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 การวิจยัครัง้นี ้มีจดุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของอินโฟกราฟิกท่ีมีผลตอ่การส่ือสาร 
การถ่ายทอดข้อมูลท่ีมีความซบัซ้อน คลุมเครือให้สามารถเข้าใจได้ง่าย รวดเร็ว แจ่มชดั กว่าการ
ส่ือสารด้วยตวัอกัษรเพียงอย่างเดียว  โดยการศึกษาวิจยัครัง้นีจ้ะใช้โครงการ “รู้สู้ ! Flood” เป็น
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สถานการณ์ตา่งๆ จากนัน้วิเคราะห์เก่ียวกบัการรับข้อมลูข่าวสารของประชาชนในช่วงน า้ท่วม โดย
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The research is to investigate the influence of Info Graphics on complicated 

information communications. This study aimed to proof that info graphic can transform a vital 

yet ambiguous wording information into a more clear, easy to understand visual message. 

The  VDO "Roo Soo! Flood", a renowned project during Bangkok's flood crisis in 2012, is a 

case study in this project. 

The research was conducted by studying and analyzing the utilization of 

numerous existing Info Graphics. Then collecting information on how Bangkok people 

perceived flooding information from variety of media during a disaster, the big flooding period 

in 2011. In order to do this, a group of 100 Bangkok people is selected and then divided into 2 

sub-groups, 50 person each. One is the disaster victims, the other isn’t. Both groups were 

assigned to answer a 2-part-quesionnaire. The first part aimed to derive all kind of problems 

occured in receiving and perceiving flooding information during the flooding time. Then have 

the selected groups see a VDO from Roo Soo! Flood's project then do the second part of the 

questionnaire. The results from both parts of the questionnaire were analyzed to estimate the 

level of understanding on flooding preparation and protection before and after watching the 

info graphics, Roo Soo! Flood's project.  

The result clearly showed that Info Graphics can transform complicated wording 

information which, sometime, related to various issues to much more understanding visual 

information.  Moreover, participated people were maximum satisfied and gave positive 

feedback. 
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คณาจารย์ในภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ทุกท่าน อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ทัง้ 2 ท่าน ได้แก่ 
อาจารย์กัญชลิกา กัมปนานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วฒันพนัธ์ุ ครุฑะเสน ท่ีให้ความกรุณา
แสดงความคิดเห็นเสนอแนะงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องตลอดจนวิทยานิพนธ์นี ้ส าเร็จลลุว่งไปด้วยดี  
 ขอขอบคณุนกัวิชาการทัง้ 2 ทา่น ได้แก่ นายเกรียงไกร วชิรธรรมพร, และนายวรรธนะ  
รุจิโรจน์สกุล ส าหรับข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ รวมถึงค าแนะน าดีๆ เก่ียวกับการท างาน และการน า
วิชาความรู้มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กบัผู้ อ่ืนโดยไม่หวงัสิง่ตอบแทน  ขอขอบพระคณุท่ีสละเวลาให้
ค าปรึกษาและแนะน าในครัง้นี ้
 ขอขอบคณุนกัวิชาการทัง้ 5 ทา่น ได้แก่ คณุไตรภคั สภุวฒันา, คณุเอกรัฐ มิลนิทะภาส
คุณธีรายุ เศรษฐภักดี, คุณธนาพันธ์ุ เดชบุญ และคุณลลิตา นิมมานเหมินท์ ท่ีสละเวลาเพื่อ
ตรวจสอบผลการวิจยัและแบง่ปันแลกเปลีย่นความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ในงานวิจยัครัง้นี ้
 ขอขอบคุณผู้ ให้สมัภาษณ์ทุกท่านท่ีให้ความกรุณาสละเวลา ถ่ายทอดประสบการณ์ 
และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัข้อมลูขา่วสารเร่ืองการเตรียมตวัรับมือน า้ทว่มท่ีได้จากภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ขอขอบคณุผู้ ท่ีให้ความร่วมมือสละเวลาในการตอบ แบบสอบถามการวิจยัครัง้นี ้ 
 ขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ ปริญญาโท รุ่นท่ี11 มหาวิทยาลยัศิลปากรทุกคน ท่ีคอย
ช่วยเหลือ และเป็นกาลงัใจในด้านต่างๆ ขอขอบคุณ สลิลดา อุปรมัย ท่ีคอยให้ค าปรึกษาวิธีการ
น าเสนองานวิจยั หรือกระบวนการตา่งๆ ตัง้แตต้่นจนจบอยา่งละเอียด จนสาเร็จเป็นจริงขึน้มาได้  
 ขอขอบคณุ ชูเกียรติ อ่อนช่ืน เพื่อนปริญญาโทรุ่น 11 ท่ีฝ่าฟันอุปสรรคในการท าวิจัย
ฉบับนีไ้ปด้วยกัน และคอยเป็นก าลงัใจ ในช่วงท่ีท้อแท้และยากล าบากให้การวิจัยผ่านพ้นไปได้
ด้วยดี 
 สดุท้ายขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ท่ีมอบความรัก ความช่วยเหลือ ก าลงั
กาย ก าลงัใจท่ีมีให้เสมอมา อีกทัง้ท่ีให้โอกาสทางการศึกษาของข้าพเจ้า ในการศึกษาในระดบั
ปริญญาโทนีอ้ยา่งที่ตัง้ใจไว้ อีกทัง้คอยดแูลและอยูเ่คียงข้างในยามเวลาท่ีท้อแท้ ตลอดการศึกษา
ในครัง้นีแ้ละส าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 อินโฟกราฟิก (Info graphics) หรือ อินฟอร์เมชันกราฟิก (Information graphic) เป็น
การแสดงผลของ ข้อมูล หรือ ควำมรู้ ท่ีมีความซบัซ้อนด้วยภาพให้สามารถอธิบายได้อยา่งรวดเร็ว
และชดัเจน การใช้อินโฟกราฟิกอธิบายข้อมูลท่ีซบัซ้อนให้ง่ายขึน้ ได้ถูกน าไปใช้ในงานหลายด้าน
เช่น ป้าย แผนท่ี งานวิจยั วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ (Ross, 2011) 
 จากอุทกภยัในประเทศไทย ตัง้แต่ปลายเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 และสิน้สดุเม่ือ
วนัท่ี 16 มกราคม 2555 มีราษฎรได้รับผลกระทบมากกว่า 12.8   ล้านคน จัดเป็นภัยพิบัติครัง้
ส าคญัท่ีสร้างความเสยีหายมากท่ีสดุเป็นอนัดบัสีข่องโลก (Zhang, 2012) ในวิกฤตการณ์ท่ีเกิดขึน้
ท าให้ประชาชนสนใจและรับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับอุทกภยัในครัง้นีจ้ากภาครัฐและเอกชน โดยท่ี
ข้อมลูจากหลายแหลง่ไม่ได้รับการยืนยนัวา่เป็นข้อมลูท่ีถกูต้อง ไม่มีความชดัเจนและพบวา่บางครัง้
บิดเบือน การรายงานข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีรัฐก็ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดปัญหามากมาย
สง่ผลโดยตรงตอ่ความเข้าใจในการเตรียมตวัรับมือกับอุทกภยัในครัง้นัน้ของประชาชน เกิดความ
ตระหนก ขาดสติ ดังนัน้ประชาชนจึงหันไปพึ่งแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ โดยเฉพาะชุดวีดีโอแอนิเมชัน
(Animation) อินโฟกราฟิกส์ ท่ีได้รับความนิยมด้วยการใช้ “วาฬสีน า้เงิน” เป็นสญัลกัษณ์ อธิบาย
ปัญหาอุทกภยั (ASTV, ผู้จดัการออนไลน์, 2555) 
 อาสาสมัครกลุม่หนึ่งท่ีเล็งเห็นถึงปัญหา จึงรวมตวักันเพื่อสงัเคราะห์ข้อมูลท่ีมาจาก
หลายแหลง่และน าเสนอแก่ประชาชนในรูปแบบท่ีเข้าใจง่ายขึน้ เพื่อ  ให้ประชาชนรับมือน า้ท่วม
อยา่งมีสติและเข้าใจ กลุม่อาสาสมคัรได้น าเสนอชุดวีดีโออนิเมชนัในรูปแบบ อินโฟกราฟิกส์ (Info-
graphic) ท่ีมีลกัษณะเป็นภาพกราฟิก เข้าใจงา่ย ชดัเจน ให้ข้อมูลท่ีส าคญัและจ าเป็นท่ีประชาชน
ควรรู้ เนือ้หากระชบัเป็นหมวดหมู่ซึง่ได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นอยา่งมาก และมีการเข้าชม
ผา่นหน้าเว็ปไซต์ยูทูปหลายแสนครัง้ นัน่แสดงให้เห็นว่าประชาชนในปัจจุบนัไม่ให้ความสนใจกับ
การสือ่สารข้อมลูท่ีมีความซบัซ้อน เช่ือมโยงกบัสิง่ตา่งๆ หลายๆ อยา่ง ในรูปแบบข้อมลูเอกสาร แต่
การแปลงข้อมลูให้เป็นภาพ ในรูปแบบของอินโฟกราฟิก (Info graphic) จะช่วยให้ประชาชนเข้าใจ 
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ข่าวสาร และสนใจได้ดีขึน้ ซึ่งทางภาครัฐควรเล็งเห็นประโยชน์ของการน าอินโฟกราฟิก มาใช้ใน
การเผยแพร่ข้อมลูวิชาการตา่งๆ ท่ีมีประโยชน์กบัประชาชนตอ่ไป 
 
ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1. เพื่อศกึษาอิทธิพลของอินฟอร์เมชนักราฟิกตอ่การสือ่สารข้อมลูเชิงซ้อน 
 2. เพื่อศกึษาและแก้ปัญหาการสือ่สารข้อมลูเชิงซ้อน 
 
สมมติฐำนของกำรศึกษำ  
 อินฟอร์เมชนักราฟิกมีอิทธิตอ่การสือ่สารข้อมลูเชิงซ้อน 
 
ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 1. ศกึษาความหมาย ประเภท และรูปแบบการน าไปใช้ของอินโฟกราฟิก 
 2. ศกึษาปัญหาของการสือ่สารข้อมลูท่ีมีความซบัซ้อน เช่ือมโยง หรือท่ีเรียกวา่ข้อมลู
เชิงซ้อน 
 3. ศกึษาโครงการ “รู้สู้ flood ”เพื่อศกึษาอิทธิพลของการสือ่สารข้อมลูเชิงซ้อน 
 
ขัน้ตอนของกำรศึกษำ 
 1. ศกึษาและส ารวจรวบรวมข้อมลู 

  1.1 ข้อมลูเอกสาร 
   1.1.1 ข้อมลูความหมาย ประเภท และความส าคญัของอินโฟกราฟิก 

   1.1.2 ข้อมลูความหมายและปัญหาของการน าไปใช้ของข้อมลูเชิงซ้อน 

   1.1.3 ข้อมลูกรณีศกึษา โครงการ “รู้สู้! flood” 
  1.2 ข้อมลูบุคคล 

   1.2.1 สมัภาษณ์เชิงลกึ บนัทกึวีดีโอและเสยีง 
     1.2.1.1 ผู้ก่อตัง้และกลุม่อาสาสมคัรจดัท าโครงการ “รู้สู้! flood”  
    1.2.2 สมัภาษณ์โดยใช้แบบฟอร์มค าถามและบนัทกึวีดีโอ 

     1.2.2.1 ผู้ ท่ีได้รับและไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภยั 

     1.2.2.2 ผู้ ท่ีเคยได้รับข้อมลูท่ีมีความซบัซ้อนจากสือ่ตา่งๆ 

     1.2.2.3 ผู้ ท่ีเคยได้รับข้อมลูจากโครงการ “รู้สู้! flood”  
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    1.2.3 สมัภาษณ์โดยใช้แบบฟอร์มค าถาม 

     1.2.3.1 ผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัภาพประกอบและด้านกราฟิกเพื่อ
ประเมินผลการวิเคราะห์ 
 2. วิเคราะห์และสร้างแบบประเมินเพื่อรวบรวมข้อมลู 
 3. น าแบบประเมินมาวิเคราะห์และหาข้อสรุป 
 4. อภิปรายผลการศกึษา 
 5. สรุปผลการศกึษาและข้อเสนอแนะ 
 
ควำมจ ำกัดของกำรศึกษำ 
 ด้านงบประมาณ เน่ืองจากเป็นการวิจยัโดยใช้ทนุสว่นตวั โดยไม่มีองค์กรใดๆ ให้การ
สนบัสนนุ จึงสามารถท าได้ในขอบเขตท่ีจ ากดั 
 
ค ำจ ำกัดควำมที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 1. อินโฟกราฟิก (Info graphic) หรืออินฟอร์เมชันกราฟิก (Information graphic) 
หมายถึงการแสดงผลของ ข้อมลู หรือความรู้ โดยภาพท่ีมีความซบัซ้อนท่ีสามารถอธิบายได้อย่าง
รวดเร็ว และชดัเจน เช่น ป้าย แผนท่ี 
 2. แอนิเมชัน (Animation) หมายถึง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยการน าภาพน่ิงมา
เรียงล าดบักนั และแสดงผลอยา่งตอ่เน่ือง 
 3. ข้อมูลเชิงซ้อน (Complex communication) หมายถึง ข้อมูลท่ีมีความซับซ้อน 
เช่ือมโยง ไม่งา่ยตอ่การวิเคราะห์ 
 4. อิทธิพล (Influence) หมายถึง ผลกระทบตอ่ใครบางคนหรือบางสิง่บางอยา่ง 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
 ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องและได้น าเสนอตาม
หวัข้อตอ่ไปนี ้
 1 ข้อมลูเก่ียวกบั ความหมาย ท่ีมา และการน าไปใช้ในรูปแบบตา่งๆ ของอินโฟกราฟิก 
 2 ข้อมลูเก่ียวกบัการเผยแพร่ขา่วสารแก่ประชาชนเร่ืองการเตรียมตวัและการรับมือน า้
ทว่มของทัง้ภาครัฐ และเอกชน รวมถึงปัญหาในการสื่อสารข้อมูลเชิงซ้อน ท่ีท าให้ข้อมูลข่าวสารท่ี
ประชาชนได้รับ ไม่ชดัเจนและคลมุเครือ 
 3 ข้อมลูเก่ียวกบักลุม่อาสาสมคัร รู้สู้! Flood 
 
1 ข้อมูลเก่ียวกับอินโฟกราฟิก 
 Infographic คืออะไร  
 infographic คือ การน าเสนอข้อมูล, ความรู้, ดาต้า ปริมาณมาก ในหมวดเร่ือง
เดียวกนัให้ออกมาเป็นรูปภาพลายเส้นกราฟิกท่ีเข้าใจงา่ย ซึง่จริงๆ ก็มีมานานแล้ว เช่น ผงัเส้นทาง
รถไฟใต้ดินลอนดอน, กราฟสถิติแบบต่างๆ โดยเฉพาะในหนงัสือพิมพ์ต่างประเทศนิยมเลา่เร่ือง
ด้วยภาพประกอบ(information design) เข้าใจวา่ปัจจุบนัเกิดค าเรียกเฉพาะ  “infographic” มีการ
ใช้ภาพบวกกับเทคนิคหลากหลายประเภทขึน้ ช่วยในการน าเสนอข้อมูลท่ีซับซ้อน และมีการ
เผยแพร่แจกจ่ายทางอินเตอร์เน็ต ค้นหาและพบเห็นได้ง่ายขึน้ จนกลายเป็นท่ีนิยม มีหลากหลาย
ส านกั ท่ีท าออกมาสวยงาม เตะตานา่สนใจ และสรุปข้อมลูได้ดีเข้าใจงา่ย (Boon, 2555) 
 ทัง้นีย้งัมีบทความท่ีเก่ียวข้องกบัความหมายของอินโฟกราฟิก อาทิเช่น 

 Info graphic หรือ Information Graphic นีคื้ออะไร? หากแปลตรงตวัก็คือ ภาพหรือ
กราฟิกซึง่บง่ชีถ้ึงข้อมลู ไม่ว่าจะเป็นสถิติ ความรู้ ตวัเลข ฯลฯ เรียกว่าเป็นการย่นย่อข้อมูลเพื่อให้
ประมวลผลได้ง่ายเพียงแค่กวาดตามอง ซึ่งเหมาะส าหรับผู้คนในยุคไอทีท่ีต้องการเข้าถึงข้อมูล
ซบัซ้อนมหาศาลในเวลาอันจ ากัด ด้วยเหตุนี ้“อินโฟกราฟิก” จึงเป็นเหมือนพระเอกขี่ม้าขาวผู้ เข้า
มาจดัการกบั “ข้อมูลตวัอักษร ตวัเลข” ท่ีเรียงรายเป็นตบัเหมือนยาขม ให้กลายร่างมาเป็นภาพท่ี
สวยงาม 
 การท าอินโฟกราฟิกนี ้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้กราฟิกดีไซเนอร์ได้โชว์ทกัษะด้านการ
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สือ่สารกนัแบบเต็มท่ี เพราะอนัท่ีจริงแล้ว การแปลงข้อมลูให้ออกมาเป็นภาพก็เป็นสิง่ท่ีคนท ากันมา
ตลอด ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย ภาพวาด กราฟิก กราฟรูปทรงต่างๆ ตาราง แผนท่ี แผนผัง หรือ
ไดอะแกรม แต่ทักษะทางด้านอินโฟกราฟิกนัน้จ าเป็นต้องจัดระเบียบข้อมูลท่ีทัง้มาก และ
หลากหลายให้จบได้ในภาพเดียว 

กุหลาบของไนติงเกล อินโฟกราฟิกยุคบุกเบิก 
ก่อนท่ีจะมาคลายข้อสงสยักันว่า ท าไมถึงอินจัง? ลองกลบัไปดูการท างานของอินโฟ

กราฟิกในยคุแรกๆ กนั เราคงคิดไม่ถึงวา่นอกจาก ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล (Florence Nightingale) จะ
เป็นพยาบาลในต านานผู้ อุทิศตนดูแลคนไข้อย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหน่ือยแล้ว ไนติงเกลยังเป็น
ผู้ออกแบบอินโฟกราฟิกท่ีมีคณุูปการตอ่การสาธารณสขุ อยา่งมหาศาล (ของทหารและชนชัน้ลา่ง) 
ด้วยการอุทิศเวลารวบรวมข้อมูล และออกแบบ “กุหลาบไนติงเกล” ไดอะแกรมทรงพลงัระดับ
เปลีย่นสงัคมขึน้มาได้ 

 
ภาพท่ี 1 กหุลาบของไนติงเกล อินโฟกราฟิกยคุบุกเบิก 
ท่ีมา : อาศิรา พนาราม, Infographic เทรนด์มาแรงในสังคม “เครือข่ายนิยม”, เข้าถึงเม่ือ 14 
กรกฎาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://article.tcdcconnect.com/ideas/infographic 

 
 จากการได้เข้าไปดแูลทหารที่ผา่นสงครามมาในคา่ย เธอพบวา่ สิง่ท่ีคร่าชีวิตของทหาร
ผา่นศกึได้ในจ านวนมากเทา่ๆ กบัทหารที่ตายในสงครามก็คือสภาพความเป็นอยูใ่นสถานพยาบาล
ของทหารที่ทัง้สกปรก และแออดัยดัเยียด ท าให้เกิดการติดเชือ้รุนแรง และการสญูเสียชีวิตโดยไม่
จ าเป็น ไนติงเกลเสนอข้อมลูนีต้่อรัฐ แต่สถาบนัชัน้สงูไม่สนใจเสียงเรียกร้องของพยาบาลตวัเล็กๆ 
คนหนึง่ เธอจึงคิดค้นหาทางน าเสนอข้อมลูใหม่โดยปรึกษากบันกัสถิติศาสตร์ จนในท่ีสดุ ไนติงเกล
ก็สามารถออกแบบ Diagram of the Causes of Mortality ท่ีเปรียบเทียบสว่นต่างของจ านวนการ
เสยีชีวิตของทหารจากเหตสุดุวิสยั และเหตุท่ีสามารถป้องกันได้ด้วยการสาธารณสขุท่ีดีขึน้ แทนท่ี
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จะน าเสนอเป็นตารางบรรจุข้อมูลยาวเหยียด ไดอะแกรมของไนติงเกลบ่งชีค้วามต่างของข้อมูล
ด้วยสแีละขยายพืน้ท่ีออกจากศูนย์กลางจนดูเหมือนกลีบดอกกุหลาบ (ในเวลาต่อมาผู้คนจึงเรียก
ผลงานชิน้นีว้า่ Nightingale Rose Diagram) 
 ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล รู้วา่เธอมีเวลาดงึความสนใจจากผู้ มีอ านาจได้ไม่มาก ฉะนัน้ เธอ
จึงต้องน าเสนอข้อมูลในรูปแบบท่ีทัง้ดึงดูดท่ีสุดและเข้าใจง่ายท่ีสดุไปพร้อมกัน เธอเร่ิมเผยแพร่
ไดอะแกรมนีสู้ผู่้ มีอ านาจท่ีเก่ียวข้อง (ไปจนถึงพระราชินีวิคตอเรียท่ีก็มีโอกาสได้ทอดพระเนตร) จน
ในท่ีสดุ ข้อเสนอของเธอก็ถกูรับฟัง สง่ผลให้การสาธารณสขุในคา่ยทหารคอ่ยๆ พฒันาดีขึน้ 

สร้างคล่ืนพลังใหม่ในเครือข่ายสังคม 
 แม้อินโฟกราฟิกจะเกิดขึน้มาเน่ินนานในหลากหลายรูปแบบ แต่สิ่งท่ีผลักดันให้มัน 
“อิน” สดุๆ ได้ ณ ขณะนี ้ก็เพราะมันได้มาท างานร่วมกับ “เครือข่ายสงัคม” ท่ีสามารถกระจาย
ข้อมลูได้อยา่งรวดเร็วและงา่ยดายเหมือนไฟลามทุง่ 
 การใช้งานอินโฟกราฟิกเพื่อสือ่สารข้อมลูท่ีซบัซ้อนเร่ิมได้รับความนิยมอยา่งแพร่หลาย
ในปี 2005 กระแสของมนัแรงขึน้มาพร้อมๆ กบัเว็บอย่าง digg และ reddit ท่ีรวบรวมและเผยแพร่
ขา่วสารบทความด้านเทคโนโลยี มนัท างานร่วมกบัเครือขา่ยสงัคมโดยเปิดช่องทางให้ใครก็ได้โพสต์
ข้อมูลท่ีน่าสนใจขึน้มา และหากโพสต์นัน้เข้าท่า สมาชิกก็จะเข้ามาช่วยกัน “ขุด” (dig) ยิ่งโพสท์
ไหนมียอดขดุเยอะก็จะยิ่งขึน้มาอยูด้่านบนเหนือโพสต์อ่ืนๆ เหตุนีท้ าให้บรรดาบล็อกเกอร์นกัโพสต์
ตา่งแขง่ขนักนัจดัเต็มให้กบัโพสต์ของตวัเอง ใสล่กูเลน่กนัเต็มท่ีทัง้ภาพ ดนตรี ไฟล์วิดีโอ ฯลฯ จนใน
ท่ีสุด ก็มีคนหัวใสงัดเอาอินโฟกราฟิกขึน้มาใช้เป็นไม้ตาย ท าให้มันได้รับความนิยมและ
แพร่กระจายอยา่งรวดเร็วไปสูว่งการตา่งๆ 

