
ตวัอย่างการแจ้งเตือนและข้อความเตือน 
 
ด้านล่างเป็นตวัอยา่งขอ้ความแจง้เตอืนส าหรบัหน่วยงานทีแ่จง้เตอืนสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการรา่งขอ้ความลกัษณะเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตุ
ฉุกเฉินในพืน้ที ่ตวัอยา่งเหล่านี้ไมค่รบถ้วนสมบูรณ์หรอืครอบคลุมทัง้หมด ขอ้ความส าหรบัการใชแ้จง้เตอืนในเหตุการณ์จรงิควรได้รบัการ
ปรบัเปลีย่นหรอืดดัแปลงให้เหมาะสมตามความจ าเป็นเรง่ด่วนทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะของเหตุฉุกเฉินแตล่ะเหตุการณ์นัน้ๆ  
 
ตวัอย่างข้อความแจ้งเตือนให้อพยพ 
ขอ้ความยาว  
• ประกาศจาก [Agency] มคี าสัง่อพยพทีต่้องปฏบิตัติาม ส าหรบัประชาชนทีอ่ยูอ่าศยัในพืน้ทีบ่รเิวณ [location] ให้ด าเนินการเชงิป้องกนั
ดงัต่อไปนี้และออกจากพืน้ทีใ่นทนัท ี1. รวบรวมสมาชกิในครอบครวัทัง้หมด 2. รวบรวมสตัวเ์ลี้ยงทัง้หมด 3. รวบรวมเฉพาะสิง่ของทีจ่ าเป็น
เท่านัน้ 4. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ท่านน ายาหรอืเวชภณัฑท์ีจ่ าเป็นตดิตวัไปด้วย 5. ปิดเครือ่งใชไ้ฟฟ้าทุกชนิดและไฟฟ้าในบา้นของท่าน 6. ลอ็ค
บา้นของท่าน เสน้ทางการอพยพคอื [Evacuation Route] มกีารเปิดใชง้านศนูยบ์รรเทาทุกขส์ าหรบัให้บรกิารผูอ้พยพที ่[Name and Location of 
Evacuation Center]  ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิกรุณาเปิดฟังขา่วจากสถานีวทิยุและโทรทศัน์ เขา้เวบ็ไซต์ [url] หรอืโทรศพัท์ไปที ่[###-###-####]  
 
• หน่วยงาน [Agency] มคี าสัง่อพยพทีต่้องปฏบิตัติาม [location] ส านักงานบรกิารสภาพอากาศแห่งชาตไิด้ออกค าเตอืนอุทกภยับรเิวณ [location] 
ให้ประชาชนทุกคนทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัผลกระทบอพยพออกไปทนัท ีมกีารเปิดใชง้านศนูยบ์รรเทาทุกขผ์ูอ้พยพ / ศนูยพ์กัพงิเปิดส าหรบั
ให้บรกิารที ่[location] ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ กรุณาไปที ่[insert resource] กรุณาเปิดฟัง [สถานีวทิยุ] ส าหรบัรายละเอยีดความคบืหน้า 
 
ขอ้ความสัน้  
• ค าสัง่อพยพหนีไฟป่าบรเิวณ [location] ให้ออกจากพืน้ทีโ่ดยด่วน ตดิตามรายละเอยีดได้จากเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน [Agency] 
 
