4c50bcc190b538ba94991ec15dd115

https://www.thairath.co.th/news/local/central/1019396
https://www.youtube.com/watch?v=dR5SCqRRzRQ
https://www.youtube.com/watch?v=5he9OZ1kI3o
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_613792
https://www.posttoday.com/social/local/505767
https://today.line.me/th/pc/article/%E0%B8%88+%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7+%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B9%8B%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2+%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A-3f077ff788bd58f892275fe5a444cae2ff4c50bcc190b538ba94991ec15dd115


ตวัอย่างสือ่ที่ใชค้ าไม่ถกูตอ้ง / ใชค้ าย่อต่าง ๆ 



การแกไ้ขปญัหา กรณีตวัอย่าง

 ท าตามระบบราชการ สบืสวน สอบสวนหาขอ้เท็จจรงิ (ในสว่นของเหลา่กาชาดจงัหวดั)

 ใหข่้าวแกไ้ข ขอโทษ / เปลี่ยนของใหม่ให ้

 สอบถามรายละเอยีดไปยงัเหล่ากาชาดจงัหวดั (ส านักงานบรหิารกจิการเหลา่กาชาด , ส านักงานบรรเทาทกุขแ์ละ

ประชานามยัพทิกัษ ์(สถานีกาชาด) เพือ่หาขอ้เทจ็จรงิ (ประชมุหารอื เพือ่หาขอ้แกไ้ข) และด าเนินการตามขัน้ตอน 

 ใหข่้าวแกไ้ขเพือ่ความถกูตอ้ง ขอโทษ ผ่านสือ่ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในมือ (แมเ้ราอาจไม่ใช่คนผิดกต็าม)

 บางกรณีจ าเป็นตอ้งใชก้ าลงัภายใน (มีเพือ่นเป็นสือ่มวลชน หรอือาศยัความใกลชิ้ดกบัสือ่มวลชน เพือ่หาช่องทาง

ช้ีแจงในสิง่ที่ถกูตอ้ง เพือ่ป้องกนัไม่เกดิภาพลกัษณ์ที่ไม่ดีต่อองคก์ร)

 ตดิตาม ตรวจสอบความถกูตอ้ง เพือ่ไม่ใหเ้กดิเหตกุารณ์ซ ้า ๆ อกี



ตัวอย่างสื่อ ท่ีเผยแพร่

https://www.youtube.com/watch?v=VnvnTjIr8VA&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=fAGg2sYBeWs&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=vFbkjyM9su4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=z7Wg6JCZo98&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=MaMJieYpPZM&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=VnvnTjIr8VA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fAGg2sYBeWs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vFbkjyM9su4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=z7Wg6JCZo98&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MaMJieYpPZM&feature=youtu.be










แชรป์ระสบการณ์ / ซกัถาม

Thank You