 
ภาพท่ี 2 อินโฟกราฟิกรายงานความคืบหน้าคะแนนนิยมในการเลือกตัง้ประธานาธิบดี

สหรัฐอเมริกาในปี 2008 
ท่ีมา : อาศิรา พนาราม, Infographic เทรนด์มาแรงในสังคม “เครือข่ายนิยม”, เข้าถึงเม่ือ 14 
กรกฎาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://article.tcdcconnect.com/ideas/infographic 

http://article.tcdcconnect.com/ideas/infographic
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ในตา่งประเทศ อินโฟกราฟิกถือเป็นอาวธุส าคญัของส านกัขา่วตา่งๆ ใครท่ีออกแบบได้
เจ๋ง สวย สื่อสารดี ก็จะถือไพ่เหนือกว่า เม่ือครัง้ท่ีมีการเลือกตัง้ประธานาธิบดีสหรัฐในปี 8002 

ส านกัขา่วทกุแหง่ตา่งพากนัออกแบบอินโฟกราฟิกเพื่อรายงานความคืบหน้า คะแนนนิยม  รวมไป
ถึงแคมเปญหาเสยีงตา่งๆ ของผู้สมคัร หลายคนยงัใช้อินโฟกราฟิกเพื่อช่วยอธิบายถึงนโยบาย การ
ใช้งบประมาณ และอ่ืนๆ ด้วย 

 
ภาพท่ี 3 ภาพตวัอยา่งอินโฟกราฟิก 
ท่ีมา : อาศิรา พนาราม, Infographic เทรนด์มาแรงในสังคม “เครือข่ายนิยม”, เข้าถึงเม่ือ 14 
กรกฎาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://article.tcdcconnect.com/ideas/infographic 
 
 ออกแบบอย่างไรให้โดนใจ 
 3 ค าถามหลกัท่ีนักออกแบบต้องตอบให้ได้ก่อนจะเร่ิมท าอินโฟกราฟิกก็คือ ท าไม? 
อยา่งไร? แล้วจะใช้งานได้ดีไหม? ซึง่การจะสร้างอินโฟกราฟิกให้ออกมาดีนัน้ นกัออกแบบจ าเป็น
จะต้องมีพืน้ฐานความเข้าใจในตวัข้อมูลท่ีซบัซ้อน ต้องรู้ชัดถึงจุดมุ่งหมายของอินโฟกราฟิก (เช่น 
ใครคือกลุม่เป้าหมายท่ีจะสือ่สารด้วย) จากนัน้จึงคอ่ยหาวิธีแทนคา่ตวัข้อมูลให้ปรากฏออกมาเป็น
กราฟิกท่ีเรียบงา่ยและสวยงาม สว่นขัน้ตอนสดุท้ายก็คือ การวดัผลว่า อินโฟกราฟิกท่ีออกแบบมา
นัน้สามารถตอบโจทย์ได้ตรงหรือไม่ ถ้าไม่ก็ต้องกลบัไปเร่ิมต้นนบัหนึ่งใหม่ (การวดัผลด้านการใช้
งานถือเป็นสิง่จ าเป็นอยา่งยิ่ง เพราะอินโฟกราฟิกไม่มีสตูรตายตวั) 
 เคล็ดลับส าหรับสุดยอดอินโฟกราฟิก 
 1. เรียบงา่ยเข้าไว้ : จ าไว้วา่อินโฟกราฟิกท่ีดวูุน่วายยุง่เหยิงนัน้ไม่เคยใช้ได้ผล 

 2. ตรวจสอบข้อเท็จจริง : ข้อมูลท่ีผิดพลาดจะเป็นตวับัน่ทอนเครดิตของนกัออกแบบ
มากท่ีสดุ ฉะนัน้ต้องตรวจสอบข้อมลูรวมถึงพิสจูน์อกัษรให้ถกูต้องเสมอ 
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 3. ใช้สีให้เป็น: เลือกใช้สีเพื่อการสื่อสารท่ีทรงพลงั ชัดเจน เข้าใจง่าย และต้องรู้จัก
อารมณ์ของสใีห้ดี 

 4. ใส่เฉพาะตัวเลขท่ีจ าเป็น: ตวัเลขเยอะๆ ไม่ได้หมายถึงการให้ข้อมูลท่ีดีเสมอไป 
หลายครัง้ตวัเลขท่ีมากเกินไปอาจท าให้เกิดความสบัสนหรือสือ่สารผิดพลาดได้ 

 5. ท าค าบรรยายให้นา่อ่าน: ลองสงัเกตค าบรรยายใต้ภาพในจอโทรทศัน์เป็นตวัอย่าง 
เร่ืองราวดีๆ จะยิ่งนา่สนใจขึน้เม่ืออยูก่บัภาพท่ีดดีู 

 6. กระชับเนือ้หาเข้าไว้: การน าเสนอภาพกราฟิกท่ีดีท่ีสุดต้องการแค่สาระส าคญัท่ี
ครบถ้วนด้วยจ านวนตวัอกัษรท่ีจ ากดั 

 7. ขนาดมีผล: สร้างงานด้วยไฟล์ท่ีมีขนาดเลก็ท่ีสดุเทา่ที่จะเป็นไปได้แต่ยงัคงคุณภาพ
ของงานท่ีชดัเจนไว้ (เพื่อท่ีเวลาคนดาวน์โหลดหรือน าไปเผยแพร่ตอ่จะได้สะดวกรวดเร็ว) 
 8. ลองสมคัรสมาชิก Daily Infographic เพื่อหาแรงบนัดาลใจเพิ่มเติมเก่ียวกบัผลงาน
คณุภาพเจ๋งๆ (อาศิรา พนาราม, 2555) 
 
2 ข้อมูลเก่ียวกับมหาอุทกภยัที่เกิดขึน้ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 
 ส านกัคณะกรรมการพฒันาการเศรษกิจและสงัคมแหง่ชาติ ได้รวบรวมข้อมลูและสถิติ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรับมือแก้ปัญหาอุทกภยัท่ีอาจจะเกิดขึน้อีกตอ่ไปข้างหน้า 
 โอกาสทางเศรษฐกิจที่พัดพาไปกับสายน า้ 

ประเทศไทยเคยประสบเหตมุหาอุทกภยัมาแล้วในปี พ.ศ.2485, พ.ศ. 2526 และ พ.ศ.
2538 ขณะนัน้สภาพระบบเศรษฐกิจของไทยยังเป็นประเทศกึ่งเกษตรกรรมกึ่งอุตสาหกรรมอยู่
ชุมชนเกษตรกรรมจ านวนมากโดยเฉพาะในอ าเภอรอบนอกยังมีลักษณะเป็นชุมชนชายน า้
ประชาชนใช้เรือเป็นพาหนะหลกัในการสญัจร เม่ือเกิดเหตุอุทกภยัแม้จะท าให้เกิดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ และชีวิตประจ าวนับ้างแตก็่ไม่มาก แตเ่ม่ือในปี 2554 คงปฏิเสธไม่ได้ว่าระบบเศรษฐกิจ
ประเทศไทยได้พลิกโฉมไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบมากขึน้ โดยเฉพาะด้านภูมิ
เศรษฐศาสตร์จะพบว่าพืน้ท่ีภาคกลางตอนล่างและกรุงเทพมหานครได้แปรสภาพไปเป็นพืน้ท่ี
อุตสาหกรรมและพาณิชย กรรมอย่างสมบูรณ์แบบ ทัง้ในแง่การเป็นฐานการผลิตวตัถุดิบส าหรับ
ผลิตภณัฑ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รถยนต์และอุตสาหกรรมหนกัอ่ืนๆ แหลง่ใหญ่ของโลก ฐาน
การผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคส าหรับภูมิภาคอ่ืนๆ ของประเทศไทยและภูมิภาคเอชียแปซิฟิก
ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางบกและทางอากาศ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวของประเทศไทยและภูมิภาคเอชียตะวนัออกเฉียงใต้ ด้วยเหตุนี ้แม้จะยังพิสูจน์ทราบ
ไม่ได้แนช่ดัวา่ ความรุนแรงของมหาอุทกภยัท่ีประเทศไทยประสบมาในอดีตนัน้มีความรุนแรงทาง
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อุตุนิยมวิทยามากกว่าในปี 2554 หรือไม่ แต่ความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจในปี 2554 นี ้เป็น
มลูคา่มากกวา่ในอดีตท่ีผา่นมาทกุครัง้อยา่งแนน่อน 
 ในปัจจุบนัท่ีสถานการณ์น า้ท่วมในพืน้ท่ีสว่นใหญ่คลี่คลายลงแล้ว ทุกคนอาจรู้สกึว่า
ความเสยีหายทางเศรษฐกิจท่ีแม้อาจจะเป็นตวัเลขท่ีมาก แต่ ”เราก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรมาก”
และ “ชีวิตยงัต้องด าเนินตอ่ไป” ทวา่ข้อเท็จจริงคือ มลูคา่ความเสยีหายในระบบเศรษฐกิจท่ีอาจจะ
มีมลูคา่รวมถึงหลกัล้านล้านบาทในครัง้นี ้ท าให้ประเทศไทยต้องเผชิญคา่เสียโอกาศ (Opportunity 
Costs) ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากมาย ตามหลกัทฤษฎีทางเศรษฐกิจ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า
โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทย ทัง้ภาครัฐและเอกชนมีความแข็งแกร่งพอสมควร และได้
วางแผนในการรับคา่เสยีโอกาสทางเศรษฐกิจได้ดีพอใช้ ท าให้ความเสียหายไม่กินระยะเวลา พืน้ท่ี
และภาคสว่นในวงกว้าง แต่ยงัมีเร่ืองน่าเสียดายทางเศรษฐกิจเร่ืองไหนอีกบ้าง ท่ีถ้ามหาอุทกภัย
ครัง้นีไ้ม่อุบติัขึน้ เราก็จะไม่เสยีโอกาสนัน้ไป นอกเหนือไปจากจ านวนผู้ เสียชีวิตกว่า 760 ราย และ
ผู้ประสบภยักวา่ 4 ล้านชีวิต ท่ีสามารถอนุมานได้ว่าความเสียหายทางกายภาพและจิตใจท่ีได้รับ
น าไปสูค่วามเสยีหายทางเศรษฐกิจอยางแนน่อน 

 
ภาพท่ี 4 มหาอุทกภยัและความเสยีหายครัง้รุนแรงในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2544 
ท่ีมา : ไทยรัฐออนไลน์, ยอดผู้ใช้ทวิตเตอร์ เสพข่าวน า้ท่วม, เข้าถึงเม่ือ 14 กรกฎาคม 2555, 
เข้าถึงได้จาก  http://www.thairath.co.th/content/oversea/213902 
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ภาพท่ี 5 สถานการณ์น า้ทว่มครัง้รุนแรง 
ท่ีมา : ไทยรัฐออนไลน์, ยอดผู้ใช้ทวิตเตอร์ เสพข่าวน า้ท่วม, เข้าถึงเม่ือ 14 กรกฎาคม 2555, 
เข้าถึงได้จาก  http://www.thairath.co.th/content/oversea/213902 
 
 เม่ือเดือนพฤศจิกายนท่ีผ่านมา ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ปรับประมาณการอัตราการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2554 ทัง้ปีลงมาท่ีร้อยละ 1.5 จากคาดการณ์เดิมเม่ือเดือน
กรกฎาคมที่ร้อยละ 4.1 และประเมินความสญูเสยีสทุธิต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ
GDP คิดเป็นมลูคา่ประมาณ 242,200 ล้านบาท ความนา่สนใจของการลดคา่ประมาณการณ์นีคื้อ
ประเด็นท่ีวา่ สาเหตขุองการลดค่าประมาณการณ์เหลา่นีเ้ก่ียวข้องกับชีวิตของเราขนาดไหน ท่ีค่า
คาดหมายอัตราการขยายตวัทางเศรษฐกิจถูกปรับลดลง นัน่ก็เป็นเพราะหน่วยธุรกิจจ านวนมาก
ต้องปิดท าการ ยติุการผลติ หรืออยา่งร้ายแรงท่ีสดุก็คือเลกิกิจการไปเลย แม้สถานการณ์อาจจะยงั
ไม่รุนแรงถึงขัน้ท่ีนกัลงทุนต่างชาติจะย้ายฐานการผลิตเพราะการกระจุกตวัหรือการรวมกลุม่ของ
วิสาหกิจท่ีจัง้อยู่ในท้องถ่ินหรือพืน้ท่ีท่ีใกล้เคียงกัน (Cluster) ในภาคการผลิตของไทยมั่นคงขึน้
นอกจากนีส้มาคมประกนัวินาศภยัยงัได้ออกมาประเมินวา่กระบวนการประเมินคา่สนิไหมไม่น่าจะ
ลา่ช้า และไทยเป็นสว่นหนึ่งของเคร่ืองข่ายการผลิตระหว่างประเทศอย่างถาวรไปเป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว แตอ่งค์กรธุรกิจเหลา่นีย้อ่มหลกีเลีย่งไม่ได้ท่ีจะต้องลดคา่ใช้จ่ายเพื่อเสริมสร้างความนา่จะเป็น
ในการยดึโยงฐานการผลติในไทยสบืตอ่ไป ทิศทางลดค่าใช้จ่ายก็ได้แก่ การลดค่าจ้างแบบรวมหมู่
ลดอัตราจ้างงานเพิ่มในอนาคต ท าให้บุคลากรในบางสายการผลิตถูกลอยแพไปโดยปริยาย ดัง
ข้อมูลท่ีนายอาทิตย์ อิสโม อธิบดีกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผย
ข้อมูลประมาณจ านวนแรงงานได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยทัง้นีก้ว่า 7.5 แสนคน และ
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คาดการณ์ตวัเลขแรงงานท่ีต้องถูกเลิกจ้างกว่า 1 แสนคน อาจฟังดูไม่มากแต่ความสญูเสียของ
ปัจเจกบุคคลเหลา่นีอ้าจจะไม่ได้ส าแดงให้เห็นชัดในภาพรายงานเศรษฐกิจประจ าปี หรือภาพ
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมตา่งๆ ท่ีกลบัมาเดินเคร่ืองการผลติในรอบขวบปีหน้า แต่อย่างน้อยการ
เสียโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับปัจเจกของบุคคลเหล่านี ้ย่อมส่งผลกระทบในลกัษณะ “เด็ด
ดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว” ไป ไม่วา่จะเป็นการท่ีภาครัฐต้องจ่ายคา่ชดเชยการลดน้อยถอยลงของ
ก าลงัซือ้ในตลาดผลิตภณัฑ์หลายๆ ประเภท ตลอดจนการท่ีบุคลากรท่ีถูกเลิกจ้างมีความเสี่ยงท่ี
จะต้องไปท างานท่ีไม่ตรงสายงาน ความถนดั และความพอใจของตนเอง  
 อยา่งไรก็ตาม ศนุย์วิจยักสกิรไทยคาดวา่การลงทนุทัง้ในภาครัฐและเอกชนท่ีเป็นไป 
เพื่อซอ่มแซมความเสยีหายจากอุทกภยัและการบริหารจดัการระบบน า้จะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจ
ไทยในปี 2555 คอ่ยๆ ฟิน้ตวัในไตรมาสแรก ก่อนท่ีจะเติบโตได้ชัดเจนขึน้ในไตรมาสถัดมา ซึ่งการ
ลงทุนท่ีเป็นผลมาจากอุทกภัยนีอ้าจมีมูลค่าสูงถึง 400,000-550,000 ล้านบาทในปี 2555 
นอกจากนีแ้รงหนุนจากนโยบายเศรษฐกิจเชิงกระตุ้นของรัฐบาล ยงัน่าจะมีสว่นกระตุ้นภาคการ
บริโภค และการมีผลบงัคบัใช้ของพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2555 
ซึง่ปัจจยัภายในประเทศดงักลา่วนา่ที่จะช่วยประคบัประคองเศรษฐกิจไทยฝ่าความเสี่ยงเศรษฐกิจ
โลก ท่ามกลางวิกฤตหนีส้าธารณะในกลุม่ยูโรโซนท่ีลกุลามแน่นอนว่าในระบบเศรษฐกิจแบบทุน
นิยม วิกฤติยอ่มมาพร้อมกบัโอกาสเสมอแม้วา่สภาวะเศรษฐกิจโลกยคุปัจจุบนั และรวมไปถึงภาวะ
โลกร้อนซึ่งท าให้ภัยธรรมชาติในภูมิภาคต่างๆ รุนแรงและส่งผลกระทบถึงการด ารงตนทาง
เศรษฐกิจของมนษุย์มากขึน้ๆ จะขบัดนัให้ผู้คนจ านวนมากหนัมาตัง้ค าถามกบัระบบเศรษฐกิจแบบ
ทนุนิยมก็ตาม แตต่ราบใดท่ีเรายงัไม่สามารถเห็นภาพท่ีชัดเจนเก่ียวกับทางเลือกใหม่ๆ ได้ การท า
มาหากินและใช้ชีวิตในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอย่างรู้เท่าทันระบบ เข้าใจทัง้ความเสี่ยง 
โอกาส ข้อดี ข้อเสยีของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทกุประเภท อยา่งไม่ระแวงหรือต่ืนตระหนกจนเกินไป
ก็จะท าให้เราสามารถเป็น “สตัว์เศรษฐกิจ” ท่ียงัมีความเป็น “มนุษย์” อันมีเลือดเนือ้และหวัใจ แต่
สามารถประสบความส าเร็จทางเศรษฐกิจได้แม้วา่วิกฤติทางธรรมชาติหรือระบบการเงินจะรุนแรง
ขึน้ทกุวนัก็ตาม (ทีมงาน รู้สู้ Flood, 2555) 
 ข่าวคือใคร ถอดบทเรียนจากรายงานข่าวมหาอุทกภยั 
  การน าเสนอข่าววิกฤตการณ์น า้ท่วมในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2554 ท่ีผ่านมา
เห็นได้ชดัว่า รูปแบบการน าเสนอข่าวในสื่อมวลชนกระแสหลกัปัจจุบนัเปลี่ยนไปมีการสอดแทรก
ความคิดเห็นของผู้น าเสนอ ตลอดจนวิธีการน าเสนอให้มีความเป็นเร่ืองเลา่ (Narrativity) มากขึน้
เร่ือยๆ บางครัง้การสอดแทรกความคิดเห็นเหลา่นีก็้ท าอย่างแนบเนียนจนแทบจะเป็นเนือ้เดียวกับ
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ขา่ว หรือท่ีชดัเจนโจ่งแจ้งยิ่งขึน้ก็คือการเข้าไปมีสว่นร่วมในเหตกุารณ์ท่ีเป็นประเด็นขา่วเสยีเองของ
ผู้สื่อข่าว (Gonzo Journalism) เช่น การให้ผู้ สื่อข่าวส ารวจสถานท่ีประสบภัย  สมัภาษณ์
ผู้ประสบภยัแล้วแสดงตนเป็นอาสาสมัครให้ความช่วยเหลือด้วยตนเอง  เป็นต้น สิ่งเหลา่นีน้ ามาสู่
เสยีงวิพากษ์วิจารณ์หนาหูว่า สื่อมวลชนมีความพยายามท่ีจะใสอ่ารมณ์ และสร้างสถานการณ์ท่ี
ดึงดูดความสนใจของผู้ เสพข่าว เพื่อให้เข้าถึงกลุม่ผู้ ชมท่ีหลากหลายขึน้อันจะน ามาซึ่งการเพิ่ม
รายได้ขององค์กรสื่อเม่ือมีช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารนับร้อยช่องทาง  ทัง้โทรทัศน์ วิทยุ
หนงัสือพิมพ์ อินเทอร์เนต โทรศพัท์เคลื่อนท่ี สื่อประสมนอกสถานท่ี และท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสดุใน
สงัคมไทยร่วมสมยัก็คือโซเชียลมีเดีย เช่น เว็บไซต์ Facebook หรือ Twitter เป็นต้น แต่วิถีชีวิตของ
ประชาชนทัว่ไปนัน้ มีภาระหน้าที่หลายอยา่งในเวลา 24 ชัว่โมง ท าให้การเลอืกรับสื่อท่ีหลากหลาย
และน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบเป็นได้ยาก ยิ่งไปกว่านัน้การศึกษาขัน้พืน้ฐานของไทยยงัไม่ได้ให้
ความส าคญัในการให้ความรู้ด้านการรู้เท่าทนัสื่อ (Media Literacy) เท่าท่ีควร ท่ีสดุแล้วประชาชน
ทัว่ไปจึงมีแนวโน้มท่ีจะเลอืกรับขา่วสารจากสื่อท่ีตนเองสะดวกท่ีจะรับชม  รับรู้ รับฟัง ไม่ว่าจะเป็น
ความสะดวกในแงเ่วลา สถานท่ี หรือความต้องใจในเนือ้หา “ดราม่า” ของข่าว การวางตวัเป็น “สื่อ
ข่าวหนกั – สื่อข่าวเบา” ตลอดจนจุดยืนทางการเมือง อันจะน ามาซึ่งความเข้าใจสถานการณ์ท่ี
ผิดพลาด ไม่สมบูรณ์ หรือถูกเพียงคร่ึงเดียวแต่ผิดในข้อใหญ่ใจความท่ีกลา่วมาทัง้หมดนี  ้ ไม่ได้
หมายความว่าผู้ เขียนสนบัสนุนให้ผู้อ่านเลือกบริโภคแต่เฉพาะข่าวหนักเชิงวิเคราะห์และสืบสวน
สอบสวน หรือดขูา่วโทรทศัน์ให้ครบทกุช่อง อ่านหนงัสอืพิมพ์ทุกฉบบัแต่อย่างใด เพียงแต่อยากจะ
จุดประเด็นค าถามขึน้มาวา่ เราจะท าอยา่งไรเพื่อแยกแยะระหวา่งความจริงกบัความคิดเห็นปฏิเสธ
ไม่ได้ว่า ประสบการณ์ โลกทศัน์ ชีวทศัน์ มีผลท าให้คนเราทุกคน เลือกท่ีจะเช่ือ และเลือกท่ีจะไม่
เช่ือในเร่ืองเลา่ที่ผา่นเข้ามาในชีวิต แตข่ณะเดียวกนัสื่อมวลชนทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นสื่อพาณิชย์
หรือสือ่ของกลุม่องค์กรผู้ไม่แสวงหาก าไรสามารถมีวาระแอบแฝงในการน าเสนอได้ทัง้สิน้ในมุมของ
สือ่พาณิชย์ อาจมีปัจจยัธุรกิจมาเก่ียวพนั สง่ผลให้การน าเสนอข่าวอาจมีการ “บิดเบือน”หรือ “พูด
ไม่หมด” เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุม่ทนุผู้สนบัสนนุสือ่นัน้ ในมมุขององค์กรผู้ไม่แสวงหาก าไรก็
อาจมีปัจจัยการรวมตวัท่ีเกิดจากอคติบางประเภทจึงอาจเจือปนความล าเอียงในการน าเสนอ
ข้อมลูได้เช่นกนั หรือสือ่อินเทอร์เนตและโซเชียลมีเดียท่ีตอบสนองผู้ ใช้ด้วยความรวดเร็วฉับไวของ
ข้อมลูก็ต้องแลกมาด้วยโอกาสท่ีข้อมลูจะมีความผิดพลาด ปราศจากการตรวจสอบหรือปราศจาก
การกลัน่กรองอารมณ์สว่นบุคคลของผู้ รายงานข้อมูลเช่นเดียวกัน นัน่จึงเป็นปัญหา ท่ีท าให้ความ
จริงและความคิดเห็นในสือ่ทกุวนันี ้สบัสนปนเปไปหมดทางแก้ปัญหาเบือ้งต้น ส าหรับการแยกแยะ
ระหว่างความจริงและความคิดเห็น ก็คือการรับข้อมูลข่าวสารด้วยสติ ฟังด้วยใจเป็นกลาง ไม่รีบ
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เช่ือข้อมลูใดข้อมลูหนึง่โดยงา่ยจนกวา่จะผา่นการตรวจสอบท่ีเพียงพอ  ซึ่งการตรวจสอ ต้องท าต่อ
ทัง้เนือ้หาว่ามีเหตุผลสนบัสนุนเพียงพอหรือไม่ มีอะไรท่ีมีแนวโน้มจะถูกบิดเบือนโดยคุณค่าของ
ข่าวและตรวจสอบผู้ส่งสาร ว่าเป็นใคร มีเจตนาหรือวตัถุประสงค์ใดเคลือบแฝงมาในข้อมูลนัน้
หรือไม่ หากจะก้าวลว่งไปถึงธรรมชาติท่ีแท้จริงของการรายงานขา่วโดยไม่เก่ียวข้องกบัผลก าไรทาง
ธุรกิจหรืออุดมการณ์ทางสงัคมอ่ืนใดแล้ว ทุกๆ รายงานข่าวก็ยงัผ่านเทคนิคการคดัสรรเหตุการณ์
ทัง้ท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติและเหตุการณ์ท่ีเกิดจากความสมัพนัธ์ทางสงัคมของมนุษย์  น ามา
เปิดประเด็นและรายงานเพื่อตอบค าถามทัง้สิน้ 6 ประการดงันี ้
 1. ใคร (Who) ใครคือบุคคลส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัขา่ว 
 2. ท าอะไร (What) เกิดอะไรขึน้ การกระท าหรือเหตกุารณ์ใดท่ีส าคญั 
 3. ท่ีไหน (Where) การกระท าหรือเหตกุารณ์นัน้ๆ เกิดขึน้ท่ีไหน 
 4. เม่ือไร (When) การกระท าหรือเหตกุารณ์นัน้ๆ เกิดขึน้วนั เวลาใด 
 5. ท าไมและอยา่งไร (Why and How) ท าไมเหตกุารณ์นัน้จึงเกิดและเกิดขึน้ได้
อยา่งไร 
 6. ข้อมลูประกอบอ่ืนๆ เช่น ความเป็นมา 
 องค์ประกอบเชิงโครงสร้างเหลา่นีข้องข่าว นกัสื่อสารมวลชนมักจดจ าเป็นสตูรส าเร็จ
วา่ 5 W + 1 H (Who, What, Where, When, Why + How) ซึง่โจทย์ท่ีค าถามเหลา่นีต้้องตอบก็คือ
สิ่งท่ีมวลชนผู้ รับสารอันเป็นเป้าหมายของสื่อต้องการ ซึ่งอันท่ีจริงแล้วก็หนีไม่พ้นความต้องการ
ความอยากรู้อยากเห็นขัน้พืน้ฐานของมนษุย์นัน่เอง สิ่งเหลา่นีเ้ม่ือเรียกรวมกันแล้วกลา่วได้ว่าเป็น
“คณุคา่ของขา่ว” มีด้วยกนั 12 ประการคือ 
 1. ความสดตอ่สมยั (Timeliness) นบัวา่เป็นหวัใจส าคญัของการน าเสนอข่าว เพราะ
ผู้อ่านมักให้ความสนใจกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้สดๆ ร้อนๆ หรือเร่ืองราวท่ีทนัสมัย ดงัค ากลา่วท่ีว่า 
"ขา่วต้องสดเหมือนปลา" 
 2. ความใกล้ชิด (Proximity / nearness) หมายถึงความสมัพนัธ์ใกล้ชิดต่อเหตุการณ์
ท่ีเกิดขึน้ทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจ 
 3. ความเด่น (Prominence) หมายถึงบุคคลส าคญัท่ีเป็นท่ีรู้จักกันดี ซึ่งอาจรวมถึง
สถานท่ีส าคญั วตัถอุนัล า้คา่ ฯลฯ 
 4. ความแปลกประหลาด (Oddity / Unusualness) เม่ือมีเหตุการณ์เกิดขึน้อย่าง
ผิดปกติหรือผิดวิสยัในสงัคม เหตุการณ์นัน้ย่อมก่อให้เกิดความสนใจและมีคุณค่าทางข่าวสูง
หนังสือพิมพ์ให้ความส าคัญแก่องค์ประกอบนีม้าก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือมีสถานการณ์ท่ีไม่
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เอือ้อ านวยในการเสนอข่าว เพราะถูกปิดกัน้เสรีภาพของหนังสือพิมพ์จึงมักใช้ความแปลก
ประหลาดมาเสนอเป็นขา่ว เพื่อเปลีย่นบรรยากาศท่ีตงึเครียดให้ผอ่นคลายลงได้ชัว่ระยะหนึง่ 
 5. ผลกระทบกระเทือน (Consequence) ข่าวท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนเป็นจ านวน
มากมกัได้รับการพิจารณาท่ีจะเสนอเป็นข่าวมากกว่าข่าวท่ีว่านีอ้าจเป็นผลกระทบกระเทือนทาง
เศรษฐกิจ สงัคม ฯลฯ 
 6. ความขดัแย้ง (Conflict) ความขดัแย้งย่อมเป็นท่ีสนใจของคนทัว่ไป อาจเป็นความ
ขดัแย้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม 
 7. ความมีเงื่อนง า (Suspense / Mystery) บางครัง้เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้อาจมีเบือ้งหลงั
ลกึลบัซบัซ้อนหนงัสือพิมพ์จึงมักให้ความสนใจขุดคุ้ยและน ามาตีแผ่เสนอเป็นข่าวติดต่อกันเป็น
เวลาหลายวนั เพราะผู้อ่านให้ความสนใจ 
 8. ปุถุชนสนใจ (Human Interest) ข่าวท่ีก่อให้เกิดความรู้สกึสะเทือนอารมณ์สว่น
ใหญ่มกัเป็นขา่วอาชญากรรมที่ผู้อ่านสนใจอยากรู้สาเหตท่ีุแท้จริงเน่ืองมาจากอะไร 
 9. เพศ (Sex) ธรรมชาติของมนษุย์มกัให้ความสนใจเก่ียวกับเพศ ทัง้เพศเดียวกันและ
ตา่งเพศ หรือความผิดปกติทางเพศ 
 10. ความขบขนั (Amusement) ขา่วขบขนัอาจจะเกิดจากการกระท าของตลกเองหรือ
จากเหตกุารณ์อ่ืนๆท่ีผู้อ่านเห็นแล้วเกิดอารมณ์ผอ่นคลาย 
 11. ความเปลีย่นแปลง (Change) สงัคมมนุษย์ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อาจ
เป็นความเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีหรือไม่ดีก็ได้  และมีผลกระทบต่อประชาชนทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม 
 12. ความก้าวหน้า (Progress) เกิดขึน้จากการค้นคว้าทดลองทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 ผู้อ่านคงพอเข้าใจแล้วว่า ท่ีเราสนใจติดตามข่าวสารบ้านเมือง หรือแม้กระทัง่ข่าว
ซุบซิบข่าวลือจากบุคคลรอบข้าง นั่นก็เพราะว่าการได้รับทราบข่าวสามารถตอบสนองความ
ต้องการพืน้ฐานด้านตา่งๆ ของคนเราได้เป็นอย่างดีน่ีเอง ซึ่งทุกคนคงทราบดีว่าจิตรับรู้ของคนเรา
นัน้มีความหวัน่ไหวไปกบัอารมณ์และสิง่แวดล้อมทกุๆ ประเภท ได้ทกุโอกาสไม่ใช่เวลาท่ีรับฟังข่าว
เทา่นัน้ เพราะฉะนัน้ หลกัคิดท่ีดีท่ีสดุในการรู้เท่าทนัสื่อเม่ือได้รับฟังข่าวสาร และเกิดความรู้สกึไม่
วา่จะเป็น เช่ือ ไม่เช่ือ เฉยๆ เห็นด้วย ต่อต้าน ชอบ ไม่ชอบ รัก รังเกียจ ฮึกเหิม หรือหวาดผวา จง
อยา่ลมื “เตือนตนด้วยตนเอง” (เอกสารตอ่ยอด คลปิ รู้ สู้ Flood, 2555) 
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คู่มือรับ “น า้ท่วม” ฉบับย่อ 
สถานการณ์อุทกภยัท่ีเกิดขึน้ในขณะนี  ้สร้างความวิตกให้กับคนกรุงเทพฯ ไม่น้อยแต่