อย่างข้อความให้อยู่ภายในท่ีอยู่อาศยั  
ขอ้ความยาว  
• ประกาศจาก [Agency] มรีายงานให้อยูภ่ายในทีอ่ยูอ่าศยัทีต่้องปฏบิตัติามส าหรบัประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ที ่[location] เนื่องจากมวีตัถุ
อนัตรายรัว่ไหล ให้ด าเนินการเชงิป้องกนัตนเองทนัท ี1. เขา้ไปอยูภ่ายในทีอ่ยูอ่าศยัทนัท ีและอยูแ่ต่ภายในบา้นหรอือาคาร 2. ให้น าสตัวเ์ลี้ยงเขา้
ไปในบา้นในกรณีทีท่่านสามารถท าได้อยา่งรวดเรว็เท่านัน้ 3. ปิดหน้าต่างและประตูทุกบาน 4. เปิดเครือ่งปรบัอากาศและระบบเครือ่งเป่าท าความ
รอ้น 5. ปิดชุดแผน่ปรบัลมกัน้ไฟลามส าหรบัเตาผงิ 6. เกบ็รวบรวมวทิยุ ไฟฉาย อาหาร น ้า และยา 7. โทรหา 911 เฉพาะในกรณีทีท่่านมเีหตุ
ฉุกเฉินทีแ่ท้จรงิ ท่านจะได้รบัค าแนะน าเมือ่สถานการณ์อนัตรายนี้ผา่นไปแล้วและเป็นการปลอดภยัทีจ่ะออกไปขา้งนอก และสามารถด าเนิน
กจิกรรมตามปกตไิด้ ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิกรุณาเปิดฟังขา่วจากสถานีวทิยุและโทรทศัน์ เขา้เวบ็ไซต์ [url] หรอืโทรศพัท์ไปที ่[###-###-####] 
 
• แผนกดบัเพลงิขอใหทุ้กทา่นทีอ่ยูใ่นรศัม ี0.5 ไมล์จาก [location] ให้เขา้ไปภายในบา้น และให้อยูแ่ต่ภายใน เนื่องจากมวีตัถุอนัตรายรัว่ไหล      
ให้อยูภ่ายในบา้นพรอ้มปิดหน้าต่าง ปิดเครือ่งปรบัอากาศของท่าน และน าสตัวเ์ลี้ยงเขา้มาในไวบ้า้น ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิโปรดตดิตาม [link]  
  
ขอ้ความสัน้  
• มวีตัถุอนัตรายรัว่ไหล ค าเตอืนส าหรบัประชาชนทุกคนทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีร่ะยะ 0.5 ไมล์จาก [location] ให้เขา้ไปไปอยูภ่ายในบา้น อยูแ่ต่ภายใน
บา้น โปรดเฝ้าตดิตามความคบืหน้า  
  
ตวัอย่างข้อความแจ้งเตือนการระวงัภยัจากสภาพอากาศ 
ขอ้ความยาว  
• ประกาศจาก [Agency] มรีายงานให้ด าเนินการอพยพทีต่้องปฏบิตัติามส าหรบัประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ที ่[location] เนื่องจากอุทกภยัทีอ่าจ
เกดิขึน้ได้ ใหด้ าเนินการเชงิป้องกนัต่อไปนี้และออกจากพืน้ทีใ่นทนัท ี1. รวบรวมสมาชกิในครอบครวัทัง้หมด หรอืบุคคลอืน่ๆ   2. รวบรวมสตัว์
เลี้ยงทัง้หมด 3. รวบรวมเฉพาะสิง่ของทีจ่ าเป็นเท่านัน้ 4. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ท่านน ายาหรอืเวชภณัฑท์ีจ่ าเป็นตดิตวัไปด้วย 5. ปิด
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าทุกชนิดและไฟฟ้าในบา้นของท่าน 6. ลอ็คบา้นของท่าน เสน้ทางการอพยพคอื [Evacuation Route] มกีารเปิดใชง้านศนูยบ์รรเทา
ทุกขส์ าหรบัให้บรกิารผูอ้พยพที ่[Name and Location of Evacuation Center] ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิกรุณาเปิดฟังขา่วจากสถานีวทิยุและ
โทรทศัน์ เขา้เวบ็ไซต์ [url] หรอืโทรศพัท์ไปที ่[###-###-####] 



