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บทคัดย่อ 
 

การวจิยัเร่ือง “การส่ือสารในภาวะวิกฤตของสภากาชาดไทยเพื่อบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบ
อุทกภยั” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1.บทบาทของสภากาชาดไทย 2.ลกัษณะการส่ือสารและการ
บริหารจดัการการส่ือสารของสภากาชาดไทย 3.ปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการพฒันาการ
ส่ือสารของสภากาชาดไทยในการบรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวกิฤต  

งานวจิยัช้ินน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการส ารวจเอกสาร (Documentary Research) 
ไดแ้ก่ แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2557 แผนจดัการภยัพิบติั
ต่างๆของสภากาชาดไทย และเอกสารขอ้มูลสถานการณ์อุทกภยั การร้องขอความช่วยเหลือจาก    
ผูป้ระสบอุทกภยัผา่นช่องทางต่างๆ และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กลุ่มผูบ้ริหาร
และเจา้หน้าท่ีภายในสภากาชาดไทย จ านวน 9 คน และกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกสภากาชาดไทย
ในช่วงภาวะวิกฤต จ านวน 12 คน รวมทั้งส้ิน 21 คน รวมทั้งการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 
(Participant Observation) ในช่วงวกิฤตน ้าท่วม ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธนัวาคม 2554   

ผลการวิจยัพบว่า สภากาชาดไทยมีบทบาทเป็นหน่วยงานหลักในการช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัในช่วงวิกฤตน ้ าท่วม ปี พ.ศ. 2554 เน่ืองจากเป็นองคก์รดา้นมนุษยธรรมท่ีมีความเป็น
อิสระในการให้ความช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบติัในเร่ืองเช้ือชาติ วรรณะ ลทัธิศาสนา หรือความ
คิดเห็นทางการเมือง ในภาวะวกิฤตดงักล่าวสภากาชาดไทยท าหนา้ท่ีไดต้ามบทบาทท่ีถูกก าหนดไว ้
แต่ดว้ยสถานการณ์และระดบัความรุนแรงของภยั ท าให้ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยั
ไดอ้ยา่งเต็มท่ี โดยบทบาทท่ีโดดเด่น ไดแ้ก่ การติดต่อขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศโดยผา่น
องคก์รกาชาด ซ่ึงประเทศต่างๆมกัใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัผา่นช่องทางน้ี เน่ืองจากไม่มีเร่ือง
ศกัด์ิศรี บุญคุณ หรือการเมืองเขา้มาปะปน  

การส่ือสารในภาวะวิกฤตของสภากาชาดไทย เป็นกระบวนการแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารสถานการณ์ภยั  การร้องขอความช่วยเหลือ และการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัระหวา่ง 
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บุคลากรภายในองคก์รท่ีมีการแบ่งยอ่ยหน่วยงานและคณะท างานดา้นการจดัการภาวะวิกฤตอยา่ง
หลากหลายทั้งระดบันโยบายและระดบัจดัการ มีการจดัโครงสร้างองคก์รตามสายการบงัคบับญัชา
แบบหลายล าดบัชั้น ท าใหล้กัษณะการส่ือสารของสภากาชาดไทยมีหลายระดบั และใชก้ารส่ือสาร
หลายช่องทาง ซ่ึงแต่ละระดบัมีความเหมาะสมและขอ้จ ากดัในการส่ือสารท่ีแตกต่างกนั รวมทั้งการ
ส่ือสารภายนอกองคก์รกบัเครือข่ายสภากาชาดไทย เพื่อความร่วมมือดา้นขอ้มูลข่าวสารจากเหล่า
กาชาดจังหวดัและส่ือมวลชน ด้านการขนส่งจากบริษัท บ้านปู จ  ากัด (มหาชน) และด้าน
อาสาสมคัรท่ีเขา้มาช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัในช่วงวกิฤตน ้าท่วม ปี พ.ศ. 2554  

ลกัษณะการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ ไดแ้ก่ การใชโ้ทรศพัท์ โทรศพัทมื์อถือ การส่ง 
E-mail การบอกกล่าวแบบปากต่อปาก การส่งขอ้ความผ่าน SMS และการใช้ Social Media 
(Facebook และ Twitter) มีความเหมาะสมในการใชง้านในช่วงวิกฤต เน่ืองจากมีความรวดเร็วและ
ยืดหยุ่นในการส่ือสาร โดยเฉพาะการใช้เครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ เป็นช่องทางท่ีเขา้ถึงการส่ือสาร
ในภาวะวิกฤตของสภากาชาดไทยมากท่ีสุด อยา่งไรก็ตาม ดว้ยระบบการบริหารงานแบบราชการ
ของสภากาชาดไทย ยงัมีความจ าเป็นตอ้งใชก้ารรายงานผา่นทางเอกสาร การออกค าสั่ง และการใช้
โทรสารเพื่อยืนยนัขอ้มูลและเป็นหลกัฐานอา้งอิงในการท างาน นอกจากน้ี งานวิจยัพบประเด็น
ความแตกต่างของแหล่งขอ้มูลในพื้นท่ีประสบภยัท่ีสภากาชาดไทยใช้เป็นขอ้มูลในการให้ความ
ช่วยเหลือ โดยพื้นท่ีต่างจงัหวดัจะไดรั้บขอ้มูลจากหน่วยงานในพื้นท่ี ได้แก่ เหล่ากาชาดจงัหวดั 
ป้องกนัจงัหวดั นายอ าเภอ องคก์รบริหารส่วนต าบล ส่วนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครจะไดรั้บขอ้มูล
จากผู ้น าชุมชน สะท้อนได้ว่าบทบาทของหน่วยงานในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ไม่สามารถ
สนองตอบต่อความตอ้งการดา้นขอ้มูลข่าวสารการช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัในภาวะวกิฤตได ้

ช่วงวกิฤตน ้าท่วม ปี พ.ศ. 2554 พบปัญหา อุปสรรค และขอ้จ ากดัดา้นการส่ือสารหลาย
ประการ ทั้งปัญหาการส่ือสารภายในองค์กรท่ีบุคลากรกลายเป็นผูป้ระสบภยั  เกิดการบิดเบือน
ขอ้มูลข่าวสารในแต่ละระดับ การจดัโครงสร้างองค์กรท่ีมีสายการบงัคบับญัชาหลายล าดบัชั้น
เกินไป ท าให้เกิดปัญหาระยะห่างไกลของการส่ือสารและการยอ้นกลบัขอ้มูล รวมทั้งปัญหาการ
ส่ือสารภายนอกองค์กรในเร่ืองความยากล าบากในการเสาะหาและกลัน่กรองขอ้มูลข่าวสารใน
พื้นท่ีประสบภยั การไม่มีศูนยก์ลางขอ้มูลในลกัษณะศูนยป์ฏิบติัการประชาสัมพนัธ์ รวมทั้งการ
จดัตั้งโฆษกเหตุการณ์เพื่อส่ือสารกบัส่ือมวลชนในช่วงวิกฤต ขอ้จ ากดัในการส่ือสารกบัเครือข่าย
ดา้นการขนส่งท่ีมีลกัษณะเฉพาะกิจ ท าให้ขาดความต่อเน่ืองและความย ัง่ยืนในความร่วมมือ และ
ปัญหาการบริหารจดัการระบบอาสาสมคัรของสภากาชาดไทย  ซ่ึงปัญหา อุปสรรค และขอ้จ ากดั
ต่างๆเหล่าน้ี จะใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการส่ือสารของสภากาชาดไทยในการให้ความ
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัในภาวะวกิฤตต่อไป 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this thesis are to study 1) Roles of The Thai Red Cross Society 2) 
Communication process and management of TRCS 3) Challenge and Development Guideline on 
crisis communication process for relief and response of flood crisis victim.  

This thesis is Qualitative Research, study methods are documentary research, 
hereinafter National Plan of Disaster Prevention and Mitigation 2553 – 2557 B.E., TRCS’s 
Disaster Management Plans, Documents on Flood situation and Victims’ assistance request via 
various channels. Meanwhile the researcher interviewed the 21 key informants from 9 TRCS 
staffs in Management and Operation level (In-Depth Interview) and 12 stakeholders that relevant 
in the flood crisis period, including the participant observation within flood period during 
October – December 2554 B.E.  

The results show that TRCS is the main organization for relief and response of flood 
victim during the flood crisis on 2554 B.E. forasmuch TRCS is the humanitarian organization 
that independent on condition of politics opinion, religion, race etc. In the flood period TRCS 
able to dutifully response but according to hardness, scope and scale of the emergency situation 
overwhelms the needs and assistances. TRCS’s notable role is the channel that the international 
organizations donate and support the funding and assistances to the victims.  

Crisis communication of TRCS is the process of exchange the disaster situation & 
information and assistance request & responses both inside and outside TRCS such as between 
other departments, divisions, units of TRCS including policy level and operation level, affected 
to the levels and channels of communication  which  other  levels  have  the  different advantages  

 

DPU

http://www.arts.chula.ac.th/~english/staffprofiles/thai%20lecturers/ajnattama.html
http://www.arts.chula.ac.th/~english/staffprofiles/thai%20lecturers/ajnattama.html


 

ฉ 
 

and challenges and coordinate with private sectors: Banpu Public Company Limited, Provincial 
Chapters, Mass Media and Volunteers. 

In this study, format of communication is informal such as interpersonal 
communication by call, mobile phone, e-mail, SMS, talking, Social Media (Facebook & Twitter)   
so that appropriate in the crisis period which need the flexibility and readiness especially Mobile 
phone network is the channel which able to most access the communication in the crisis period. 
However, TRCS’s management system also need to report and order by paperwork so have to 
use the facsimile to confirm the information and operation. One of finding of this study is the 
different of information sources that TRCS use as reference in different flood affected areas. In 
Bangkok, Key references are the community leader while in the other provinces TRCS received 
the data from the provincial agencies such as Chapter, Disaster Prevention and Mitigation 
Office, SAO, District Office. This finding shows that agencies of Bangkok not able to response 
the information need for relief the flood victims.    

Challenges and problems of communication in the flood crisis on year 2554 B.E. are 
different issues, both the internal and external communication, such as the TRCS staffs was 
flood affected victim, information distortion in different levels, disadvantages of the vertical step 
of management structure that affected to communication flow and feedback. Furthermore TRCS 
faced with the difficultly of information verification in the affected areas, lack of information 
center to collaborate and communicate with public medias, limitation communication with 
particular transport network that not supported the continual and sustainable of coordination 
including the volunteer management system. However, the challenges and findings from this 
study will be used to develop the guideline of communication in the disaster and crisis for relief 
and response the affected victims of TRCS in the future. 
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