หากประชาชน มีความพร้อมในการเตรียมรับสถานการณ์น า้ท่วมก็จะช่วยป้องกันและบรรเทา
ความเสยีหายท่ีอาจเกิดขึน้ได้ 
 เตรียมตัวให้พร้อมก่อนน า้ท่วม 
 1. ตรวจสอบข้อมูลเร่ืองน า้ท่วมท่ีเคยเกิดในละแวกบ้านหรือพืน้ท่ีใกล้เคียงเพื่อ
คาดการณ์และเตรียม ตวัได้ถกู 
 2. วางแผนและตรวจสอบสถานท่ีและเส้นทางส าหรับการอพยพ 
 3. เตรียมอุปกรณ์สือ่สาร ส ารองแบตเตอร่ีโทรศพัท์ ไฟฉายพร้อมถ่าน 
 4. เตรียมวสัดอุุดปิดป้องกนับ้านเรือน เช่น กระสอบทราย แผ่นพลาสติก ไม้แผ่น ตะปู
กาวซิลโิคน 
 5. น ายานพาหนะไปเก็บไว้ในพืน้ท่ีท่ีน า้ไม่ทว่ม 
 6. ย้ายสิง่ของขึน้ท่ีสงู สว่นของใช้ขนาดใหญ่ หาอิฐหรือไม้หนนุให้สงูขึน้จากพืน้ 
 7. บนัทกึหมายเลขโทรศพัท์ส าหรับเหตฉุกุเฉิน 
 8. เตรียมถุงยงัชีพบรรจุของใช้ท่ีจ าเป็นพร้อมเสบียงอาหาร  และยาประจ าตวัอย่าง
น้อย 3 วนั ในกรณีท่ีต้องอพยพออกจากพืน้ท่ี 
 9. เก็บของมีค่าไว้ในท่ีปลอดภัย และบันทึกรายการทรัพย์สินหรือถ่ายรูปไว้เป็น
หลกัฐาน ให้ค าแนะน าการปฏิบติัท่ีถกูต้องแก่บุตรหลาน เช่น ไม่สมัผสัเคร่ืองใช้ไฟฟ้า แจ้งสถานท่ีท่ี
นดัพบเม่ือเกิดการพลดัหลง 

ข้อควรปฏิบัติระหว่างน า้ท่วม 
 1. เม่ืออยูภ่ายในบ้าน 

  1.1. ปิดวาล์วแก๊สให้สนิท ตดัระบบไฟฟ้า ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดภายในบ้าน
ห้ามสมัผสั เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
  1.2 ระวงัสตัว์อันตรายท่ีมากับน า้ เช่น งู ตะขาบ เดินอย่างระมัดระวงั เน่ืองจาก
อาจมีอนัตราย จากโคลนท่ีท าให้ลืน่ หรือเศษวสัดขุองมีคมท่ีลอยมากบัน า้ 
  1.3 ห้ามบริโภคทกุอยา่งที่สมัผสักบัน า้ 
 2. หากอยูน่อกบ้าน 

  2.1 ห้ามเดินตามเส้นทางท่ีน า้ไหล เน่ืองจากหากกระแสน า้แรงอาจพดัพาไปได้
หากจ าเป็น ต้องเดินผา่นท่ีน า้ไหลให้ลองใช้ไม้จุ่ม เพื่อวดัระดบัน า้ก่อนทกุครัง้ 
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  2.2 ห้ามขบัรถในพืน้ท่ีท่ีก าลงัเกิดน า้ทว่ม ซึง่มีความเสีย่งสงูท่ีจะจมน า้ นอกจากจะ
ท าให้ รถเสยีหายแล้วอาจอนัตรายถึงชีวิตได้ 

  2.3 ห้ามเข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้า เสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า เน่ืองจากหากมีไฟฟ้าร่ัว อาจ
ถกูไฟดดูได้ 
 การฟ้ืนฟูหลังน า้ท่วม 
 1. เดินตรวจตรารอบๆ บ้าน และเช็กสายไฟฟ้า สายถังแก๊ส หากเกิดแก๊สร่ัวให้ระวงั
และรีบแจ้งร้านตวัแทนจ าหนา่ย 
 2. ตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้าง ตวับ้าน ระเบียง หลงัคา ให้แน่ใจว่า
ปลอดภยั หากเสยีหาย ให้รีบซอ่มแซม 
 3. พักผ่อนและกินอาหารท่ีเป็นประโยชน์ ดูแลสุขภาพและสร้างความอบอุ่นใน
ครอบครัว ท่ีจะช่วยเยียวยารักษาได้ดี 
 4. พูดคุยปัญหากับเพื่อนและครอบครัว  เพื่อช่วยให้ได้ระบายและผ่อนคลาย
ความเครียด 
 5. ดแูลเด็กๆ ให้ดี และโปรดเข้าใจวา่เด็กก็มีความต่ืนกลวัไม่แพ้กัน อย่าต าหนิเด็กท่ีมี 
พฤติกรรมแปลกๆ หลงัจากน า้ทว่ม เช่น 
 6. ฉ่ีรดท่ีนอน ดูดนิว้โป้งหรือเกาะติดผู้ปกครองอยู่ตลอดเวลา เน่ืองจากเด็กเพิ่งผ่าน 
เหตกุารณ์รุนแรงในชีวิต 
 7. ระวงัเร่ืองสขุอนามัย และโรคภยัท่ีมากับน า้ท่วม เช่น น า้กัดเท้า ตาแดง ท้องร่วง 
(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, คณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, 2555) 
 คู่มือ รับสถานการณ์น า้ท่วม 
 เหตุการณ์ อุทกภยัท่ีเกิดขึน้ในรอบหลายปีท่ีผ่านมาได้ได้สร้างความเสียหายแก่ชีวิต
และ ทรัพย์สิน ของประชาชนและหน่วยงานในพืน้ท่ีน า้ท่วมโดยทางรัฐและหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ ต้องกรท าการป้องกนัและฟืน้ฟู ระบบสาธารณูปโภคท่ีส าคญัก่อนอาจไม่สามารถ
ให้ความช่วยเหลอื แก่ประชาชนได้อยา่งทนัทีดงันัน้ประชาชนจึงควรมีความพร้อมในการเตรียมรับ
สถานการ์น า้ทว่ม เพื่อป้องกนั และบรรเทาภยัท่ีจะเกิดขึน้ได้ 

การเตรียมการก่อนน า้ท่วม 
การป้องกันตัวเองและความสียหายจากน า้ท่วม ควรมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า 

เพราะหากรอให้มี การเตือนภยัเวลามกัไม่เพียงพอ รู้จกักบัภยัน า้ท่วมของคุณ สอบถามหน่วยงาน
ท่ีมีการจดัการ ด้านน า้ทว่ม ด้วยค าถามดงัตอ่ไปนี ้
 1. ภายในละแวกใกล้เคียงในรอบหลายปี เคยเกิดน า้ทว่มสงูท่ีสดุเทา่ไร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   17 

 2. เราสามารถคาดคะเนความเร็วน า้หรือโคลนได้หรือไม่ 
 3. เราจะได้การเตือนภยัลว่งหน้าก่อนท่ีน า้จะมาถึงเป็นเวลาเทา่ไหร่ 
 4. เราจะได้รับการเตือนภยัอยา่งไร 
 5. ถนนเส้นใดบ้าง ในละแวกนีท่ี้จะถกูน า้ทว่มหรือจะมีสิง่กีดขวาง 
 การรับมือส าหรับน า้ท่วมครัง้ต่อไป 
 1. คาดคะเนความเสยีหายท่ีจะเกิดขึน้กบัทรัพย์สนิของคณุเม่ือเกิดน า้ทว่ม 
 2. ท าความคุ้นเคยกับระบบการเตือนภยัของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและขีน้ตอนการ
อพยพ 
 3. เรียนรู้เส้นทางการเดินทางที่ปลอดภยัท่ีสดุ จากบ้านไปยงัท่ีสงูหรือพืน้ท่ีปลอดภยั 
 4. เตรียมเคร่ืองมือรับวิทยุแบบพกพา อุปกรณ์ท าอาหารฉุกเฉินแหลง่อาหารและไฟ
ฉาย รวมทัง้ แบตเตอร์ร่ีส ารอง 
 5. ผู้คนท่ีอาศยัในพืน้ท่ีเสีย่งตอ่ภยัน า้ทว่ม ควรจะเตรียมวสัด ุเช่น กระสอบทราย แผ่น
พลาสติก ไม้แผน่ ตะป ูกาวซิลโิคน เพื่อใช้ป้องกนับ้านเรือน และควรทราบแหลง่วตัถท่ีุจะน ามาใช้ 
 6. น ารถยนต์และพาหนะไปเก็บไว้ในพืน้ท่ีซึง่น า้ไม่ทว่มถึง 
 7. ปรึกษาและท าข้อตกลงกบับริษัทประกนัภยั เก่ียวกบัการประกนัความเสยีหาย 
 8. บนัทกึหมายเลขโทรศพัท์ส าหรับเหตกุารณ์ฉกุเฉินและเก็บไว้ตามท่ีจ างา่ย 
 9. รวบรวมของใช้จ าเป็นและเสบียงอาหารท่ีต้องการใช้ ถายหลงัน า้ท่วมไว้ในท่ี
ปลอดภยัและสงูกวา่ ระดบัท่ีคาดวา่น า้จะทว่มถึง 
 10. ท าบนัทกึรายการทรัพย์สนิมีคา่งทัง้หมด ถ่ายรูปหรือวีดีโอเก็บไว้เป็นหลกัฐาน 
 11. เก็บ บนัทกึรายการทรัพย์สนิ เอกสารส าคญัและของมีคา่อ่ืนๆ ในสถานท่ีปลอดภยั
หา่งจากบ้าน หรือหา่งไกลจากท่ีน า้ทว่มถึง เช่น ตู้ เซฟท่ีธนาคาร หรือไปรษณีย์ 
 12. ท าแผนการรับมือน า้ทว่ม และถ่ายเอกสารเก็บไว้เป็นหลกัฐานท่ีสงัเกตไุด้งา่ย และ
ติดตัง้อุปกรณ์ ป้องกนัน า้ทว่มท่ีเหมาะสมกบับ้านของคณุ 
 ถ้าคุณคือพ่อแม่ 
 1. ท าการซกัซ้อมและให้ข้อมูลแก่บุตรหลานของคุณ ขณะเกิดน า้ท่วม เช่น ไม่สมัผสั
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ปลัก๊ไฟ หลกีเลีย่งการเลน่น า้และอยูใ่กล้เส้นทางน า้ 
 2. ต้องการทราบหมายเลขโทรศพัท์ฉกุเฉินของหนว่ยงานท้องถ่ิน 
 3 ต้องการทราบแผนฉกุเฉินส าหรับ โรงเรียนท่ีบุตรหลานเรียนอยู ่
 4. เตรีมแผนการอพยพส าหรับครอบครัวของคณุ 
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 5. จดัเตรียมกระสอบทราย เพื่อกนัน า้ไม่ให้เข้าสูบ้่านเรือน  
 6. ต้องมัน่ใจวา่เด็กๆ ได้รับทราบแผนการรับสถานการณ์น า้ทว่มทัง้ของครอบครัวและ
ของโรงเรียน 
 การท าแผนรับมือน า้ท่วม 
 การจัดท าแผนรับมือน า้ท่วม จะช่วยให้คุณนึกถึงสิ่งต่างๆ ท่ีจะต้องท าหลงัได้รับการ
เตือนภยั เดินส ารวจทั่วทัง้บ้านด้วยค าแนะน าท่ีกลา่ว มา พร้อมทัง้จดบันทึกด้วยว่าจะจัดการ
ค าแนะน าอยา่งไร ในช่วงเวลาที่ทกุๆ คนเร่งรีบและต่ืนเต้นเน่ืองจากภยัคุกคาม สิ่งท่ีส าคญัท่ีจะลืม
ไม่ได้ก็คือ หมายเลขโทรศพัท์ตา่งๆ ท่ีส าคญัไว้ในแผนด้วย 
 ถ้าคุณมีเวลาเล็กน้อยหลังการเตือนภยั 
 ส่ิงที่ต้องท าและมีในแผน 
 1. สญัญาเตือนภยัฉกุเฉิน และสถานีวิทยุ หรือสถานีโทรทศัน์ท่ีรายงานสถานการณ์ 
 2. รายช่ือสถานท่ี 2 แหง่ท่ีสมาชิกในครอบครัวสามารถพบกนัได้หลงัจากพลดัหลงโดย
สถานท่ีแรก ให้อยู ่ใกล้บริเวณบ้านและอีกสถานท่ีอยูน่อกพืน้ท่ีท่ีน า้ทว่มถึง 
 ระดับการเตือนภยัน า้ท่วม 
 ลกัษณะการเตือนภยัมี 4 ประเภท คือ 

 1. การเฝ้าระวงัน า้ทว่ม: มีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดน า้ทว่มและอยูใ่นระหวา่งสงัเกตุ
การณ์ 

 2. การเตือนภยัน า้ทว่ม: เตือนภยัจะเกิดน า้ทว่ม 
 3. การเตือนภยัน า้ทว่มรุนแรง: เกิดน า้ทว่มอยา่งรุนแรง 
 4. ภาวะปกติ: เหตกุารณ์กลบัสูภ่าวะปกติหรือเป็นพืน้ท่ีไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะ
น า้ทว่ม 
 ส่ิงที่คุณควรท าหลังจากได้รับการเตือนภยัจากหน่วยงานด้านเตือนภยัน า้ท่วม 
 1. ติดตามการประกาศเตือนภยัจากสถานีวิทยทุ้องถ่ิน โทรทศัน์หรือรถแจ้งขา่ว 
 2. ถ้ามีการเตือนภยัน า้ทว่มฉบัพลนัและคณุอยูใ่นพืน้ท่ีหบุเขาให้ปฎิบติัดงันี  ้
  2.1 ปีนขึน้ท่ีสงูให้เร็วสดุเทา่ที่จะท าได้ 
  2.2 อยา่พยายาน าสมัภาระติดตวัไปมากเกินไป ให้คิดวา่ชีวิตส าคญัท่ีสดุ 

  2.3 อยา่พยายามวิ่งหรือขบัรถผา่นบริเสณน า้หลาก 

 3. ด าเนินการตามแผนรับมือน า้ทว่มท่ีได้วางแผนไว้แล้ว 
 4. ถ้ามีการเตือนภยัการเฝ้าระวงัน า้ทว่มจะยงัมีเวลาในการเตรียมแผนรับมือน า้ทว่ม 

 5. ถ้ามีการเตือนภยัน า้ทว่มและคณุอยูใ่นพืน้ท่ีน า้ทว่มถึง ควรปฎิบติัดงันี ้
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  5.1 ปิดอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและแก๊ซถ้าจ าป็น 
  5.2 อุดปิดช่องน า้ทิง้อ่างลา่งจาน 

  5.3 พืน้ท่ีห้องน า้และสขุภณัฑ์ท่ีน า้สามารถไหลเข้าบ้าน 

  5.4 อ่านวิธีการท่ีท าให้ปลอดภยัจากเหตกุารณ์น า้ทว่มเม่ืออยูน่อกบ้าน 

  5.5 ลอ็คประตบู้านและอพยพขึน้ท่ีสงู 
  5.6 ถ้าไม่มีท่ีปลอดภยับนท่ีสงู ให้ฟังข้อมลูจากวิทยหุรือโทรทศัน์เก่ียวกบัสถานท่ี
หลบภยัของหนว่ยงาน 

 6. หากบ้านพกัอาศยัของคณุไม่ได้อยูใ่นท่ีน า้ทว่มถึง 
  6.1 อ่านวิธีการท่ีท าให้ความปลอดภยัเม่ืออยูใ่นบ้าน 