 
• ส านักงานบรกิารสภาพอากาศแห่งชาตพิยากรณ์วา่จะเกดิอุทกภยัในบรเิวณ [location] ภายใน 24 ชัว่โมง เจา้หน้าทีต่ ารวจก าลงัให้ค าแนะน าแก่
ประชาชนทีอ่ยูอ่าศยัในบรเิวณนี้ให้เตรยีมพรอ้มตลอดเวลาส าหรบัการอพยพทีอ่าจเกดิขึน้ได้ โปรดดูขอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีารเตรยีมการอพยพได้
ตามนี้ จะรายงานความคบืหน้าให้ท่านทราบต่อไป  
 
ขอ้ความสัน้  
• ค าเตอืนอุทกภยัในพืน้ทีบ่รเิวณ [location] ควรหลกีเลีย่งพืน้ทีบ่รเิวณนัน้ ใหเ้ลี้ยวกลบัคนื และอยูห่่างจากน ้าท่วม โปรดเฝ้าตดิตามความคบืหน้า
ต่อไป  
  
ตวัอย่างข้อความเตือนเก่ียวกบัมือปืนหรือบุคคลติดอาวุธยิงกราด  
ขอ้ความยาว  
• ประกาศจาก [Law Enforcement Agency] มรีายงานวา่มมีอืปืนหรอืบุคคลตดิอาวุธยงิกราดใกลก้บั [location] ให้หลกีเลีย่งพืน้ทีบ่รเิวณนัน้ หาก
ท่านอยูใ่กล้กบั [location] ให้เขา้ไปภายในบา้น อยูแ่ต่ภายในบา้น และด าเนินการเชงิป้องกนัดงัต่อไปนี้ 1. ให้เขา้ไปภายในบา้นทนัทแีละให้อยูแ่ต่
ภายในบา้นของท่าน 2. ให้น าสตัวเ์ลี้ยงเขา้ไปภายในบา้นในกรณีทีท่่านสามารถท าได้อยา่งรวดเรว็เท่านัน้ 3. ปิดและเลอ็คประตูหน้าต่างทุกบาน 
4. โทรหา 911 ทนัทหีากท่านมเีหตุฉุกเฉินทีแ่ท้จรงิ หรอืได้ยนิหรอืพบเหน็เหตุการณ์อนัน่าสงสยัในพืน้ทีห่รอืใกล้บรเิวณทีท่่านอยู ่ท่านจะได้รบั
ค าแนะน าเมือ่สถานการณ์ปลอดภยัและทา่นไมต่กอยูอ่นัตรายอกีต่อไปแล้ว ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิกรุณาเปิดฟังขา่วจากสถานีวทิยุและโทรทศัน์ 
เขา้เวบ็ไซต์ [url] หรอืโทรศพัท์ไปที่ [###-###-####] 
 
• นับตัง้แต่ เวลา 11 นาฬกิา เจา้หน้าทีต่ ารวจขอแนะน าให้ประชาชนหลกีเลีย่งพืน้ที ่[insert location] เจา้หน้าทีต่ ารวจก าลงัตอบสนองต่อ
สถานการณ์มอืปืนหรอืบุคคลตดิอาวุธยงิกราด ขอให้ประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นพื้นทีบ่รเิวณนัน้หาทีห่ลบซ่อนตวัและปิดเสยีงโทรศพัท์มอืถอื หาก
ต้องเขา้ต่อสูห้รอืเผชญิหน้ากบัมอืปืนหรอืบุคคลตดิอาวุธ ให้วิง่หนี หลบซ่อนตวัหรอืเขา้ต่อสู ้ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิ กรุณาไปที่ [link] และโปรด
เฝ้าตดิตามส าหรบัค าแนะน าเพิม่เตมิ โปรดตดิตามความคบืหน้าต่อไป  
 
ขอ้ความสัน้  
• มมีอืปืนหรอืบุคคลตดิอาวุธยงิกราดใกลก้บั [location] ควรหลกีเลีย่งพืน้ทีบ่รเิวณนัน้ หรอืวิง่หนี หลบซ่อนตวั หรอืเขา้ต่อสู ้โปรดตดิตามความ
คบืหน้าต่อไป  
 

 

 