 7. หากบ้านพกัอาศยัของคณุไม่ได้อยูใ่นท่ีน า้ทว่มถึงแตอ่าจมีน า้ทว่มในห้องใต้ดิน 

  7.1 ปิดอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าในห้องใต้ดิน 

  7.2 ปิดแก็ซหากคาดวา่น า้จะทว่มเตาแก็ซ 

  7.3 เคลือ่นย้ายสิง่ของมีคา่ขึน้ข้างบน 

  7.4 ห้ามอยูใ่นห้องใต้ดิน เม่ือมีน า้ทว่มถีงบ้าน 
 น า้ท่วมฉับพลัน 
 คือ น า้ทว่มท่ีเกิดขึน้อยา่งรวดเร็วมากในบริเวณท่ีลุม่ต ่า ในแม่น า้ ล าธารหรือร่องน า้ท่ี
เกิดจากฝน ท่ีตกหนกัมากติดต่อกันหรือจากพายุฝนท่ีเกิดซ า้ท่ีหลายครัง้  น า้ป่าอาจเกิดจากท่ีสิ่ง
ปลกูสร้าง โดยมนษุย์ เช่น เข่ือนหรือฝายพงัทลาย 

 1. ถ้าได้ยินการเตือนภยัน า้ทว่มฉบัพลนัให้วิ่งไปบนท่ีสงูทนัที 

 2. ออกจารถและท่ีอยู ่คิดอยา่งเดียววา่ต้องหนี 

 3. อยา่พยายามขบัรถหรือวิ่งย้อนกลบัไปทางที่ถกูน า้ทว่ม 
 ปลอดภยัไว้ก่อนเมื่ออยู่นอกบ้าน 
 1. ห้ามเดินตามเส้นทางที่น า้ไหล มีผู้คนจ านวนมากเสยีชีวิตจากจมน า้ตายในขณะท่ี
น า้ก าลงัมา ความสงูของน า้แค ่15 ซม. ก็ท าให้เสยีหลกัล้มได้ ดงันัน้ถ้ามีความจ าเป็นต้องเดินผ่าน
ท่ีน า้ไหล ให้ลองน าไม้จุ่มเพื่อวดัระดบั น า้ก่อนทกุครัง้ 

 2. ห้ามขบัรถในพืน้ท่ีท่ีก าลงัโดนน า้ท่วม การขบัรถในพืน้ท่ีท่ีน า้ท่วมมีความเสียงสงู
มากท่ีจะจมน า้ หากเห็นป้ายเตือนตามเส้นทางต่างๆ ห้ามขับรถเข้าไปเพราะอาจมีอันตราย
ข้างหน้า น า้สงู 50 ซม. พดัรถยนต์จกัรยสานยนต์ให้ลอยได้ 
 3. ห้ามเข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าและสายกระแส ไฟฟ้าสามารถวิ่งผา่นได้ เม่ือเกิดน า้ท่วม
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แต่ละครัง้ จะมีผู้ เสียชีวิต เน่ืองจากไฟดูดมากกว่าสาเหตุอ่ืนๆ เม่ือเห็นสายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
ช ารุดเสยีหาย กรุณาแจ้ง 191 หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 หลังน า้ท่วม 
 3 ขัน้ตอนท่ีคณุควรท าในวนัแรก ๆ หลงัจากเหตกุารณ์น า้ทว่ม 
 ขัน้ตอนที่ 1 : เอาใจใส่ตัวเอง 
 หลงัผา่นเหตกุารณ์น า้ทว่ม คณุและครอบครัวอาจเกิดความซึมเศร้า และต้องใช้เวลา
กลบัสูภ่าวะปกติอย่าลืมว่าเหตุการณ์น า้ท่วมนัน้อาคารบ้าน เรือน ได้รับความเสียหาย คุณต้อง
ดูแล ตวัเองและครอบครัว พร้อมกับการบูรณะบ้านให้กลบับ้านเหมือนเดิม อุปสรรคท่ีส าคญัคือ
ความเครียด รวมทัง้ปัญหาอ่ืน เช่น นอนหลบัยาก ฝันร้ายและปัญหาทางกาย โรคภยัไข้เจ็บ ซึ่งคุณ
และครอบครัวควรปฏิบติัตามค าแนะน าดงันี ้

 1. ให้เวลากบัครอบครัวเพราะความอบอุ่นในครอบครัวอาจช่วยเยี่ยวยารักษาได้ดี 

 2. พดูคยุปัญหากลบัเพื่อนและครอบครัว ร่วมแบ่งปันความกังวลจะช่วยให้ได้ระบาย
และ ผอ่นคลายความเครียด 

 3. ผกัผอ่นและกินอาหารท่ีเป็นประโยชน์ เพราะมีปัญหาทัง้ความเครียดและทางกาย
เพิ่มขึน้ เม่ือร่างกายอ่อนแอ 

 4. จดัร าดบัสิง่ท่ีจ าเป็นต้องท าตามล าดบัก่อนหลงัและคอ่ย ๆ ท า 
 5. ขอความช่วยเหลอืจากจิตแพทย์เม่ือเกิดอาการซมึเศร้าจนท่ีจะรับมือได้ 

 6. ดแูลเด็กๆ ให้ดี และโปรดเข้าใจเด็กมีความต่ืนกลวัไม่แพ้กัน และอย่าต าหนิเด็กท่ีมี
พฤติกรรมแปลกๆ หลงัจากน า้ท่วม เช่น ฉ่ีรดท่ีนอน ดูดนิว้โป้งหรืเกาะคุณอยู่ตลอดเวลา จ าไว้ว่า
เด็ก พึง่ผา่นเหตกุารณ์ท่ีรุนแรงในชีวิต 

 7. ระวงัเร่ืองสขุอนามยั เม่ืออยูใ่นพืน้ท่ีเคยน า้ทว่ม 
 ขัน้ตอนที่ 2 การจัดการดูแลบ้านของคุณ 
 ท่ีผา่นมามีผู้คนจ านวนมากเสียชีวิตเน่ืองจากน า้ท่วมสว่นใหญ่เกิดจากถูกไฟดูด หรือ
อุบติัเหตุท่ีเกิดขึน้จากน า้ลดสิ่งแรกท่ีต้องท าเม่ือกลบับ้านคือ  การตรวจสอบความปลอดภยั ก่อน
เข้า บูรณะและอยูอ่าศยั โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

 1. ปรับจูนคลืน่วิทยโุทรทศัน์ ฟังรายงานสถานการณ์ 

 2. ติดตอ่บริษัทประกนัภยั เพื่อตรวจสอบความเสยีหาย และซอ่มแซมทรัพย์สนิตา่งๆ 

 3. เดินตรวจตารอบๆ บ้าน และเซ็คสายไฟฟ้า สายถังแก็สโดยถ้าหากเกิดแก็สร่ัวจะ
สามารถ รู้ได้จากกลิน่แก็สให้ระวงัและรีบ โทรแจ้งร้านท่ีเป็นตวัแทนจ าหนา่ย 

 4. ตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้าง ตวับ้าน ระเบียง หลงัคา ให้แน่ใจว่า
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โครงสร้าง ทกุอยา่งปลอดภยั 

 5. ตดัระบบไฟฟ้าที่จ่ายเข้าบ้าน 

 6. ปิดวาล์วแก็สให้สนิทหากได้กลิน่แก็สร่ัวก่อไม่ควรเข้าใกล้บริเวณนัน้ 

 7. เข้าไปในบ้านอยา่งระมดัระวงั แลพอยา่ใช้วสัดท่ีุท าให้เกิดประกายไฟ 

 8. ถ่ายรูปความเสยีหาย เพื่อเรียกร้องคา่ชดเชยจากประกนั (ถ้ามี) 
 9. เก็บกู้สิง่ของท่ีมีคา่ และหอ่หุ้มรูปภาพหรือเอกสารส าคญั 

 10. เก็บกวาดท าความสะอาดบ้าน เปิดหน้าต่างและประตู เพื่อระบายอากาศ และ
ตรวจสอบ ความมัน่คงของโครงสร้างพืน้ฐานของสิง่ก่อสร้างตา่งๆ 

 11. ซอ่มแซมโครงสร้างที่เสยีหาย 

 12. เก็บกวาดก่ิงไม้หรือสิง่ปฏิกลูในบ้าน 

 13. ตรวจ หารอยแตกหรือร่ัวของทอ่น า้ถ้าพบให้ปิดวาฃ์วตรงมิเตอร์น า้ และไม่ควรด่ืม
และ ประกอบอาหารด้วยน า้จากก๊อกน า้ จนกวา่จะรู้วา่สะอาดและปลอดภยั  

 14. ระบายน า้ออกจากห้องใต้ดินอยา่งช้า ๆ เน่ืองจากแรงดนัน า้ภายนอกอาจจะมาก
จนท าให้ เกิดรอยแตกของผนงัหรืพืน้ห้องใต้ดิน 

 15. ก าจดัตะกอนท่ีมาจากน า้เน่ืองจากเซือ้โรคสว่นมากมกัจะ มาจากตะกอน 
 โรคที่มากับน า้ท่วม 
 โรคน า้กัดเท้าและผื่นคัน 
 เกิด ขึน้ได้ก็เพราะผิวหนงัเท้าของเรา โดยเฉพาะท่ีง่ามเท้าเกิดเปียกชืน้และสกปรก 
เวลาท่ีเท้า สกปรก สิ่งสกปรกจะเป็นอาหารอย่างหนึ่งท่ีท าให้เชือ้ราหรือเชือ้โรคเจริญเติบโตได้  ดี 
เท้าที่แช่น า้ หรือเปียกชืน้อยู่ตลอดเวลา จะท าให้ผิวหนงัท่ีเท้าอ่อนสว่นผิวๆ ของหนงัจะเป่ือยและ
หลดุออก เศษผิวหนงัท่ีเป่ือยนีจ้ะท าให้เชือ้โรคท่ีปลวิไปปลวิมาเกาะติดได้ง่าย และผิวท่ีเป่ือยก็เป็น
อาหาร ของเชือ้ราได้ดี เชือ้ราจึงไปอาศยัท าให้เกิดแผลเล็กๆ ขึน้ตามซอกนิว้เท้าเกิดเป็นโรคน า้กัด 
เท้าขึน้ โรคน า้กัดเท้า มักพบว่ามีอาการคนัและอักเสบตามซอกนิว้เท้า (หรือนิว้มือ) และถ้ามีเชือ้
แบคทีเรีย เข้าแทรกซ้อนด้วย ก็จะท าให้อกัเสบเป็นหนอง และเจ็บปวดจนเดินล าบากได้ 

 ไข้หวัด ไข้หวดัเป็นการติดเชือ้ของจมูก และคอ บางครัง้เรียก upper respiratory 
tract infection URI เกิดจากเชือ้ไวรัสซึ่งรวมเรียกว่า  Coryza viruses ประกอบด้วย Rhino-
viruses เป็นส าคญั เชือ้ชนิดอ่ืนๆ มี Adenoviruses, Respiratory syncytial virus เม่ือเชือ้เข้าสู่
จมกู และคอจะท าให้ เยื่อจมกูบวม และแดง มีการหลงัของเมือกออกมาแม้วา่จะเป็นโรคท่ีหายเอง
ใน 1 สปัดาห์ แต่เป็นโรค ท่ีน าผู้ ป่วยไปพบแพทย์มากท่ีสดุโดยเฉลี่ยเด็กจะเป็นไข้  หวดั 6-12 ครัง้
ตอ่ปี ผู้ ใหญ่จะเป็น 2-4 ครัง้ ผู้หญิงเป็นบ่อยกว่าผู้ชายเน่ืองจากใกล้ชิดกับเด็ก คนสงูอายุอาจจะ
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เป็นปีละครัง้ 
 โรคเครียดวิตกกังวล ความเครียดเป็นระบบเตือนภยัของร่างกายให้เตรียมพร้อมท่ี
กระท าสิง่ใดสิง่หนึง่ การมี ความเครียดน้อยเกินไปและมากเกินไปไม่เป็นผลดีต่อสขุภาพ สว่นใหญ่
เข้าใจวา่ความเครียด เป็นสิง่ไม่ดีมนัก่อให้เกิดอาการปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนือ้ หวัใจเต้นเร็ว แน่น
ท้อง มือเท้าเย็น แตค่วามเครียดก็มีสว่นดีเช่น ความต่ืนเต้นความท้าทายและความสนุก สรุปแล้ว
ความเครียดคือสิง่ท่ี มาท าให้เกิดการเปลีย่นแปลงชีวิตซึง่ม่ีทัง้ ผลดีและผลเสยี 
 โรคตาแดง 
 โรคตาแดงเป็นโรคตาท่ีพบได้บ่อย เป็นการอักเสบของเยื่อบุตา(conjuntiva) ท่ีคลุม 
หนงัตาบน และลา่งรวมเยื่อบุตา ท่ีคลมุตาขาว โรคตาแดงอาจจะเป็นแบบเฉียบพลนั หรือแบบ
เรือ้รัง สาเหตอุาจ จะเกิดจากเชือ้แบคทีเรีบ ไวรัส Chlamydia trachomatis ภูมิแพ้ หรือสมัผสัสาร
ท่ีเป็นพิษ ต่อตา สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเชือ้แบคทีเรียและเชือ้ไวรัส มักจะติดต่อทางมือ 
ผ้าเช็ดหน้าหรือ ผ้าเช็ดตวั โดยมากใช้เวลาหาย 2 สปัดาห์ ตาแดงจากโรคภูมิแพ้มักจะเป็นตาแดง
เรือ้รัง มีการอกัเสบ ของหนงัตา ตาแห้ง การใช้contact lens หรือน า้ยาล้างตาก็เป็นสาเหตุของตา
แดงเรือ้รัง 
 โรคอุจาจระร่วง โรคอุจจาระร่วง หมายถึง ภาวะท่ีมีการถ่ายอุจจาระเหลว จ านวน 3 
ครัง้ต่อกันหรือมากกว่า หรือถ่ายเป็นน า้มากกว่า 1 ครัง้ ใน 1 วนั หรือถ่ายเป็นมูกหรือปนเลือด
อยา่งน้อย 1 ครัง้ สาเหตเุกิดจาก การติดเชือ้ในล าไส้จากเชือ้แบคทีเรีย ไวรัส โปรโตซวั ปรสิตและ
หนอนพยาธิ สถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทยมักจะหาสาเหตุของเชือ้โรคท่ี
ก่อให้เกิดอาการ อุจจาระร่วงไม่ได้ ก็จะให้การวินิจฉัยจากอาการ อาการแสดงและลกัษณะ
อุจจาระได้แก่ บิด (Dysentery) อาหารเป็นพิษ (Food poisoning) ไข้ทยัฟอยด์ (Typhoid fever) 
เป็นต้น ในกรณีท่ีมีอาการของโรคอุจจาระร่วง เฉียบพลนัไม่ใช่โรคดงักลา่วข้างต้น และอาการไม่
เกิน 14 วนั ก็จะรายงานเป็นโรคอุจจาระร่วง เฉียบพลนั (Acute diarrhea) 
 แหล่งให้ความช่วยเหลือน า้ท่วม 
 หน่วยงานให้ความช่วยเหลือน า้ท่วม 
 หนว่ยงานให้ความช่วยเหลอืน า้ทว่มและหมายเลขสอบถามข้อมลูน า้ทว่มตา่งๆ 
 1. ศนูย์รับบริจาคสิง่ของโคราช 
  1.1 หากต้องการบริจาคสิง่ของ ให้ไปท่ีศาลากลาง จงัหวดันครราชสมีานะคะ 
  1.2 ต้องการบริจาคเงิน ติดต่อได้ท่ีเบอร์โทร 044-259-996-8, 044-259-993-4 
หรือโอนมาได้ท่ี ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา บญัชีออมทรัพย์ ช่ือบญัชี “เงินช่วยเหลือผู้
ประสบ อุทกภยั จ.นครราชสมีา” เลขบญัชี 301-0-86149-4 
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 2. ศนูย์อ านวยการแก้ไขปัญหาน า้ทว่ม จงัหวดันครราชสมีา 
  2.1 สามารถสอบถามและขอความช่วยเหลือได้ท่ี  หมายเลขโทรศัพท์ 044-
342652-4 และ 044-342570-7 

 3. โรงพยาบาลมหาราช จ.นครราชสมีา 
  3.1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี หมายเลขโทรศพัท์  086-251-2188 ตลอด 
24 ชัว่โมง 
  3.2 ทางโรงพยาบาลมีความต้องการน า้ด่ืมบรรจุขวด นมกลอ่ง และอาหารแห้ง 
รวมทัง้ของใช้เบ็ดเตลด็ผู้ ป่วย เช่น ผ้าอ้อมส าเร็จรูปส าหรับเด็กและผู้ ใหญ่ ผ้าอนามัย เป็นจ านวน
มาก 

  3.3 สามารถบริจาคเงินไปได้ท่ี ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา บญัชีออม
ทรัพย์ ช่ือบญัชี “โรงพยาบาลมหาราช นครราชสมีา” เลขท่ีบญัชี 301-3-40176-1 

 4. กรมอุตนิุยมวิทยา 
  4.1 เว็บไซต์ tmd.go.th 

  4.2 สายดว่นกรมอุตนิุยมวิทยา โทร.1182 

  4.3 สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร(AM 1287 KHz) 
โทร. 02-383-9003-4, 02-399-4394 

  4.4 สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จ.นครราชสีมา(FM 94.25 MHz) 
โทร. 044-255-252 
  4.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จ.พิษณุโลก(FM 104.25 MHz) 
โทร. 055-284- 328-9 
  4.6 สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา  จ.ระยอง(FM 105.25 MHz) 
โทร. 038-655-075, 038-655-477 
  4.7 สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา  จ.ภูเก็ต(FM 107.25 MHz) 
โทร. 076-216-549 

  4.8 สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา  จ.ชุมพร(FM 94.25 MHz) 
โทร. 077-511-421 

 5. กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
  5.1 เว็บไซต์ www.disaster.go.th 

  5.2 สายดว่นนิรภยั หมายเลขโทรศพัท์ 1784 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   24 

  5.3 ขบวนช่วยเหลือน า้ท่วมออกเร่ือย ๆ ขอรับบริจาคเน้นไปท่ี น า้, ยาแก้ไข้, เสือ้ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี หมายเลขโทรศพัท์ 02-241-7450-6 

 6. กรุงเทพมหานคร 
  6.1 สามารถไปบริจาคสิง่ของได้ท่ี ศนูย์ช่วยเหลอืผู้ประสบอุทกภยั อาคารศาลาว่า
การกทม.1 (เสาชิงช้า) ศาลาว่าการกทม, 2 (ดินแดง) และท่ีส านกังานเขตทุกแห่งทัว่กรุงเทพฯ 50 
แหง่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี หมายเลขโทรศพัท์ 02-354-6858 
 7. สภากาชาดไทย 

  7.1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี หมายเลขโทรศพัท์ 02-251-7853-6, 02-
251-7614-5 ตอ่ 1603 

  7.2 สามารถบริจาคเงินไปได้ท่ี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย บญัชี
ออมทรัพย์ ช่ือบญัชี “สภากาชาดไทยช่วยเหลอืผู้ประสบอุทกภยั” เลขท่ีบญัชี 045-3-04190-6 แล้ว
แฟ็กซ์ใบน าฝากพร้อมเขียนช่ือและท่ีอยู่มาท่ี ส านกังานการคลงั สภากาชาดไทย ถึงหวัหน้าฝ่าย
การเงิน หมายเลขโทรสาร 02-250-0120 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี หมายเลขโทรศพัท์ 
02-256-4066-8 

  7.3 สามารถไปบริจาคสิง่ของได้ท่ี ส านกังานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกัษ์
สภากาชาดไทย 1871 ถนนองัรีดนูงัต์ เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 หากมาจากถนนพระราม 4 ให้
เลีย้วตรงแยกอังรีดูนงัต์ เม่ือเข้าสูถ่นนอังรีดูนงัต์ให้ชิดซ้ายทนัที เน่ืองจากอยู่ต้นๆ ถนน (ทางด้าน
พระราม4) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี 02-251-7853-6 ต่อ 1603 หรือ 1102 หากเป็น
วนัหยดุราชการ ตอ่ 1302, 02-251-7614-5 หมายเลขโทรสาร 02-252-7976 
  7.4 สามารถลงทะเบียนร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยน า้ท่วมได้ท่ี  
http://www.rtrc.in.th/ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีหมายเลขโทรศพัท์ 02-251-7853-6, 
02-251-7614-5 ต่อ 1603 มาช่วยแพ็คชุดธารน า้ใจ หรือช่วยขนพวกข้าวสาร อาหารแห้งขึน้
รถบรรทกุ แตมี่เงื่อนไขอยูว่า่ ต้องการผู้ ท่ีมีสขุภาพแข็งแรง และสามารถ ยกของหนกัได้ (เพราะงาน
คอ่นข้างหนกั และต้องยกของหนกั) เป็นผู้ชายก็จะดีมาก หากเราต้องการก าลงัพล จะโทรศพัท์ไป
ติดตอ่วา่จะสะดวกมาในวนัท่ีเราแพ็คของหรือไม่ เป็นรายๆ ไป 
 
3. ข้อมูลเก่ียวกับกลุ่มอาสาสมัคร “รู้สู้! Flood” 
 ความเป็นมาและแนวคิดก่อนที่จะมาเป็น “รู้สู้! Flood” และ “วาฬสีฟ้า” 
 เม่ือข้อมูลมีจ านวนมากการรับรู้ก็ย่อมเกิดความสบัสนยิ่งในสถานการณ์น า้ท่วมก็
มักจะเกิดความต่ืนตระหนก ความเป็นจริงท่ีเกิดขึน้ก็คือการท่ีมีข้อมูลจ านวนมากแต่จับต้นชน
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ปลายไม่ถกูและไม่แน่ใจว่าข้อมูลไหนจะน ามาใช้ได้จริงในทัง้ๆ ท่ีแต่สื่อพยายามน าเสนอเพื่อเป็น
ประโยชน์แต่ก็พบปัญหาในความน่าเช่ือถือมากกว่านัน้ เม่ือเราเจอปัญหาน า้ท่วมเราจะสามารถ
เอาตวัรอดได้อย่างไร ฉะนัน้การเตรียมตวัจึงเป็นสิ่งจ าเป็นก่อนหน้านี ้หลายคนคงจะคุ้นกับคลิป
วีดีโอ "รู้สู้! flood" ท่ีถกูเผยแพร่ทางสงัคมออนไลน์ ตัง้แตต่อนแรกจนถึงขณะนี ้ตอนท่ีสี่ใกล้จะออก
มาแล้ว แตห่ลายคนอาจจะยงัไม่รู้วา่ "รู้สู้! flood" มาจากใคร ใครเป็นคนท า และมีวตัถปุระสงค์เพื่อ
สิง่ใด ซึง่จะต้องไม่ลมืวา่งานทกุอยา่งยอ่มมีท่ีมาที่ไปเสมอ ในการนี ้"สขุพฒัน์ โลห์่วชัรินทร์" หนึง่ใน
ทีม "รู้สู้! flood" ให้สมัภาษณ์กับ "มติชนออนไลน์"  ถึงเบือ้งหลงัในการท าผลงานชิน้นีว้่า มาจาก
การท่ีกลุม่เพื่อนรู้สกึวา่ข้อมลูท่ีได้รับมีจ านวนมากมีหลายสื่อหลายช่องทางแทนท่ีข้อมูลนัน้จะเป็น
ประโยชน์แต่กลายเป็นโทษ เน่ืองจากข้อมูลมีจ านวนมากกระแสต่างๆ ท าให้ต่ืนตระหนก หรือ
บิดเบือนข้อเท็จจริงบ้าง จากการท่ีเรียนทางด้านนิเทศศาสตร์สาขาการผลิตภาพยนตร์น่าจะใช้
ความรู้ตรงนีม้าใช้กับการน าเสนอข้อมูลให้เป็นท่ีเข้าใจหรือน าข้อมูลท่ีมีอยู่มาจัดหมวดหมู่เพื่อให้
คนดเูข้าใจกับเร่ืองราวต่างๆ จากสถานการณ์น า้ท่วมเข้าใจมากขึน้พร้อมๆ กับการท่ีสมาชิกกลุม่ 
รู้จักกับทีมผลิตรายการโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ทีวีไทย) เข้ามาช่วยในการ
กลัน่กรองข้อมลูและเข้ามาช่วยในเร่ืองของกระบวนการจัดการข้อมูลท่ีมีอยู่พร้อมกับให้ค าแนะน า
ในการผลติชิน้งาน ทัง้หมดนีจ้ึงเป็นท่ีมาของการผลติชิน้งานของเหลา่ทีมนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั โดยมีท่ีมาจากหลายๆ สว่นประกอบกัน สว่นความตัง้ใจนัน้ "สขุพฒัน์" บอกว่า มา
จากตวัเราเองท่ีอยากรู้ว่าเม่ือน า้ท่วมเราควรจะท าอย่างไร หรือต้องเตรียมตวัอย่างไรหรือมีปัจจัย
อะไรบ้างท่ีท าให้เกิดน า้ท่วมบ้าน จากความอยากรู้ตรงนี ้ก็เป็นสว่นหนึ่งท่ีเราอยากผลิตชิน้งาน
ขึน้มา อยา่งน้อยก็นา่จะเป็นประโยชน์กับตวัเราและคนอ่ืนๆ ท่ีไม่เข้าใจ หรือก าลงัต่ืนตระหนกกับ
สถานการณ์น า้ท่วมปัญหาก็คือว่าการท่ีมีข้อมูลจ านวนมากเราจะจัดการอย่างไร โดยเฉพาะการ
น าเสนอนัน้เราจะน าเสนออย่างไรให้เป็นท่ีเข้าใจให้คนทัว่ๆ ไปได้รู้แบบยากเกินไป เดิมทีคิดว่าจะ
ท าเป็นหนงัสัน้แตเ่อาไปเอามาแล้วก็เป็นการยากเพราะจะไม่ทนัสถานการณ์และคิดว่าชิน้งานแต่
ละชิน้นา่จะออกมาได้ทนัทว่งทีหรือแม้กระทัง่ความยาวของเร่ืองท่ีน าเสนอต้องมานัง่ถกเถียงกันว่า
จะใช้ความยาวเทา่ไหร่ เม่ือดแูล้วถึงจะเข้าใจได้ ตอ่มาก็คือความน่าเช่ือถือ เพราะการผลิตชิน้งาน
ออกมานัน้ แนน่อนวา่ในสถานการณ์นีค้วามน่าเช่ือถือต้องเป็นสิ่งแรกในการรับข้อมูลหากชิน้งาน
ของเราไม่นา่เช่ือถือความตัง้ใจก็จะหมดไปมากกว่านัน้ เม่ือเราตกลงกันว่าจะน าเสนอในรูปแบบ
แอนนิเมชัน่ก าลงัคนในการผลติจึงเป็นความยากล าดบัตอ่มาก่อนท่ีจะมีการรับสมัครอาสาสมัครท่ี
มีความสามารถในเร่ืองของ อินโฟกราฟิก (infographics) เข้ามาช่วยงานอีกครัง้หนึ่ง "สิ่งท่ีคิดมา
โดยตลอดวา่การผลติชิน้งานออกมาแล้วคนดจูะต้องไม่ต่ืนตระหนกมีความเป็นธรรมชาติเน้นเข้าใจ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   26 

เป็นหลกัเพราะท่ีผา่นมาคนท่ีเสพข้อมลู ตา่งเสพแต่เนือ้หาท่ีดราม่าดูแล้วเครียด ทัง้นีต้้องสามารถ
ตอบสนองความกระหายในเร่ืองของความชดัเจนให้ได้ " สขุพฒัน์ กลา่ว 

 
ภาพท่ี 6 “รู้สู้! flood” อศัวินท่ีมากบั “วาฬ” 
ท่ีมา : Voice Of The Day, “รู้สู้! flood” อศัวินท่ีมากบั “วาฬ”, ออกอากาศทาง True Visions ช่อง 
79, 5 พฤศจิกายน 2554  
 
 สว่นขัน้ตอนของการท างานจะประกอบไปด้วยการรวบรวมข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือได้แล้ว
น ามาพดูคยุกนัถึงเนือ้หาที่จะน าเสนอโดยคิดวา่เราอยากรู้อะไรและใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายใครก็ดูได้
ก่อนจะมาตกลงกนัวา่จะน าเสนอในรูปแบบของแอนนิเมชัน่แบง่เป็นก่ีตอน แตล่ะตอนจะเสนออะไร 
แล้วลงมือผลิต และหาทีมงานท่ีเข้ามาช่วยกันท างาน โดยมีทีมงานอยุประมาณ 40 -50 คน 
สลบักนัเข้ามา รวมถึงอาสาสมคัรด้วย และมีตนและเพื่อนๆ อีกประมาณ 20 คน เป็นแกนหลกัใน
การบริหารงาน จากนัน้ก็เข้าสูก่ารเผยแพร่ผลงานผา่นสงัคมออนไลน์ (Social Media) ซึ่งการตอบ
รับนัน้ต้องบอกวา่เกินจากท่ีตัง้เป้าหมายไว้ท าให้มีก าลงัใจในการท างานตอ่ไป และอีกไม่นานจากนี ้
ไปก็จะมีการเผยแพร่งานชิน้ท่ี 4 เตรียมใจสู้พร้อมอยุ่กับน า้ ซึ่งเป็นเร่ืองราวท่ีว่าเราจะสามารถอยู่
กบัสถานการณ์น า้ทว่มได้อยา่งไร และหลงัจากนัน้ประมาณอาทิตย์หน้าก็จะมีการเผยแพร่ชิน้ท่ี  5 
โดยเป็นเร่ืองเก่ียวกับการอพยพ หรือตอบโจทย์คนท่ีช่วยตวัเองไม่ได้ว่าควรจะท าอย่างไรเม่ือน า้
ทะลกัเข้ามาแล้ว การท่ีใช้วาฬนัน้ ก็ต้องการสือ่วา่น า้ปริมาณมากขณะเดียวกันวาฬแม้จะเป็นสตัว์
ขนาดใหญ่ แต่ก็ไม่ท าร้ายใคร เป็นสตัว์ท่ีน่ารักและเป็นมิตรกับคนดูด้วย เช่นเดียวกับค าว่า "รู้สู้ ! 
flood" ก็นา่จะเป็นช่ือท่ีคิดวา่สือ่ความเข้าใจได้ดีค าไม่รุนแรงสามารถรับรู้ได้ง่ายเพราะก่อนหน้านีก็้
มีการคิดช่ืออ่ืนเหมือนกนั ก่อนจะมาลงตวัในช่ือดงักลา่ว เม่ือถามวา่จะมีการผลติชิน้ท่ี 6 อีกหรือไม่
นัน้ "สุขพัฒน์" บอกว่า ยังไม่แน่ ต้องขอดูสถานการณ์ก่อนแต่มีแนวโน้มว่าจะมีสว่นจะเป็นเร่ือง
อะไรนัน้ต้องขอดอีูกทีก่อน แตค่วามเป็นไปได้ก็คือเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการฟืน้ฟูหรือการปฏิบติัหลงัน า้
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ลด อย่างไรก็ตาม สุขพัฒน์ อยากฝากไปถึงคนท่ีรับข้อมูลข่าวสารว่า "เน่ืองจากมีข้อมูลจ านวน
เยอะมาก ฉะนัน้ในการเช่ือข้อมูลก็ขอให้มีการพิจารณาก่อน ทัง้นี ้การท่ีเรามีสติก็จะผ่านไปได้
แม้กระทัง่การเตรียมตัว การเรียนรู้ในการใช้ชีวิต การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ก็จะเป็นสิ่งท่ีดี 
มากกว่านัน้หากใครมีแรงมีเวลาในการช่วยเหลือก็ไม่จ าเป็นว่าเราจะต้องไปตกัทรายใสก่ระสอบ
อย่างเดียว แต่เราสามารถเอาความรู้ ความถนัดท่ีเรามีอยู่มาช่วยเหลืออย่างอ่ืนได้"  (มติชน
ออนไลน์, 2555) 
 ขัน้ตอนการตัง้ประเด็นและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 
 จากการสัมภาษณ์หนึ่งในผู้ ก่อตัง้ทีมงาน “รู้สู้ ! flood” ถึงขัน้ตอนการสร้างอินโฟ
กราฟิกในครัง้นีเ้ร่ิมต้นจากประชุมและตัง้ปัญหาขึน้ 5 ปัญหาที่เป็นประโยชน์ คีย์อยา่งหนึ่งคือ อย่า
ท าให้ข้อมลูทว่มมากขึน้ ท าให้ทว่มน้อยลง และสิง่ส าคญัคือ อยา่ใสค่วามคิดเห็นลงไป ท าทุกอย่าง
โดยไม่ใสค่วามคิดเห็นลงไป อะไรที่เป็นประโยคแสดงทศันคติพยายามจะตดัออกให้หมด 

 
ภาพท่ี 7 สามผู้ก่อตัง้ทีมงาน “รู้สู้! Flood” 
ท่ีมา : Voice Of The Day, “รู้สู้! flood” อัศวินที่มากับ “วาฬ”, เข้าถึงเม่ือ14 กรกฎาคม 2555. 
เข้าถึงได้จาก http://news.voicetv.co.th/thailand/27223.html 
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ภาพท่ี 8 หวัข้อปัญหาที่ส าคญั 5 ปัญหา 
 
 เม่ือได้หวัข้อปัญหาท่ีคิดว่าส าคญัมาแล้ว 5 หวัข้อ จึงเร่ิมรวบรวมข้อมูลภาคเอกสาร
จากแหลง่ต่างๆ ทัง้แหลง่ข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลเอกสารจากองค์กรต่างๆ ทัง้ภาครัฐ
และเอกชน อาทิเช่น คู่มือประชาชนส าหรับป้องกันโรคท่ีมากับน า้ท่วม จากกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสขุ คู่มือแนะน าข้อควรปฏิบัติการใช้ไฟฟ้าก่อน และหลงัน า้ท่วม และการใช้
ไฟฟ้าอยา่งมีประสทิธิภาพ และปลอดภยั จากการไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทย 

 
ภาพท่ี 9 ข้อมลูเอกสารจากองค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชน  
 
“รู้ สร้าง ส่ือ” กระบวนการผลิตส่ือสร้างสรรค์ สไตล์ “รู้สู้! flood” เคล็ดลับของการส่ือสาร
คือไม่มีเคล็ดลับ 
 “รู้สู้! flood” เป็นกลุม่อาสาสมคัรท่ีเกิดขึน้เฉพาะกิจ เพื่อผลิตสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบ
อินโฟกราฟฟิก (Info Graphics) ในการอธิบายเหตุการณ์น า้ท่วม และวิธีรับมืออย่างมีสติ จาก
เหตกุารณ์มหาอุทกภยัปลายปี 2554 ท่ีผา่นมา 

http://thaipublica.org/2012/06/create-media-flood/
http://thaipublica.org/2012/06/create-media-flood/
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 ในวนันัน้ นอกจากปัญหาน า้ทว่มจะสร้างความเดือดร้อนให้ผู้คนเป็นวงกว้างแล้ว อีก
สิ่งหนึ่งท่ีน่าเป็นห่วงคือ ภาวะข้อมูลข่าวสารท่ีท่วมท้น คอยซ า้เติมให้ผู้คนต่ืนตระหนก เกิดความ
โกลาหลวุน่วาย มีสือ่ท่ีน าเสนอขา่วจากเหตกุารณ์น า้ทว่มเป็นจ านวนมาก แตมี่ปัญหาไม่รู้วา่จะเช่ือ
ใครดี 
 ในภาวะท่ีการสื่อสารมีปัญหา สิ่งท่ี “รู้สู้ ! flood” ท าก็คือ การออกมากระตุกสงัคมให้
หนักลบัมาคิดวา่ สิง่ท่ีส าคญัท่ีสดุในการรับมือน า้ท่วมคือ “สติ” พร้อมยื่นความช่วยเหลือ ด้วยการ
น าข้อมูลข่าวสารท่ีมีอยู่มากมายมหาศาลในตอนนัน้มาจัดระเบียบ มาย่อย ให้ผู้ ท่ีก าลงัประสบ
ปัญหารู้วา่ควรรับมือกบัเหตกุารณ์เหลา่นีอ้ยา่งไร 
 ความส าเร็จของ “รู้สู้ ! flood” ในวันนัน้ ถือเป็นปรากฎการณ์ใหม่ในวงการ
สื่อสารมวลชนบ้านเรา ท่ีกลุม่คนตวัเล็กๆ ออกมาสร้างสรรค์สื่อใหม่ผ่านโซเชียลมีเดีย แต่กลบัมี
ความหมายตอ่ผู้คนเป็นจ านวนมาก ทา่มกลางภาวะการสื่อสารท่ีล้มเหลวของคนตวัใหญ่ มีคนตัง้
ค าถามวา่ ”รู้สู้! flood” มีเคลด็ลบัอะไร จึงสามารถตอบโจทย์คนในสงัคมได้อย่างถูกจุด เหมือนมา
นัง่อยูใ่นใจของผู้ก าลงัประสบอุทกภยั 

 
ภาพท่ี 10  Workshop โครงการ “รู้ สร้าง สือ่” โดยทีมงาน “รู้สู้! flood” 
ท่ีมา : Thaipublica, Workshop รู้ สร้าง ส่ือ, เข้าถึงเม่ือ 14 กรกฎาคม 2555, เข้าถึงได้จาก 
http://thaipublica.org/2012/06/create-media-flood/ 
 
 เพื่อตอบค าถาม กิจกรรม “รู้ สร้าง สือ่” จึงเกิดขึน้มาในวนัท่ี 2 มิถนุายน 2555 โดยมี 
เกรียงไกร วชิรธรรมพร, ธวชัชยั แสงธรรมชยั และวรรธนะ รุจิโรจน์สกลุ ตวัแทนของกลุม่ “รู้สู้! 
flood” ออกมาแบง่ปันประสบการณ์ และแนวคิดในการท างาน 
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 สิง่หนึง่ท่ีทีมงาน “รู้สู้! flood” ย า้แล้ว ย า้อีก ตลอดการเวิร์คชอปในวนันีคื้อ การสือ่สาร
ไม่มีสตูรส าเร็จตายตวั เคลด็ลบั คือการไม่มีเคลด็ลบั สิง่ท่ีทีมงานน ามาแบง่ปันในวนันี ้จึงเป็นเพียง
บทเรียนจากความส าเร็จ และความผิดพลาดของทีมงาน ตลอดเหตกุารณ์มหาอุทกภยัท่ีผา่นมา 
สรุปได้เป็นกระบวนการงา่ยๆ 3 ขัน้ตอนคือ ตีโจทย์, ท าอยา่งไร? และวางแผนงาน 
 ตีโจทย์ 
 “เป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัจจุบนัและเป้าหมาย เป็นการเข้าใจตวัเอง เข้าใจปัญหา
อย่างถูกจุดก่อนเร่ิมต้น เพื่อรู้ความต้องการของการสื่อสารท่ีจะท า และไม่หลงทาง” จากสถาณ
การณ์ในขณะนัน้ ปัญหาท่ีสงัคมไทยก าลงัเผชิญคือ ภาวะท่ีผู้คนต่ืนตระหนกกับข่าวสารเร่ืองน า้
ทว่ม เป้าหมายของ “รู้สู้! flood” จึงเป็นการท าอย่างไรให้ผู้คนลดความต่ืนตระหนก และรับมือกับ
ภยัพิบติัได้ “สิง่หนึง่ท่ี “รู้สู้! flood” เช่ือคือ ความรู้สามารถจดัการความต่ืนตระหนกได้ แตปั่ญหา ณ 
ตอนนัน้ สงัคมยงัขาดสือ่ท่ีเป็นกลาง และไม่มีการน าเสนอข่าวสารอย่างคดัสรร กลุม่เป้าหมายใน
ตอนนัน้จึงมุ่งไปท่ีประชาชนท่ียงัไม่ประสบภยั และยงัคงสามารถรับสือ่ตา่งๆ ได้ แตปั่ญหาคือจะท า
อยา่งไร ให้สิง่ท่ีเราต้องการบอกสามารถไปสูก่ลุม่เป้าหมายได้อยา่งมีประสิทธิภาพ” 

 
ภาพท่ี 11 ตีโจทย์-วิเคราะห์ “รู้สู้! flood” 
ท่ีมา : Thaipublica, Workshop รู้ สร้าง ส่ือ, เข้าถึงเม่ือ 14 กรกฎาคม 2555, เข้าถึงได้จาก 
http://thaipublica.org/2012/06/create-media-flood/ 
 
 ท าอย่างไร? 
 สิง่ท่ี “รู้สู้ ! flood” ท าในตอนนัน้ จึงเป็นการคิด สร้างสรรค์ คดักรองเนือ้หาให้ได้
ใจความส าคญัท่ีต้องการจะสือ่อยา่งชดัเจน โดนใจผู้ รับสาร ผา่นรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัเนือ้หา และ
ตรงกบัพฤติกรรมการรับสือ่ของกลุม่เป้าหมาย” 
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 ท าไมการสือ่สารแบบ “รู้สู้  ! flood”  ถึงโดนใจ และเข้าไปอยู่ในใจของใครหลายคนใน
ครัง้แรกท่ีได้เห็น วา่นี่แหละคือสิง่ท่ีเขาอยากรู้ สิง่เหลา่นีไ้ม่ใช่ความบงัเอิญ หรือโชคช่วย แต่เป็นผล
มาจากการท างานหนกั การใช้เวลาและหาข้อมลูอยา่งจริงจงั  
 “ในขณะท่ีน า้ก าลงัมา สิ่งท่ีผู้คนอยากรู้ไม่ใช่น า้จะมีขนาดเท่าไร ก่ีลกูบาศก์เมตร สูง
กว่าระดับน า้ทะเลมากแค่ไหน แต่เป็นเพียงค าถามง่ายๆ ว่าน า้จะท่วมบ้านเขาหรือไม่ จะมา
เม่ือไหร่ และจะอยู่นานแค่ไหน แต่การจะตอบค าถามเหล่านีไ้ด้ สิ่งส าคัญท่ีสุดคือการมีข้อมูล
พืน้ฐาน” สิง่ท่ี “รู้สู้! flood”  ท าคือการระดมความเห็นของทีมงาน ผ่านการตัง้ค าถามด้วยใจท่ีเปิด
กว้าง กลายมาเป็นโจทย์ส าคญั 5 ข้อ ท่ี “รู้สู้! flood” ตัง้ใจจะตอบและกลายมาเป็นจุดมุ่งหมาย
ส าคญัในการท างาน คือ 1) ท าไมต้องสนใจน า้ท่วมปีนี ้2) เราจะดูแลตนเองได้อย่างไร 3) เราจะมี
บทบาทตอ่สงัคมอย่างไร 4) ผลกระทบท่ีตามมาหลงัน า้ท่วม 5) จะท าอย่างไรให้อยู่กับน า้ท่วมได้
อยา่งยัง่ยืน 
 นอกจากนี ้อีกสิ่งท่ีส าคญัคือ ต้องรู้จักกลุม่เป้าหมายท่ีเราก าลงัจะสื่อ ต้องมีการคิด
แทนผู้ ฟัง เน่ืองจากปัญหาน า้ท่วมมีคนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง และแต่ละคนก็มีพืน้ฐาน มี
ความรู้ท่ีไม่เทา่กนั การจะให้ความรู้เพื่อเรียกคืนสติกลบัมาจ าเป็นต้องเร่ิมจากสว่นท่ีง่ายท่ีสดุ สว่น
ท่ีเป็นพืน้ฐานท่ีสดุ คิดกนัถึงขนาดวา่ถ้าแม่ของเราเป็นคนไม่มีความรู้เร่ืองน า้ท่วมเลย แต่อยากให้
แม่เข้าใจเพื่อท่ีจะตระหนักและรับมือกับสถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ คิดว่าแม่เรา ควรจะรู้
อะไรบ้าง ไม่ใช่เอาตวัเองเป็นบรรทดัฐาน คิดว่าตวัเองรู้แล้วคนอ่ืนจะต้องรู้เหมือนกับตวัเอง น่ีจึง
เป็นท่ีมาของ “รู้สู้! flood” ในตอนแรกคือ “รู้จกัน า้ทว่มให้มากขึน้” 
 จากโจทย์ส าคัญ 5 ข้อ เม่ือต้องสรุปให้เหลือประโยคเดียว ให้ง่ายต่อการสื่อสาร จึง
กลายมาเป็นใจความส าคญัท่ีสดุ ท่ีต้องการบอกประชาชนในตอนนัน้คือ “รับมือภยัพิบติัด้วยสติ”
 แตใ่นตอนท่ีน า้ก าลงัจะเข้ากรุงเทพฯ ประชาชนก าลงัประสบภาวะข้อมูลข่าวสารท่ีล้น
หลากเช่นเดียวกนั มีคนเป็นร้อยเป็นพนั แชร์ข้อความ แชร์รูป หรือสง่ข่าวลือโดยขาดสติยัง้คิด จึง
น ามาสูรู่ปแบบการตอบโจทย์อยา่งสร้างสรรค์ 
 “ทีมงานทกุคนตกลงกนัวา่จะให้ความรู้อยา่งเป็นกลาง เน้นข้อเท็จจริงจากแหลง่ข้อมูล
ท่ีเช่ือถือได้ ปราศจากการแสดงความคิดเห็น ไม่มีการแนะน าให้ใครต้องอพยพ เพราะเข้าใจถึง
ข้อจ ากดั ท่ีแตล่ะคนมีศกัยภาพตา่งกนั การเสนอข้อมูลจึงเป็นไปเพื่อให้คนเอาตวัรอด มากกว่าจะ
ท าให้คนดยูิ่งตกใจหรือยิ่งเป็นทกุข์ มีการก าหนดจุดยืนอย่างชัดเจนว่า จะไม่ท าให้ข้อมูลท่ีมีอยู่ใน
สงัคมเพิ่มมากขึน้ และจะไม่ขยายความต่ืนตมูให้เป็นไปมากกวา่นี”้  

http://www.youtube.com/watch?v=b8zAAEDGQPM&list=UUEpI9nmlU-0rS7eAbu_GhVw&index=2&feature=plcp
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 แต่ด้วยภาวะน า้ท่วม ท่ีท าให้ทีมงานหลายคนเปลี่ยนสถานะกลายเป็นผู้ประสบภัย
การเดินทางเป็นไปอยา่งยากล าบาก การออกไปถ่ายท านอกสถานท่ีจึงแทบเป็นไปไม่ได้ในตอนนัน้
และด้วยข้อจ ากัดเร่ืองงบประมาณ การรวมตวักันในท่ีใดท่ีหนึ่ง และใช้ทกัษะท่ีหลายคนถนดัคือ
การท าอินโฟกราฟฟิก ผ่านรูปแบบของสื่อออนไลน์ จึงเป็นทางออกท่ีดีในราคาถูกท่ีสดุ และเป็น
ช่องทางที่เหมาะสม ตรงกบักลุม่เป้าหมาย และไม่ใช่แคผ่ลติสือ่แล้วปลอ่ยให้ไหลไปตามกระแสบน
โลกอินเทอร์เนตท่ีมีการเคลือ่นไหวอย่างรวดเร็ว จึงต้องมีการควบคุมทิศทาง ว่าจะสื่ออย่างไรให้มี
ประสทิธิภาพ ทีมงานจึงได้วางบุคลกิของ “รู้สู้! flood” ถ้าเปรียบเป็นคน ก็ต้องเป็นคนท่ีพดูน้อย แต ่ 

 
ภาพท่ี 12 สร้างสรรค์ “รู้สู้! flood”  –ท าอยา่งไร 
ท่ีมา : Thaipublica, Workshop รู้ สร้าง ส่ือ, เข้าถึงเม่ือ 14 กรกฎาคม 2555, เข้าถึงได้จาก 
http://thaipublica.org/2012/06/create-media-flood/ 
 
 วางแผนงาน 
 “การวางแผนงานเป็นการลงรายละเอียดให้ชัด เพื่อด าเนินการให้เกิดชิน้งานการ
สือ่สารอยา่งไม่ติดขดั เป็นไปตามไอเดียท่ีวางไว้”  
 ในกระบวนการท างาน “รู้สู้! flood” เร่ิมต้นจากเนือ้หาก่อน หลงัจากท่ีรู้จุดประสงค์ของ
การท างานแล้ว ทีมงานก็คุยกันว่ามีเนือ้หาอะไรท่ีจะต้องรู้หรือจะต้องท าในตอนนี ้เพื่อให้เข้ากับ
สถานการณ์ ไม่ใช่ดแูคจ่ะเลา่อะไร แตต้่องดวูา่ในตอนนัน้คนท่ีจะฟังเป็นอยา่งไรด้วย จากนัน้ จึงท า
การเก็บข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูท่ีเช่ือถือได้ และน าข้อมลูทัง้หมดมาจดัล าดบั ร้อยเรียงเป็นเร่ืองราว 
 มีคนถามว่า “รู้สู้  ! flood” มีขัน้ตอนการเขียนสคริปต์อย่างไร เกรียงไกร วชิรธรรมพร 
ผู้ เขียนสคริปต์เล่าว่า สิ่งท่ีเขาให้ความส าคัญคือ การเข้าใจกระบวนการคิด วิธีผลิตงานสื่อสาร
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ทัง้หมด โดยไม่ข้ามขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึ่งในการท างานไป ตัง้แต่การตีโจทย์ การวางเนือ้หาและ
รูปแบบ ไปจนถึงการวางแผนลงรายละเอียดของงาน ถ้าข้ามสว่นใดสว่นหนึ่งไปการท างานอาจไม่
เป็นไปอยา่งที่คิด 
 อย่างท่ีบอกในตแนแรกคือ “รู้สู้! flood” มีค าถามส าคญัท่ีต้องการจะตอบ 5 ข้อ จึง
กลายมาเป็นท่ีมาของอินโฟกราฟิก ทัง้ 10 ตอน แม้ไม่ได้มีการวางไว้แต่แรกว่าจะต้องท าให้ได้ 10 
ตอน แตใ่นการคิดผลติสือ่ เม่ือทบทวนโจทย์ เม่ือจดัการข้อมลูแล้วพบว่า เม่ือสามารถตอบค าถาม
ทัง้ 5 ข้อ ได้อยา่งครบถ้วน ก็ถือวา่งานชิน้นีเ้สร็จสมบูรณ์ 
 แตใ่นระหวา่งทาง ก็ใช่วา่จะไม่มีปัญหา มีบางเร่ืองท่ีทีมงานคิดว่าจะท าแต่ก็ไม่ได้ท า 
ตอนท าอินโฟกราฟฟิกไปถึงตอนท่ี 5 ทีมงานคุยกันว่าอยากท าเร่ืองเก่ียวกับนวตักรรม สอนให้คน
เอาของใช้ในบ้านมาประยกุต์ เลน่ประเด็นสญัชาตญาณคนสร้างนวตักรรม ทุกคนอยากท าเร่ืองนี ้
มาก แตห่ลงัจากไปทบทวนโจทย์ท่ีตัง้ขึน้ก็พบว่า สิ่งท่ีอยากเสนอคนดูอาจไม่อยากรู้ และไม่แน่ใจ
วา่นวตักรรมที่เสนอไปจะสามารถน าไปใช้ได้จริง ทีมงานจึงตดัสนิใจเอาตอนนีอ้อกทัง้ท่ีเขียนบทไป
เสร็จแล้ว เป็นปัญหาของภยัเฉพาะหน้า ท่ีเราไม่ได้วางแผนสือ่ตัง้แตแ่รก 
 “และอีกข้อผิดพลาดหนึง่ท่ีทุกคนคิดว่าเป็นเร่ืองใหญ่คือ ในตอนสดุท้ายท่ีท า ตอน “รู้
สู้! ทุกสิ่ง” เราตีโจทย์ว่าคนไทยลืมง่าย เป็นตอนท่ีเราค้นคว้ากันอย่างหนักท่ีสุดตอนหนึ่งจาก
ทัง้หมด ใช้เวลาเป็นเดือนเพื่อท าตอนนีเ้พียงตอนเดียว เราคิดว่าเนือ้หาส าคญัมีเยอะมาก และคน
ไทยไม่ควรลืมเร่ืองส าคัญเหล่านีจ้ริงๆ มีทัง้หมด 9 เร่ือง เราเลยเอาข้อมูลท่ีเราค้นคว้า ใส่เป็น
เอกสารตอ่ยอดความรู้ “9 เร่ืองในน า้ทว่ม ท่ีเราไม่อยากให้ลืม” ให้คนโหลด เหมือนเป็นหนงัสืออีก
เลม่หนึง่ แตป่รากฎวา่จากยอดดท่ีูมีหลกัหม่ืน กลบัมีคนโหลดเอกสารไปดูเพียงหลกัพนัเท่านัน้ ทัง้
ท่ีเป็นสิง่ท่ีเราตัง้ใจมาก” 
 “รู้สู้! Flood” จึงสรุปวา่ ความผิดพลาดในครัง้นี ้เป็นปัญหาเร่ืองการวดัผลท่ีตอนก่อน
หน้ามีลงิค์ให้โหลดข้อมลูเพิ่มจากแหลง่ข้อมลูอ่ืนคูไ่ปกบัอินโฟกราฟฟิกท่ีท า แต่ทีมงานกลบัไม่เคย
ไปเช็คดวูา่ยอดคนดจูะแตกตา่งกบัยอดคนโหลดมากขนาดนี ้หากมีการวดัผลจนรู้ก่อนหน้าว่าคนท่ี
เข้ามาดูอินโฟกราฟฟิกกับคนท่ีโหลดงานมีจ านวนต่างกันขนาดนีที้มงานอาจจะไม่ท า หรือหาวิธี
น าเสนอท่ีดีกวา่นี ้ 
 ถ้าจะให้วิเคราะห์ความส าเร็จ ทีมงาน “รู้สู้  ! Flood“ มองว่าความส าเร็จท่ีเกิดขึน้ สว่น
หนึ่งเป็นเพราะการเข้ามาถูกท่ี ถูกเวลา รู้ว่าคนท่ีอยากจะพูดด้วย ต้องการอะไร และท่ีส าคญัคือ
การท างานหนกั คิดให้มาก อยูก่บัความเข้าใจ และใช้เวลา เพื่อให้ได้เนือ้หาท่ีแข็งแรง น่าสนใจ คน
ฟังก็อยากฟังเวลาที่เราพดู แตอ่ยา่งที่กลา่วในตอนต้นว่า เคล็ดลบัของการสื่อสารคือไม่มีเคล็ดลบั 
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สตูรส าเร็จในการท างานจึงไม่มีค าแนะน าทัง้หมดท่ี ”รู้สู้!  Flood” บอก เป็นเพียงทิศทางคร่าวๆ ท่ี
พวกเขาใช้ และได้ผลในเหตกุารณ์น า้ทว่มท่ีผา่นมา  
 “สิ่งส าคญัสิ่งหนึ่งท่ีทุกคนมีโดยไม่ต้องไปเสาะหาท่ีไหนคือสามัญส านึก (common 
sense) ให้คิดวา่ถ้าเราเป็นคนฟัง เวลามีคนมาพดูกบัเราแบบนี ้เราจะเช่ือหรือไม่ ถ้าเช่ือ เป็นเพราะ
อะไร และถ้าไม่เช่ือ ท าไมถึงไม่เช่ือ มนัเป็นพืน้ฐานท่ีทกุคนมี และสามารถท าให้การสื่อสารเป็นไป
อยา่งมีประสทิธิภาพได้” 
 วนันี ้เม่ือเหตกุารณ์อุทกภยัผา่นพ้นไป ทีมงานแตล่ะคนจึงแยกย้ายกลบัไปสูจุ่ดเร่ิมต้น
ของตวัเอง คนท่ีท างานก็กลบัไปท างาน คนท่ีเป็นนกัเรียนก็กลบัไปเรียน แตใ่ช่วา่บทบาทและหน้าท่ี
ของเหลา่จิตอาสาจะยติุลง เขาเหลา่นีย้งัคงความสมัพนัธ์ของกลุม่อาสาสมัคร ท่ีพร้อมจะออกมา
ท าประโยชน์กบัสงัคม ขึน้อยูก่บัเวลาที่เหมาะสม แตจ่ะมาในช่ืออะไรนัน้ คงเป็นเร่ืองของอนาคต 

 
ภาพท่ี 13 กระบวนการคิด วิธีผลติงานสือ่สาร สไตล์ "รู้ สู้  !Flood 
ท่ีมา : Thaipublica, Workshop รู้ สร้าง ส่ือ, เข้าถึงเม่ือ 14 กรกฎาคม 2555, เข้าถึงได้จาก 
http://thaipublica.org/2012/06/create-media-flood/ 
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ภาพท่ี 14 การสมภาษณ์ผู้ก่อตัง้ทีมอาสาสมัคร  “รู้สู้  flood ” ในวนัพฤหสับดีท่ี 10 มีนาคม พ  .ศ.

2555 
 
บทสัมภาษณ์ผู้ ก่อตัง้ทีมงานอาสาสมัคร “รู้สู้! flood” สมัภาษณ์เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 10 มีนาคม 
พ.ศ. 2555 

 การสมัภาษณ์ในครัง้นีมี้จุดประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัจุดเร่ิมต้น แนวคิด และ
วตัถปุระสงค์ในการท าชุดวีดีโอแอนิเมชนั อินโฟกราฟิก ของทีมงานอาสาสมคัรทีม “รู้สู้! flood” 
โดยสมัภาษณ์ 2 ผู้ก่อตัง้ ได้แก่ คณุเกรียงไกร วชิรธรรมพร (คณุปิง) และคณุวรรธนะ รุจิโรจน์สกลุ 
(คณุบอม) ซึง่มีเนือ้หาในบทสมัภาษณ์ดงันี ้
ผู้สมัภาษณ์ : ขอให้แนะน าตวั และอาชีพในปัจจุบนัหนอ่ยคะ่  
คณุเกรียงไกร วชิรธรรมพร  : ช่ือ ปิง เกรียงไกร วชิรธรรมพร เป็น Creative ท างานด้านภาพยนต์ 

และเพลง ตอนนีเ้ร่ิมรับงานเพื่อสงัคมเป็นงานไป 
คณุวรรธนะ รุจิโรจน์สกลุ  : ผม บอม วรรธนะ รุจิโรจน์สกุล หลกัๆ ท างานด้าน Multimedia ด้าน

สือ่อยูค่รับ 
ผู้สมัภาษณ์ : ก่อนจะมาเป็น “รู้สู้! flood”  
คณุเกรียงไกร วชิรธรรมพร  : เร่ิมจากเราไปท างานด้านอาสาสมัครอ่ืนๆ มาหลายๆ อย่าง แพ็ค

กระสอบทราย แพ็คถุงยงัชีพมาแล้วรู้สกึว่าตวัเองไม่ค่อยมีประโยชน์
ตรงนัน้ คือเรารู้สกึวา่เรามีประโยชน์ได้มากกว่านัน้ คือเราไปยืนเฉยๆ 
เรารู้สกึวา่เราอยากท ามากกวา่ยืนสง่ถงุ เราก็เลยคยุกบัเพื่อนวา่เรามา
คิดก่อนว่าเราจะท าอะไรดี เรามาคิดว่าเรามาท าอะไรเรียนอะไรมา 



   36 

พอรู้วา่เรียนนิเทศมานา่จะมาช่วยสือ่สารอะไรตอนนัน้ท่ีมันงงๆ อยู่ได้
แบบมีปัญหาข้อมลูมนัเยอะอะไรแบบนี ้บงัเอิญเพื่อนคนนงึคิดตรงกัน
อยูพ่อดี เพื่อนคนนีช่ื้อ อู๋ ธวชัชยั แสงธรรมชยั ท างานกับไทยพีบีเอสอ
ยูแ่ล้วทีนีไ้ทยพีบีเอสเองก็ขาดคน เค้าขาดคนท่ีจะน าเสนอข้อมลูให้กับ
ประชาชน ก็เลยกลายเป็นวา่ โอเค Match กนั เราเองก็อยากท าข้อมูล
ให้เป็นระบบมากขึน้ แตเ่ราขาดแหลง่ข้อมลูท่ีน่าเช่ือถือ เราได้ไทยพีบี
เอส Support เรา ไทยพีบีเอสได้เราไป Support เร่ืองการท างานของ
เค้า มันก็ Match กันพอดี โอเคปุ๊ บ ท าเลย “รู้สู้! flood”ตอนนัน้ก็คือ 
ท าอย่างไรให้คนหันมาสนใจน า้ท่วมปีนีม้ากขึน้ ท าอย่างไรให้คน
เข้าใจมันก่อนจะมาอพยพ หรือจะมาอยู่กับน า้กับอะไรทัง้หลายเน่ีย
มันต้องรู้พืน้ฐานก่อนว่าปีนีเ้กิดอะไรขึน้ มีน า้ปริมาณมากเท่านีม้ัน
แปลวา่อะไร จะท ายงัไงให้คนเห็นภาพมากท่ีสดุ เราเลยตีโจทย์กันว่า
ท าให้เห็นภาพด้วยอะไร เราเลยเลือกประเภทสื่อ คือแอนิเมชัน อินโฟ
กราฟิก เพื่อให้มนัเห็นภาพจริงๆ วา่ น า้ปริมาณมากขนาดเน่ีย 10,000
ล้านลกูบาศก์เมตร ท่ีรัฐบาลพดูแล้วคนไม่เข้าใจ มนัคือใหญ่ประมาณ
ไหน 

 
ภาพท่ี 15 การอธิบายปริมาณน า้ 10,000 ลกูบาศก์เมตรให้ประชาชนเข้าใจโดยอินโฟกราฟิก 
ท่ีมา : ไทยรัฐออนไลน์, รู้สู้! Flood ให้ความรู้เร่ืองน า้ท่วมผ่านอินโฟกราฟิก, เข้าถึงเม่ือ 14 
กรกฎาคม 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.thairath.co.th/content/tech/213033 
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ผู้สมัภาษณ์ : แล้วข้อมลูท่ีได้มาเป็นข้อมลูประเภทไหนมาก่อน 
คณุเกรียงไกร วชิรธรรมพร  : ข้อมลูท่ีได้มามีหลายแบบมากครับ เบือ้งต้นมันก็จะเป็นการ Search

จาก Google ก่อน เพื่อรวบรวมว่ามันมีอะไรบ้าง แบบประเด็นย่อยๆ
ก่อนแล้วเราค่อยเจาะลึกไปเร่ืองท่ีเราสนใจอีกทีนึง ก็จะมีทัง้การไป
สมัภาษณ์นักวิชาการและก็หาแหล่งข้อมูล โทรจากตรงแหล่งโน้น
แหลง่นีใ้ห้มนัตรงจุดท่ีสดุ 

คณุวรรธนะ รุจิโรจน์สกลุ : หรือมนัก็มีทัง้บางหนอ่ยงานหรือบางองค์กรท่ีเค้าติดต่อเข้ามาเอง ว่า
ด้วยอยากเข้ามาบอกข้อมูล ยกตวัอย่างเป็นเร่ืองไฟฟ้า อันนีท้างการ
ไฟฟ้าก็เป็นฝ่ายติดต่อมา ว่าเร่ืองไฟฟ้ามันเป็นเร่ืองอันตรายมากเลย
ในช่วงน า้ท่วมคนเข้าใจกันผิดเยอะเพราะว่าเอกสารหรือบทความท่ี
แชร์กนัไปเร่ือยๆ คือมนัอนัตราย มีคนโดนไฟดดูหลายคนแล้ว แล้วเค้า
ก็รู้สกึวา่เค้าให้ข้อมูลตรงนีบ้างทีคนยงัไม่ค่อยเข้าใจ หรือบางคนก็ไม่
สนใจเลยเข้าใจผิดๆ ก็เลยมีลักษณะแบบติดต่อเข้ามาท่ีเ ราด้วย
เหมือนกนั วา่อยากให้เราเป็นสว่นหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลท่ีถูกต้อง
และคนเข้าใจได้ง่าย แต่ว่าทัง้หมดนีเ้ราตัง้ใจอย่างหนึ่งว่าข้อมูล
ทัง้หมดจะเป็นข้อมูลท่ีเป็นกลางจริงๆ ไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คือเราจะมี
การ Recheck ข้อมูล ไม่ว่าเราจะรับข้อมูลจากนักวิชาการ หรือ
Search ใน Google ทัง้หมดเราจะพยายาม Recheck จากหลายๆ
ด้าน จากหลายๆ แหลง่ก่อน 

คณุเกรียงไกร วชิรธรรมพร : คือบางทีอยา่งตอนนัน้เร่ืองผงซกัฟอกหรืออะไรก็ตามท่ีใช้ล้างบ้านล้าง
เชือ้ราได้อะไรอยา่งนี ้เราฟังจากหน่วยคนดูแลกรมสาธารณสขุ เค้าก็
พดูอยา่งหนึง่ แตพ่อเราโทรไปหานกัวิชาการด้านจุลชีววิทยา เค้าก็จะ
พดูอีกอยา่งหนึง่ เพราะฉะนัน้มนัก็จะต้องเอาข้อมูลเหลา่นีม้า Macth
กัน ว่าอะไรใช้ได้อะไรใช้ไม่ได้จริงๆ เพราะมันเหมือนแบบเรารีบเช่ือ
ไม่ได้ ก็ต้องมีการคดักรองให้ดีท่ีสดุอีกทีหนึง่ 

ผู้สมัภาษณ์ : แสดงวา่ข้อมลูท่ีก่อนจะเอามาท าแอนิเมชันเน่ีย ได้ตรวจสอบและคดั
กรองแล้ว 

คณุเกรียงไกร วชิรธรรมพร : ทกุอยา่งจะต้องผา่นการคดักรองก่อนจริงๆ คืออนัไหนท่ีรู้สกึวา่ยงัเถียง
ได้ เราจะยงัไม่ท า คือในทีมจะมีคนขีเ้ถียง ถ้าเกิดว่าอันไหนยงัมีคน
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แย้งได้อยู่ เราก็รู้สึกว่าต้องหาค าตอบให้ครบก่อน ไม่งัน้คนเหล่านี ้
ไม่ได้รับค าอธิบาย เราต้องอธิบายคนทกุประเภทให้ได้ 

คณุวรรธนะ รุจิโรจน์สกลุ : คือจริงๆ จุดตัง้ต้นเวลาเราตัง้กลุ่มทีม Research กันเน่ีย ในทีม
เหมือนมนัจะมีคนจากหลากหลายแบบหลากหลายแนวคิด ไหนจะมี
ทัง้ทางฝ่ังสายวิทยาศาสตร์ สายศิลปะ คือเราจะมาถกเถียงกันใน
ลกัษณะท่ีว่า คือเราท าแอนิเมชัน เราท าสื่อเพื่อเหมือนพูดกับเพื่อน
เหมือนพูดกับคนในระดบัเดียวกัน ดงันัน้เวลาเราคุยกันเอง เราก็จะ
เถียงกนัวา่ เป็นเราอนันีเ้ราจะอยากรู้มัย้ เร่ืองนีเ้ราจะรู้สกึต่อต้าน เรา
จะไม่เห็นด้วยรึเปล่า เราก็ต้องเคลียร์โจทย์เคลียร์เร่ืองพวกนีใ้ห้ได้
เหมือนกนัในแตล่ะเร่ืองแตล่ะประเด็น 

ผู้สมัภาษณ์ : แล้วคิดอยา่งไรท่ีเอาอินโฟกราฟิกมาใช้สือ่สารให้คนรู้ถึงข้อมลู 
คณุเกรียงไกร วชิรธรรมพร : ก็มันมาจากข้อมูลจ ากัดด้วยครับตอนนัน้ เร่ิมแรกอย่างท่ีเราบอกว่า

เราอยากให้มนัเป็นภาพ เราเลยต้องใช้อะไรท่ีเป็นภาพมาน าเสนอ ใน
ตอนนัน้เม่ือมนัเป็นภาพ มนัเป็นได้หลายอย่าง มันอาจจะเป็นวีดีโอท่ี
ถ่ายท าก็ได้ แตที่นีข้้อจ ากดัของเราคือเราไม่มีทุน ข้อจ ากัดของเราคือ
เราไม่ มีคนสนับสนุนอะไรเลย เราต้องการจะท าตัวให้ไม่ มีคน
สนบัสนนุด้วยซ า้ เพราะว่าเราไม่อยากให้ใครมา Support ข้อมูลแล้ว
มาโน้มน้าวให้เราเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ เรารู้สกึวา่เราท าอะไรโดยใช้
ทุนให้น้อยท่ีสุด เพราะฉะนัน้แอนิเมชันมันมีต้นทุนอย่างเดียวคือ
คอมพิวเตอร์ ซึง่ทกุคนมีอยูแ่ล้วกบัความถึก 

คณุวรรธนะ รุจิโรจน์สกลุ : แรงงานคน 
คุณเกรียงไกร วชิรธรรมพร :  คนท่ีนั่งท าก็ท ากันไปแต่มันไม่มีค่าใช้จ่าย และก็คือทุกคนเป็น

อาสาสมัครมาท า เพราะฉะนัน้เราเลยรู้สึกว่ามัน  Make Sense
ส าหรับเราขณะนัน้มากท่ีสดุ และในขณะเดียวกัน เราก็เช่ือว่าอินโฟ
กราฟิกเองมันก็น าเสนอข้อมูลท่ียากหลายๆ อย่าง ถ้าเรียงล าดับ
มนัดีๆ มนัจะงา่ยขึน้ เข้าใจงา่ยขึน้ 

ผู้สมัภาษณ์ : แล้วอินโฟกราฟิกประเภทอ่ืนอย่างเช่นอินโฟกราฟิกประเภท Chart
ประเภท 2D ไม่เป็นผลตอ่การสือ่สารเหรอคะ 
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คณุเกรียงไกร วชิรธรรมพร : ตอนนัน้เรารู้สกึวา่มนัขึน้อยูก่บัวา่มนัเหมาะกบัสิง่ท่ีเราจะพูดตอนนัน้รึ
เปล่า พอดีว่าเร่ืองท่ีเราจะพูดในตอนแรก ตอนท่ีหนึ่งว่าท าไมน า้ถึง
ท่วม มันเป็นเ ร่ืองท่ียาวและมันไม่สามารถอธิบายให้จบได้ใน
หน้ากระดาษเดียวอยู่แล้ว เราเลยรู้สกึว่ามันต้องมี Step ของมันใน
การเล่าคือวันนัน้เราก็นั่งเขียนบท นั่งคุยกัน มันมี Step ของการ
อธิบายหลายขัน้ตอนมาก ว่าก่อนจะพูดถึงเร่ืองน า้ท่วมปีนีเ้ราต้อง
ย้อนกบัไปพดูถึงเร่ืองน า้ก่อนวา่มนัมาได้ยงัไง แล้วมนัเกิดอะไรขึน้ มัน
มีการกักน า้ไว้ยังไง มันค่อยๆ ไล่มาท่ีละ Step เพราะฉะนัน้มันเลย
จ าเป็นต้องใช้เวลานานพอสมควร เราเลยมองว่าท ายงัไงดีให้ข้อมูล
เหลา่นีอ้ยูใ่นเวลาท่ีสัน้ท่ีสดุ กระชับท่ีสุด ก็เลยตัง้เป้าว่าอินโฟกราฟิก
ไม่เกิน 5 นาที เน่ียท่ีจะเลา่จบเร่ืองนีใ้ห้ได้ ก็จะมีข้อจ ากดัเหลา่นีม้าท า
ให้เหมือนบีบการท างานของเราให้มนัเป็นสดัสว่นมากขึน้ 

ผู้สมัภาษณ์ : ขัน้ตอนตัง้แต่เร่ิมแรกจนถึงสุดท้ายเป็นอนิเมชั่น เลา่ขัน้ตอนให้ฟัง
หนอ่ยได้มัย้คะ่ 

คณุเกรียงไกร วชิรธรรมพร : คร่าวๆ ก็ข้อมลู 
คณุวรรธนะ รุจิโรจน์สกลุ : เราตัง้วตัถปุระสงค์ตัง้แตต่อนแรกท่ีคุยกันเลย 5 ข้อ ขัน้แรกคือ ท าไม

เราถึงต้องสนใจน า้ทว่มปีนี ้ข้อสองคือ แล้วถ้าสนใจน า้ทว่มปีนีแ้ล้วเรา
จะดูแลตวัเองยงัไง ดูแลตวัเองได้แล้วเราจะมีบทบาท มีสว่นร่วมกับ
สงัคมยงัไง ข้อสี่คือผลกระทบหลงัจากน า้ท่วมมันจะเกิดอะไรขึน้บ้าง
ข้อห้าคือเราจะท ายงัไงให้เราอยู่กับน า้อย่างยัง่ยืน ซึ่ง 10 ตอน แต่ละ
ตอนมันก็จะไล่ไปเร่ือยๆ แต่ละจุดประสงค์ โดยเหมือนรูปแบบ
Possess การท างาน คือตอนท่ี 1 ตอนแรกท่ีเรามารวมกัน ก็คือแค่
เพื่อนๆ คนรู้จักกัน ติดต่อลิงค์ๆ กันไป มันก็แค่ 10 กว่าคน แต่
หลงัจากนัน้พอเป็นท่ีรู้จกั เราตัง้ใจเปิดรับอาสาสมัครให้เปิดกว้างมาก
ท่ีสดุ คือใครจะมาร่วมเป็นอาสาสมคัรกบัเราได้ แตก็่คงต้องมีเร่ืองของ
เงื่อนไขของข้อจ ากดัในการเข้ามาท างานร่วมกนั 
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ภาพท่ี 16 กลุม่อาสาสมคัร “รู้สู้! flood” ท่ีมาจากตา่งที่ ตา่งอาชีพ 
ท่ีมา : VoiceTV, เปิดแหล่งผลิตคลิป “รู้สู้ flood”, เข้าถึงเม่ือ 14 กรกฎาคม 2555, เข้าถึงได้จาก 
http://news.voicetv.co.th/thailand/22027.html 
 
คณุเกรียงไกร วชิรธรรมพร : พอเราอยากให้เป็น Format ของอาสาสมัครรูปแบบใหม่ คือไม่ได้มา

แพ็คถุงยังชีพอะไรนะ แต่ใช้ Skill พิเศษของคุณ คือถ้าคุณวาด
Illustrator ได้ ท า After Effect ได้ คุณเป็นอาสาสมัครได้เหมือนกัน
เราก็เลย โอเค ตัง้โจทย์แบบนีข้ึน้  เราก็เลยอยากตัง้องค์กรให้เป็น
ระบบระเบียบหน่อย เราเลยมีอาสามสมัครด้านอ่ืนด้วย เช่น
อาสาสมคัร HR ตอนแรกออกไปมนัก็มีสือ่เข้ามา อะไรเต็มไปหมด เรา
ก็เลยให้คนนี ้ Manage สือ่ไปเลย วา่ใครจะมาสมัภาษณ์วนัไหน ยงัไง
พอเร่ิมตัง้ให้มนัเป็นกระบวนเป็นองค์กรขึน้มาเสร็จป๊ับ หลงัจากนัน้เรา
ก็เร่ิมมาลงเนือ้หาวา่ เราก็เร่ิมแจกจ่าย เราจะมีอาสาสมัคร Research 
ทีม Research ก็จะเก็บข้อมูลรวบรวมมา พอรวบรวมข้อมูล 
Research มาเสร็จปุ๊ บ เราก็จะมาประชุมทีม Creative ก็จะเอาข้อมูล
ทุกอย่างโยนก่อน สมมุติเราเลือกประเด็น ทีม Creative เป็นท่ีโยน
ประเด็นตัง้แต่แรกให้ Research ว่า Research จะหาอะไร ทีม
Creative ก็จะคุยกันว่าประเด็นไหนจ าเป็น ณ เวลานี ้จะคุยกันว่า
สภาพคนตอนนัน้นา่จะอยู่ใน Moment ท่ีอยากรู้อะไร  อย่างเช่นตอน

http://news.voicetv.co.th/thailand/22027.html
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ท่ี 1 ตอนท่ี 2 ตอนท่ี 2 เค้าอาจจะอยากรู้ว่าบ้านตวัเองจะน า้ท่วมมัย้ 
เราจะดูยังไงว่าบ้านเราจะน า้ท่วมสูงเท่าไหร่ รู้ด้วยตัวเองได้ อะไร
อย่างนี ้ก็จะเป็น Content มันก็จะเป็นลกัษณะนีทุ้กตอน ในการ
ประชุม Research ก็จะเป็นการคดัแยกและว่าอันนีจ้ าเป็นต้องพูด
ตอนนี ้หรือไม่จ าเป็นเพราะพวกเรามีเวลาน้อยมาก เราก็จะคดัเลือก
กันเท่าท่ีจ าเป้นท่ีสุด หลงัจากนัน้ก็จะเป็น Step ต่อไป เม่ือเลือก
ประเด็นได้แล้วจะสูข่ัน้ตอนเขียนบท ผมจะเป็นคนเอาข้อมูลเหลา่นีม้า
เขียนอีกที แล้วก็เอามาเรียบเรียงล าดับมันให้มันเข้าใจง่ายท่ีสุด
หลงัจากท่ีเขียนบทเสร็จเอาไปแตก Storyboard ก็จะมีน้องไก่ ณฐพล
บุญประกอบ เป็น Head Animator ก็คือดูแลด้านภาพ และความ
Smooth ของวีดีโอ ก็จะวาดเป็น Story Board ช่องๆ แล้วแจกงาน ก็
จะมีน้องอาสาสมัครอีกคนเป็นผู้ ช่วยของไก่ คอยแจกงานให้กับ
อาสาสมัครคนอ่ืนๆ ท่ีมานัง่ด้วยว่า อะ! วนันีคุ้ณวาด Opject ชิน้นี ้
วาดบ้าน วาดรถ วาดอะไรอย่างนี ้แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็น
อาสาสมัคร Animate ก็คือเอาสิ่งเหลา่นีม้าขยบั ขณะเดียวกันก็จะ
ท างานควบคูไ่ปกับอาสาสมัครอีกสว่นหนึ่งคือท าเพลงประกอบ และ
อดัเสยีงพากย์ ก็จะมีอีกคนติดต่อเป็นระยะไกลก็คือท าเพลงกับเสียง
พากย์เน่ียจะเป็นอาสาสมัครท่ีไม่เคยมาท่ีน่ี แต่เค้าจะส่งไฟล์มาให้ 
แล้วก็มาปรับกนัทีหลงั หลงัจากนัน้ก็คือรวบรวมได้เสร็จครบทุกอย่าง
แล้วก็รวมเป็นวีดีโอตัวเดียว  On Air บน Youtube แล้วก็จะมี
อาสาสมคัรท่ีคอยดแูล Page ให้เราอีกทีนงึ 
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ภาพท่ี 17 ขัน้ตอนการท างานก่อนจะมาเป็น “รู้สู้! flood” 
ท่ีมา : VoiceTV, เปิดแหล่งผลิตคลิป “รู้สู้ flood”, เข้าถึงเม่ือ 14 กรกฎาคม 2555, เข้าถึงได้จาก 
http://news.voicetv.co.th/thailand/22027.html 

 
ภาพท่ี 18 ตัง้ค าถามเพื่อตัง้ประเด็นในแต่ละหวัข้อ 
ท่ีมา : VoiceTV, เปิดแหล่งผลิตคลิป “รู้สู้ flood”, เข้าถึงเม่ือ 14 กรกฎาคม 2555, เข้าถึงได้จาก 
http://news.voicetv.co.th/thailand/22027.html 
 

http://news.voicetv.co.th/thailand/22027.html
http://news.voicetv.co.th/thailand/22027.html


   43 

 
ภาพท่ี 19 อาสาสมคัรจากตา่งที่ ตา่งอาชีพ มารวมตวักนัท าคลปิอนิเมชนั อินโฟกราฟิก 
ท่ีมา : VoiceTV, เปิดแหล่งผลิตคลิป “รู้สู้ flood”, เข้าถึงเม่ือ 14 กรกฎาคม 2555, เข้าถึงได้จาก 
http://news.voicetv.co.th/thailand/22027.html 

 
ภาพท่ี 20 อาสาสมคัรร่วมกนัประชมุเพื่อข้อมลูท่ีตรงจุด และได้ประโยชน์กบัประชาชนมากท่ีสดุ 
ท่ีมา : VoiceTV, เปิดแหล่งผลิตคลิป “รู้สู้ flood”, เข้าถึงเม่ือ 14 กรกฎาคม 2555, เข้าถึงได้จาก 
http://news.voicetv.co.th/thailand/22027.html 
 
 

http://news.voicetv.co.th/thailand/22027.html
http://news.voicetv.co.th/thailand/22027.html
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ผู้สมัภาษณ์ : ระยะเวลาตัง้แตต้่นจนจบเน่ียใช้ระยะเวลาเทา่ไหร่คะ่ 
คณุเกรียงไกร วชิรธรรมพร : ต้นจนจบแตล่ะตวัจะไม่เทา่กนั มนัจะมีตัง้แต ่ถ้าตวัแรกสดุมันรีบมาก 

มนัเร็วมาก เพราะรู้สกึวา่เราคิดได้ช้าและมันต้องรีบปลอ่ยให้เร็วท่ีสดุ
เพื่อให้คนเข้าใจน า้ท่วม 5 วนั ตอนนัน้ตัง้แต่ต้น 5 วนั รวมๆ วนัท่ีเร่ิม
คยุกนัแล้ว แตพ่อหลงัจากนัน้เราก็จะ Take Time มันมากขึน้ เม่ือเรา
มีเวลาอย่างเช่น เราถึงตอนท่ี 5 ปุ๊ บ ตอนท่ี 1-5 เน่ียเรารีบท ามาก
เพราะว่าน่ีมันมาแล้ว มันใกล้มาก น า้มันอยู่รังสิต เราก็เลยรีบพูดถึง
เร่ืองดแูลตวัเองให้จบท่ีตอนอพยพ เสร็จป๊ับพอถึงตอนท่ี 6 เราก็จะเร่ิม 
Take Time กับมันมากขึน้ เพราะมันพูดถึง Opject ข้อ 3 ของเราว่า 
เม่ือดแูลตวัเองได้แล้วเราเราจะมีสว่นร่วมกับสงัคมยงัไง เพราะฉะนัน้
เราก็มีเวลาท่ีจะคิดกันมากขึน้ ระบบตอนนัน้มันก็จะเร่ิมขยายเป็น
อาทิตย์กว่าๆ 10 วัน หรือสองอาทิตย์ บางตอนท่ีนานท่ีสุดเน่ียคือ
อยา่งตอนสดุท้าย Research ก็เกือบเดือน และก็ม าอนิเมชั่น โดยช่วง
การท างานจะอยูจ่ริงๆ ท่ีประมาณอาทิตย์นิดๆ 

 
ภาพท่ี 21 ขัน้ตอนการเขียน Storyboard  
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ภาพท่ี 22 รวบรวม Storyboard เพื่อแจกจ่ายตอ่สูที่ม Creative 

 
ภาพท่ี 23 Storyboard EP.4  
 
ผู้สมัภาษณ์ : ในสว่นตวัผู้สมัภาษณ์นะคะตอนแรกๆ สือ่ความหมายคอ่นข้างชดัเจน

และเหมือนกบัเวลาที่มีจ ากดั และเร่งรีบมาก ข้อมลูท่ีได้จึงตรงจุดมาก 
คนจึงให้ความสนใจจากคลปินีม้ากพอสมควร 

คณุเกรียงไกร วชิรธรรมพร : พอดีตอนหลงัๆ เป็นสว่นเสริมมากกว่าแล้ว พอเป็นสว่นเสริมมก็เลย
ยากเหมือนกนัท่ีจะต้องเอาสว่นเสริมท่ีจริงๆ มันก็ไม่จ าเป็นต้องพูดถึง
ก็ได้ด้วยซ า้มาพดูกบัคนอีก 

ผู้สมัภาษณ์  : ตอนท่ียาวที่สดุก่ีนาทีคะ 
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คุณเกรียงไกร วชิรธรรมพร : 10 กว่านาที ยาวท่ีสดุเพราะ Content มันเยอะไปไว้ตอนสดุท้าย 
เพราะเป็นเหมือนฝากทิง้ท้ายก่อนท่ีจะจบ เพราะเรารู้สกึว่าท าไม่ได้
แล้ว ก็เลยต้องทิง้ท้ายยาวหนอ่ย 

ผู้สมัภาษณ์ : แบบนีอ้าสาสมคัรไปไหนกนัหมดแล้ว 
คณุเกรียงไกร วชิรธรรมพร : (ยิม้) ก็แยกย้ายไปหมดแล้วครับก็กระจายตวั ก็จะมีบางสว่นท่ีอย่าง

หวัๆ อย่างพวกเราแล้วก็ยงัท างานด้วยกันอยู่เป็นปกติอยู่แล้ว แต่คน
อ่ืนๆ ก็จะไปมีชีวิตเป็นของตวัเองแตว่า่ก็จะมีคนมาติดตอ่ให้มาท างาน
นู้ นงานนีใ้ห้ เราก็จะใช้วิ ธีว่า  บอม เป็นคนแจก Contact ให้
อาสาสมคัรไปรับงานตอ่กนัเอง 

คณุวรรธนะ รุจิโรจน์สกลุ ; เหมือนเราตัง้ใจไว้ว่าจะเป็น Non Profit จริงๆ เพราะด้วยว่าจะพูด
ตรงๆ คือสภาพสงัคมช่วงท่ีผ่านมามันคือสมมุติว่าเรารับสนับสนุน
จากหน่วยงานนี ้งานนีจ้ากหน่วยงานนัน้ คนก็จะมองว่าเอนเอียงไป
กบัฝ่ายนีรึ้เปลา่อีกฝ่ังหนึง่ก็จะไม่ฟังและ ก็เลยอยากจะให้ดูว่าเราเป็น
กลางจริงๆ และก็เลยจะไม่ได้รับเงินสนับสนุน แล้วก็จะไม่ได้รับเงิน
หรืองานจากใครเลยท่ีเป็น Business ทีนีอ้าสาสมคัรก็เป็นอาสาสมัคร
ท่ีพึง่มารวมตวัเฉพาะกิจตอนช่วงน า้ทว่มท่ีผา่นมา ดงันัน้ พอหมดเร่ือง
น า้ทว่มปุ๊ บ คือตอนนัน้ทุกคนท่ีมาเพราะสนใจเร่ืองน า้ท่วม พอจบน า้
ทว่มจะไปท าอยา่งอ่ืนมันก็ไม่ใช่ทุกคนท่ีจะสนใจเร่ืองนีเ้หมือนกับเรา 
และพอจบงานก็เลยแยกย้าย แต่เราก็ยังมี Contact ยัง Keep 
Connection ไว้อยู ่ถ้าในอนาคตเราสนใจอะไรกนัขึน้มาอีก เราอาจจะ
โทรตามกนัอีกทีก็ได้ 

ผู้สมัภาษณ์ : มีความคิดตอ่ยอดไหมคะจากตวัอนิเมชนั อินโฟกราฟิก 
คณุวรรธนะ รุจิโรจน์สกลุ : ถ้าจะพดูถึงตวั “รู้สู้! flood” เลยนะครับ ก็คือตอนนีมี้โครงการท่ีจะต่อ

ยอดเร่ืองของการสือ่สาร Communication วา่ด้วยความท่ีเรามีไอเดีย
มันมาจากท่ีเราท า “รู้สู้! flood” เสร็จมันมีองค์กรนู่น น่ี นัน่ ติดต่อมา
เยอะมาก อยากให้เราไปบรรยาย อยากให้เราไปช่วยสื่อแบบเค้ามี
ข้อมูลในมือเยอะมาก เป็นประโยชน์ต่อสงัคม แต่รู้สกึว่าคนไม่สนใจ 
ไม่ฟัง ท ายงัไงดี ซึง่แตล่ะหน่วยงานองค์กรเราก็บอกเลยว่าเป็นข้อมูล
ท่ีเป็นประโยชน์ แต่เราไม่สามารถไปพูดทุกท่ีได้ เราไม่สามารถไปนัง่
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ท าอินโฟกราฟิกให้ทกุท่ีทกุเจ้าได้ เราก็เลยคิดกันว่าเด๋ียวอาจจะมีการ
จัดเหมือนเป็นการเสวนา การ Workshop ให้กับหน่วยงานต่างๆ 
เครือข่ายต่างๆ ท่ีเค้าสนใจ เค้าติดต่อมา ถึงวิธีแนวคิดในการท างาน 
วธีิการในการสือ่สารในแบบของเราเป็นการต่อยอดให้เค้าสามารถไป 
Focus เนือ้หา เลือกเนือ้หาในการมาน าเสนอให้ตรงจุดตรงประเด็น 
แตว่า่คงไม่ใช่ในเร่ืองของเทคนิค เราคงไปสอนให้เป็นโปรแกรมขึน้มา 
คลกิเมาส์ตรงนีค้งไม่ใช่ 

คณุเกรียงไกร วชิรธรรมพร : เหมือนแชร์ประสบการณ์ให้คนอ่ืนมากกวา่ วา่เราท างานแบบไหน เรา
คดัเลอืกแบบไหน แล้วเค้าจะได้ไปปรับใช้กบังานของตวัเองได้ 

ผู้สมัภาษณ์  : ตอ่ไปเทา่กบัวะ่ไม่ได้เจาะไปในเร่ืองของอินโฟกราฟิก อาจจะเป็นทาง
อ่ืน แตเ่ก่ียวกบัการสือ่สารที่เอาข้อมลูมาสือ่สารให้งา่ยขึน้ 

คณุเกรียงไกร วชิรธรรมพร : เพราะกบั “รู้สู้! flood” เอง พอน า้ท่วมมันหมดมันก็คือมันก็เหมือนจะ
ลงไปแล้วเราคงไม่ได้ไปต่ออะไรมันอีกแล้ว แต่พอดีมันมีสว่นนีข้ึน้มา
พอดี เราก็เลยท าเติมขึน้ไปอีกนิดนงึ แตใ่นอนาคตเราคยุกนัวา่ถ้ามนัมี
ประเด็นอ่ืนในอนาคตขึน้มาที่นา่สนใจ เด๋ียวอาจจะมีการรวมตวักนัอีก
ทีนงึก็ได้ 

ผู้สมัภาษณ์ : มีความคิดเห็นยังไงเก่ียวกับอนโฟกราฟิกในการเอามาใช่สื่อสาร
ข้อมลูท่ีมนัซบัซ้อน เช่ือมโยง และมีข้อมลูสถิติเข้ามาเก่ียวข้อง 

คณุเกรียงไกร วชิรธรรมพร : เราวา่มนัครับ แตอ่ยา่ใช้เป็น Trend หลายคนชอบใช้เป็น Trend แล้ว
มันผิดจุดประสงค์ คือหลายคนชอบเข้าใจว่าอินโฟกราฟิกจะช่วยได้
ทุกอย่าง ซึ่งมันไม่ใช่ และในขณะเดียวกัน หลายคนใช้อินโฟกราฟิก
แล้วก็ใช้ไม่ถูกจุด คือเอา Design เข้าว่าอย่างเดียว แล้วท าให้ข้อมูล
มนัดยูากขึน้ มนัไม่ได้ดงูา่ยขึน้เลย หลายๆ ตวัมนัดยูาก ท ากราฟอะไร
ไม่รู้ แล้วมนัยิ่งดยูากกวา่เดิม เราแครู้่สกึวา่ถอ้าจะใช้จริงๆ  เราต้องตัง้
เป้า ต้องตัง้โจทย์ว่าใช้ไปเพื่ออะไร ท าไมจึงจ าเป็น มันจ าเป็นจริงๆ 
หรือ ท่ีจะต้องท าอินโฟกราฟิก หรือควรท าด้วยวิธีอ่ืนก็ได้ เพราะบางท่ี
อยากจะชวนเราไปท าอินโฟกราฟิก เพื่อให้เข้าใจเร่ืองการบริการของ
ทนัตแพทย์ แล้วเราจะไปอธิบายเร่ืองนัน้เป็นอินโฟกราฟิกได้ยงัไง มัน
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ไม่ใช่เร่ืองเลยอะไรอยา่งเน่ีย ก็จะต้องดคูวามเหมาะสมของเนือ้หากับ
รูปแบบนิดนงึ 

คณุวรรธนะ รุจิโรจน์สกลุ : คือถ้าพูดกันจริงๆ ตรงๆ มันเหมือนกับ “รู้สู้! flood” เกิดขึน้มันก็เลย
ท าให้คนสนใจแนวทางการน าเสนอด้วยอินโฟกราฟิกหรืออนิเมชัน
เยอะขึน้ด้วย ส้วนหนึง่บงัเอิญมันดงัถ้าพูดกันตรงๆ ง่ายๆ ก็เลยบางที
คนจะไม่ได้ Focus ท่ีเนือ้หาก่อน อาจจะ Focus เร่ืองรูปแบบก่อน
แบบตัง้โจทย์ก่อน 

คณุเกรียงไกร วชิรธรรมพร : อยากได้แบบนี ้แตย่งัไม่ทนัคิดเลยวา่ของตวัเองเป็นอะไร 
คณุวรรธนะ รุจิโรจน์สกลุ : จริงๆ เราว่าอินโฟกราฟิกหรือแอนิเมชันมันเป็นแค่รูปแบบแขนงหนึ่ง

ในการสือ่สาร ซึง่มนัสามารถท าได้มากมายหลายวิธี ดงันัน้ก็ขึน้อยู่กับ 
Content ท่ีอยากน าเสนอมากกว่าว่า Content แบบไหนเหมาะกับ
รูปแบบแบบใด 

คณุเกรียงไกร วชิรธรรมพร : จริงๆ ตัง้แตแ่รกเราก็ตัง้ใจเป็นอินโฟกราฟิก แตพ่อเราถึงจุดหนึ่งเราท า
ไปเร่ือยๆ น่ีมนัไม่ใช่อินโฟกราฟิกแล้วหนิ กลายเป็นการ์ตูนแอนิเมชัน 
พบว่ามันไม่ใช่อินโฟกราฟิกซะทีเดียว ก็เปลี่ยนอีกเหมือนกันตาม
เนือ้หา เพราะเราคิดวา่อินโฟกราฟิกมนัไม่พอ เราก็เลยเอาภาพเข้ามา
ช่วย แลยกลายเป็นการ์ตนูแอนิเมชนัไป 

ผู้สมัภาษณ์ : มีอะไรแนะน ามัย้คะ่เก่ียวกบัการน าอินโฟกราฟิกไปใช้ 
คณุเกรียงไกร วชิรธรรมพร : เราต้องรู้จกัวิธีการท างานของอินโฟกราฟิกคืออะไร และมันท างานได้

มากน้อยแคไ่หน คืออยา่งเราดอิูนโฟกราฟิกของเมืองนอก มันท างาน
ได้หลายรูปแบบมาก บางตวัมันสามารถพูดเนือ้หาเร่ือง Content ท่ี
เหมือนเป็น Lecture บทความ Article แตม่าพดูเป็นอินโฟกราฟิกแล้ว
มันเข้าใจง่ายขึน้ เพราะว่าภาพบางอย่างมันน าเสนอในรูปแบบ
สญัลกัษณ์พร้อมตัวหนังสือท่ีเป็น Text ให้คนจ ามันเหมือนอินโฟ
กราฟิกมนัจะคดักรองตวัหนงัสือท่ีจ าเป็นแล้วอะไรท่ีไม่จ าเป็นเอามา
เป็นภาพอีกทีนงึ แล้วถ้าเลอืกได้เหมาะสมจริงๆ เราจะจ า Content ได้
ดี และเสยีงท่ีมนัเข้าห ูเสยีงพากษ์อีกทีเน่ียมนัก็ช่วยให้เราเข้าใจภาพท่ี
ก าลงัเกิดขึน้มากขึน้ เราว่าอย่าไปคิดถึงแค่ Design ของมันอย่าง
เดียว ถ้า Design ของอินโฟกราฟิกมันมาบดบงัเนือ้หาจริงๆ มันก็จะ
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พงั เหมือนเราเคยดูอินโฟกราฟิกตวันึงมันเป็นกราฟวงกลม แล้วเค้า
พยายาม Design กราฟวงกลมให้มันหมุน เราก็เข้าใจว่ามันสวยงาม
เนอะ แต่พอมันหมุนเสร็จปุ๊ บเราก็ไม่รู้เลยว่าท่ีมันหมุนอยู่ในนัน้หนะ 
สรุปแล้วไอ้ก่ีเปอร์เซ็นต์นัน้หนะเราก็อ่านไม่ได้ มนัจะต้องชีอ้ย่างกราฟ
วงกลมมนัจะต้องบอกวา่สว่นนีคื้อก่ีเปอร์เซ็นต์ ก่ีเปอร์เซ็นต์น่ีคืออะไร 
ถกูมัย้ครับ แตม่นัหมุนไปเร่ือยๆ แบบนีแ้ล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้ตวันีเ้รา
อ่านไม่ทนัจริงๆ อะ เรารู้สกึว่าท่ีคุณ Design จริงๆ แหละเราไม่เถียง
วา่มนัสวย แตเ่รารู้เร่ืองมัย้ เราไม่รู้วา่กราฟวงกลมนัน้คณุจะบอกอะไร
เรา 

คณุวรรธนะ รุจิโรจน์สกลุ : เหมือน Design มนัต้องมาเพื่อตอบโจทย์ เพื่อ Support ให้ตวัเนือ้หา
มนัชดัขึน้ ไม่ใช่เพื่อเป้นเปลอืกท่ีเอามาครอบมนั  
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ภาพท่ี 24 คลปิ “รู้สู้! flood” EP.1 ตอนรู้จกัน า้ทว่มให้มากขึน้ 
ท่ีมา : ทีมงาน รู้สู้  flood, เอกสารต่อยอด คลิป “รู้สู้! Flood” ตอนรู้จักน า้ท่วมให้มากขึน้ 
[ซีดีรอม] (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท, 2555) 
 
ตอนที่ 1-10 เขียนบทโดยเกรียงไกร วชิรธรรมพร 
 ตอนที่ 1 : รู้จักน า้ท่วมให้มากขึน้ 
 : ถ้าเราลองสงัเกตรอบตวัดู เราจะพบว่า ในช่วงวิกฤตน า้ท่วม มีคนมากมายหลาย
ประเภท 

 : บางคนติดตามขา่ว เกาะติดสถานการณ์ตลอด แต่โทรทศัน์ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลท่ีอยากรู้ 
หนัไปเลอืกหาข้อมลูท่ีอยากรู้ทางอินเตอร์เน็ตก็มีล้นซะจนเลือกไม่ถูก แค่ค้นหาค าว่า “น า้ท่วม” ใน 
google.com ก็จะเจอผลการค้นหาถึง 36 ล้านรายการ ทีนีย้งัไม่ทนัท่ีน า้จะทว่ม ก็เจอข้อมลูทว่มซะ
ก่อน 

 : บางคนท าทกุอยา่งที่แชร์มาใน facebook ตนุข้าวของ เอารถไปจอดบนทางด่วน ซือ้
เรือ ต่ืนตมูไปกบัทกุขา่วทกุข้อมลู 

 : แตบ่างคนก็เฉยๆ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึน้เลย 

 : ทัง้หมดนีเ้กิดขึน้ ก็เพราะเราไม่รู้วา่ ตกลงมนัจะเกิดอะไรขึน้กนัแน่? 
 : ก่อนอ่ืนเรามาท าความเข้าใจกนัก่อนวา่ ท าไมน า้ทว่มปีนีถ้ึงหนกัหนากวา่ที่ผา่นมา? 
 : น า้มาจากไหน? น า้มาจากฝน ซึง่ตกตามธรรมชาติอยูแ่ล้วทกุปี 

 : ประเทศไทยมีลกัษณะเป็นพืน้ท่ีลาดเอียง จากภาคเหนือสูภ่าคใต้ ดงันัน้ฝนท่ีตกลง
มาทว่มขงัอยูบ่นพืน้ดิน จะไหลลงจากภาคเหนือ ไปออกอ่าวไทยตามธรรมชาติ 
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 : สมัยก่อน น า้ฝนท่ีตกลงมาบนพืน้ดิน จะไหลไปตามวิถีดงักลา่ว โดยมีผืนป่าเป็น
เสมือนเข่ือนธรรมชาติ ช่วยซมึซบัและชะลอความเร็วของน า้ 
 : เวลาผา่นไป เทคโนโลยีท าให้เรามัน่ใจวา่เราจะควบคมุน า้ได้ เราจึงสร้างเขื่อน ให้เรา
สามารถควบคมุการใช้น า้ วางแผนกกัเก็บ และปลอ่ยมนัตามท่ีเราต้องการ 
 : ป่าซึง่เป็นพืน้ท่ีซบัน า้ ทยอยกลายเป็นหมู่บ้านจดัสรร นิคมอุตสาหกรรม และอ่ืนๆ 
 : จากท่ีวิถีของน า้ขึน้อยู่กับธรรมชาติ กลบักลายมาขึน้อยู่กับการควบคุมของมนุษย์
แทน 

 : และเม่ือมีการควบคมุ จึงมีความเป็นไปได้ท่ีจะเสยีการควบคมุ 

 : ปี 2554 ปริมาณน า้ฝนรวมตัง้แตต้่นปี ไม่แตกตา่งจากปีก่อนๆ มากนกั แต่ด้วยเหตุท่ี
ฝนตกอยา่งหนาแนน่ในช่วงเดือนกนัยายนเป็นต้นมา จึงท าให้ปริมาณน า้มีมากกวา่ปกติ 

 : จากทุกปัจจัยดงักลา่ว จึงท าให้ปีนีเ้รามีมวลน า้ขนาดใหญ่ ประมาณ 10,000 ล้าน 
ลบ.ม. ค้างอยู่บนภาคพืน้ดิน หากเทียบน า้หนกัน า้ทัง้หมดนี ้ ก็เปรียบได้กับปลาวาฬสีน า้เงิน
ประมาณ 50 ล้านตวั 
 : เม่ือเหลา่ปลาวาฬอยู่ผิดท่ี จึงเป็นอุปสรรคต่อความเป็นอยู่ของประชาชน บ้างก็มี
ปลาวาฬในบ้านคนในบ้านจึงต้องไปอาศยัอยูบ่นหลงัคา บ้างก็ท าลายเส้นทางการจราจร 
 : ดงันัน้การแก้ปัญหาคือเราต้องพาปลาวาฬกลบัสูท่ะเลทางอ่าวไทยให้ได้เร็วที่สดุ 
 : ปัจจุบนัเรามีเส้นทางการระบายปลาวาฬอยู่ 3 ทาง คือ แม่น า้บางปะกง แม่น า้ทา่จีน 
และแม่น า้เจ้าพระยา ซึ่งท าให้เราพาปลาวาฬกลบัสูท่ะเลได้เพียงวนัละประมาณ  1 ล้านตวั นัน่
หมายถึง เราต้องใช้เวลาประมาณ 50 วนัจึงจะพาปลาวาฬกลบัสูท่ะเลได้หมด 
 : หลายคนมีค าถามว่าถ้าปลอ่ยให้น า้ท่วมกรุงเทพฯ จะช่วยระบายน า้ได้ดีขึน้ไหม? 
ด้วยพืน้ท่ีประมาณ 1,600 ตร.กม. ของกรุงเทพฯ สมมติว่าปลอ่ยให้น า้ท่วมสงู 1 เมตรในทุกพืน้ท่ี 
คือทว่มเทา่ระดบัหน้าอก เราจะสามารถแบง่เบาปลาวาฬได้ 8 ล้านตวั แตก่ารระบายน า้ยงัเท่าเดิม 
และเรายงัต้องใช้เวลาอีก 42 วนั ในการระบายปลาวาฬ 42 ล้านตวัที่เหลอื 
 : แล้วเราจะท ายงัไงดี? ปัญหานีก้ าลงัถกูแก้ยงัไง? 
 : นโยบายท่ีรัฐบาลก าลงัด าเนินอยู่คือ ปกป้องคนักัน้น า้ให้ดีท่ีสดุ ระหว่างท่ีรอให้น า้
ระบายออกจนหมด เพื่อไม่ให้น า้เข้ากรุงเทพฯ ซึง่เป็นศนูย์กลางการแก้ไขวิกฤตน า้ทว่ม ดงันัน้ ไม่วา่
วิธีการใดก็ตาม ประเทศไทยจะยงัอยูก่บัสถานการณ์น า้ทว่มไปอีกหนึง่เดือนเป็นอยา่งน้อย 
 : อีกเร่ืองหนึง่ท่ีต้องค านงึถึง คือ แรงดนัน า้ นกึภาพปลาวาฬที่อยากลงทะเลเต็มแก่ จึง
ออกแรงดันคันกัน้น า้ท่ีขวางทางอยู่ เม่ือไหร่ท่ีคันกัน้น า้ไม่สามารถทนแรงดันของปลาวาฬได้  
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ปลาวาฬก็จะเข้ามาว่ายเลน่ในกรุงเทพฯ ค าถามคือคนักัน้น า้จะต้านทานได้ถึงเม่ือไหร่? ค าตอบ
จากนกัวิชาการ มีหลากหลาย ซึง่ล้วนแล้วแตเ่ป็นการประมาณการทัง้สิน้ 
 : นั่นแปลว่าตราบใดท่ียงัไม่มีค าตอบท่ีชัดเจนเร่ืองความเสี่ยง คนกรุงเทพฯ ก็ยงัมี
ความเป็นไปได้เช่นกนั ท่ีจะตกเป็นผู้ประสบภยั 
 : ในเม่ือเราคาดหวงัค าตอบเร่ืองทางแก้ปัญหาไม่ได้ การเสพข้อมูลจ านวนมากจะยิ่ง
ท าให้เราต่ืนตูมโดยเปล่าประโยชน์ ดังนัน้สิ่งท่ีเราน่าจะท าได้ดีกว่าในตอนนี  ้ คือตัง้สติ และตัง้
ค าถามวา่ “เราจะเตรียมตวัอยา่งไร ให้เราไม่ตกเป็นผู้ประสบภยั แม้จะอยูใ่นภาวะน า้ทว่ม” 
 : ตอนตอ่ไป เราจะน าเสนอวิธีการตัง้ต้น เพื่อเตรียมตวัรับมือน า้ทว่มอยา่งมีสติ 

 
ภาพท่ี 25 คลปิ “รู้สู้! flood” EP.2 ตอนค าถามยอดฮิต 
ท่ีมา : ทีมงาน รู้สู้  flood, เอกสารต่อยอด คลิป “รู้สู้! Flood” ตอนค าถามยอดฮิต [ซีดีรอม] 
(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท, 2555) 
 
 ตอนที่ 2 : ประเมินน า้ท่วมด้วยตัวเอง 
 : สถานการณ์น า้ทว่มครัง้นี ้หลายคนสงสยัวา่จะเอาตวัรอดได้ไหม 

 : เม่ือพยายามค้นหาค าตอบ ก็พบวา่มีข้อมลูมากมาย จนจบัต้นชนปลายไม่ถกู 

 : ปัญหาคือ เราไม่รู้วา่ข้อมลูไหนบ้าง ท่ีจ าเป็นตอ่การประเมินสถานการณ์น า้ทว่ม 

 : ข้อมลูหลายอยา่งอาจฟังดยูากในช่วงแรก แตถ้่าเราคอ่ยๆ ท าความรู้จักมัน ความไม่
รู้และความกงัวลก็จะคอ่ยๆ ปายไป 
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 : วนันีเ้ราจะตอบ 3 ค าถามส าคญั ซึ่งจะท าให้คุณสามารถประเมินสถานการณ์น า้
ท่วมอย่างคร่าวๆ ได้ด้วยตวัเอง ไม่ต้องรอค าตอบจากใคร เพื่อท่ีคุณจะได้เตรียมพร้อม และ
หลกีเลีย่งการเป็นผู้ประสบภยัแม้ในยามน า้ทว่ม 

 ค าถามท่ี 1 : บ้านเราจะทว่มไหม? 
 : ค าถามแรกซึง่กวนใจตลอดวนั กลางวนัไม่เป็นอนัท างาน กลางคืนก็นอนหลบัไม่ลง 
 : อยา่งแรกท่ีคณุจ าเป็นต้องรู้ คือจุดยทุธศาสตร์ของตวัเอง 
 : รู้จักเขตท่ีบ้านคุณอยู่ ดูว่าอยู่จุดไหนของแผนท่ี รวมถึงจดจ าเขตใกล้เคียง เพื่อ
เช่ือมโยงข้อมลูได้เวลาฟังขา่วตามสือ่ตา่งๆ 

 : ต้องรู้ทิศทางการระบายน า้ออกสูท่ะเล วา่ผา่นใกล้บ้านคณุหรือไม่ 
 : รู้จกัจุดเสีย่งท่ีส าคญั ณ ขณะนัน้ เช่น ระยะห่างจากบ้านคุณกับคนักัน้น า้ท่ีก าลงักัน้
มวลน า้อยูรู้่จกัคลองสายหลกัใกล้บ้าน เพราะคลองเป็นเส้นทางหลกัท่ีน า้จะใช้เดินทางมาบ้านท่ีอยู่
ใกล้คลอง มีความเสีย่งท่ีจะเป็นมีน า้ทว่มเป็นอนัดบัแรกๆ เป็นต้น 

 : ถ้าเรารู้จกัเขตบ้านตวัเองมากขึน้ เม่ือเราฟังรายงานข่าว เราจะไม่สบัสนกับข้อมูลท่ี
เกินความจ าเป็นท าให้สามารถประเมินความเสีย่งด้วยตวัเองได้คร่าวๆ เพื่อเตรียมรับมือตอ่ไป 

 ค าถามท่ี 2 : ถ้าทว่ม จะทว่มสงูเทา่ไหร่? 
 : เราต้องเข้าใจก่อนวา่ ภมิูประเทศของแตล่ะจงัหวดัไม่ได้ราบเรียบเท่ากันหมด และมี
ความสงูต ่าไม่เทา่กนัในแตล่ะพืน้ท่ี สมมติรัฐบาลประกาศว่าน า้จะท่วมเขตสเลดเป็ด 1 เมตร บ้าน 
A และบ้าน B อยูใ่นเขตเดียวกนั แตค่วามสงูของบ้านไม่เท่ากัน อาจเกิดความสบัสนได้ว่า 1 เมตร
ของบ้านใคร นั่นเป็นเหตุให้รัฐบาลจ าเป็นต้องประกาศสถานการณ์น า้  เป็นระดับน า้ท่ีสูงจาก
ระดบัน า้ทะเล เพื่อท่ีแต่ละบ้านจะได้ประเมินสถานการณ์บ้านตวัเองได้อย่างใกล้เคียงความเป็น
จริงท่ีสดุ 

 : อย่าเพิ่งกุมหัวว่าศพัท์เทคนิคเหลา่นีย้ากเกินเข้าใจ  เพียงแค่เราเช็คความสงูจาก
ระดับน า้ทะเลของบ้านเราเอาไว้ เราก็สามารถคิดเลขกันได้ง่ายๆ ด้วยการเอาตวัเลขท่ีรัฐบาล
ประกาศวา่น า้จะทว่มสงูเทา่ไหร่ ลบออกด้วยความสงูจากระดบัน า้ทะเลของเขตบ้าน ผลลพัธ์ท่ีได้
คือปริมาณน า้ที่จะทว่มจริงๆสมมติรัฐบาลประกาศวา่น า้จะท่วม 2 เมตรจากระดบัน า้ทะเล ถ้าเขต
บ้านของคุณ สงู 1.7 เมตรจากระดบัน า้ทะเล ในความเป็นจริงแล้ว น า้จะท่วมประมาณ 30 ซม. 
ดงันัน้เม่ือได้ยินวา่น า้ท่วม 2 เมตร ก็ไม่ต้องกลวัว่าจะมิดหลงัคาบ้าน เพราะท่ีจริงมันแค่ประมาณ
คร่ึงแข้งเทา่นัน้เอง 
 ค าถามท่ี 3 : ถ้าทว่ม จะทว่มนานแคไ่หน? 
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 : ค าถามข้อนีด้จูะตอบยากท่ีสดุ เพราะขึน้อยู่กับปัจจัยหลายอย่าง แต่ถึงอย่างไรก็ยงั
สามารถประเมินคร่าวๆ ได้ สิง่ท่ีคณุต้องศกึษา คือสภาพโดยรอบของเขตบ้านคณุ 

 : ตามธรรมชาติแล้ว น า้จะไหลจากเหนือลงสูใ่ต้เพื่อระบายออกสูอ่่าวไทย แตบ่างพืน้ท่ี
ไม่เป็นเช่นนัน้เช่น เขต A อยู่สงูจากระดบัน า้ทะเล 1 เมตร น า้จะไหลจากเขต A ลงใต้ไปยงัเขต B 
แตเ่ขต B สงูจากระดบัน า้ทะเล 2 เมตร เราเรียกลกัษณะของเขต A วา่เป็นพืน้ท่ีแอ่งกระทะ ซึ่งมีผล
ให้การระบายน า้ เป็นไปได้ยากกว่าเขต C ท่ีสงูจากระดบัน า้ทะเล 1 เมตรเท่ากัน แต่เขต D ซึ่งอยู่
ทางใต้ เขต C สงูจากระดบัน า้ทะเลแค่ 0.8 เมตร น า้จะสามารถระบายผ่านได้ดีกว่า แต่ก็ยงัไม่ใช่
ทกุกรณีท่ีจะเป็นเช่นนัน้ ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัอตัราการระบายน า้เป็นอีกปัจจยั 

 : เส้นทางการระบายน า้สามารถชีว้ัดความยาวนานของน า้ท่วมได้  พืน้ท่ีซึ่งใกล้จุด
ระบายน า้หลกั น า้จะทว่มยาวนานกวา่พืน้ท่ีท่ีเป็นแคท่างผา่น คิดงา่ยๆ ว่าน า้จากรอบด้าน จะต้อง
ไหลผ่านมาในเขตบ้านเรา นัน่แปลว่าตราบใดท่ีน า้ยงัระบายไม่หมด เราก็จะยงัเป็นพืน้ท่ีรับน า้
สดุท้าย ก่อนท่ีน า้จะพ้นเขตเราไป 

 : เราได้รวบรวม link ท่ีน าไปสูข้่อมลูท่ีจ าเป็นไว้ให้คณุในค าบรรยายใต้คลิปนีแ้ล้ว ลอง
ศกึษาและน าไปปรับใช้กนัดูนะครับ เพราะคงไม่มีใครรู้จกับ้านคณุดีเทา่ตวัคณุเอง 
 : เม่ือเราประเมินสถานการณ์น า้ทว่มด้วยตวัเองได้แล้ว ตอนหน้า ส าหรับใครท่ีบ้านอยู่
ในพืน้ท่ีเสีย่ง เราจะมาลงรายละเอียดกนัวา่ เราจะเร่ิมต้นรับมือน า้ทว่มได้อยา่งไรครับ? 

 
ภาพท่ี 26 คลปิ “รู้สู้! flood” EP.3 เร่ิมต้นอยา่งไรในการรับมือน า้ทว่ม#1 [การเตรียมตวัก่อนน า้มา] 
ท่ีมา : ทีมงาน รู้สู้ flood, เอกสารต่อยอด คลิป “รู้สู้! Flood” ตอนเร่ิมต้นอย่างไรในการรับมือ

น า้ท่วม#1 [ซีดีรอม] (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท, 2555) 
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 ตอนที่ 3 : เร่ิมต้นอย่างไรในการรับมือน า้ท่วม#1 [การเตรียมตัวก่อนน า้มา] 
 : ในสถานการณ์ท่ีเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ว่าน า้จะท่วมบ้านเราหรือไม่ท่วม สิ่ง
หนึง่ท่ีเราพอท าได้คือการเตรียมบ้านของเราให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ แม้ยามท่ีภยัมา เรา
ก็ยงัดแูลตวัเองได้และไม่ตกเป็นผู้ประสบภยั 

 : อย่าเพิ่งคิดว่าการเตรียมบ้านเพื่อรับมือน า้ท่วมเป็นเร่ืองยุ่งยาก  เพียงตัง้สติ และ
คอ่ยๆ ตรวจสอบบ้านของคณุตาม 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

  1. ตรวจสอบรอบบ้าน 

   1.1  ด้วยการดูว่าสถานการณ์น า้ท่วมปัจจุบนั ในพืน้ท่ีบ้านของคุณเป็นอย่างไร
บ้าง 
   1.2 หมัน่ติดตามสถานการณ์น า้ทว่มโดยรวม เพื่อประเมินสถานการณ์ 

   1.3 ตรวจสอบเส้นทางคมนาคมรอบบริเวณบ้าน เพื่อหลกีเลีย่งจุดท่ีน า้ทว่ม 

   1.4 ท่ีส าคญัท่ีสดุ ควรตรวจสอบหน่วยงานช่วยเหลือท่ีส าคญั หรือศูนย์อพยพท่ี
อยู่ใกล้เคียง ควรรู้เส้นทาง หรือมีเก็บหมายเลขโทรศัพท์ไว้ เพื่อเป็นประโยชน์ในยามฉุกเฉินท่ี
ต้องการความช่วยเหลอื 

  2. จดัการสนิทรัพย์ 

   2.1 แบ่งออกเป็นสองสว่นได้แก่ การป้องกันน า้เข้า และการจัดการกับข้าวของ
ตา่งๆ 
   2.2 ส าหรับการป้องกันน า้เข้า อันดับแรกคือการปิดประตูหน้าต่างท่ีอยู่ต ่า 
จากนัน้จัดการกับรอยต่อตามจุดต่างๆ เช่น รอยต่อประตู รอยต่ออิฐ รอยร้าว รอยต่อรอบสายไฟ
หรือสายโทรศพัท์รวมถึงปลัก๊ไฟและสวิตช์ จดัการใช้ซิลโิคนปิดรอยตอ่ทกุอยา่งที่อยูต่ ่าให้สนิท 

   2.3 อยา่มวัแตส่นใจน า้ด้านบน จนลมือุดน า้ที่อาจดนัมาจากด้านลา่ง ทัง้จากท่อ
น า้ทิง้อ่างล้างหน้า และโถสขุภณัฑ์ รวมถึงสนามหญ้าในบริเวณบ้านเอง ก็เป็นจุดท่ีน า้จะดนัซึม
ผา่นดินเข้ามาได้ 

   2.4 สิง่ท่ีควรค านงึในการปิดบ้านไม่ใช่แค่น า้ เพราะช่องว่างเหนือน า้ขึน้มา อาจ
เป็นจุดท่ีสตัว์มีพิษหรืออนัตรายอ่ืนๆ อาจเข้ามาได้ ควรปิดหรือเฝ้าระวงัให้ดี 

   2.5 เม่ือป้องกนัน า้เข้าแล้ว จึงหนัมาจดัการกบัข้าวของตา่งๆ 

   2.6 บ้านท่ีมีสตัว์เลีย้ง ควรอพยพไปอยูพ่ืน้ท่ีปลอดภยัให้เร็วที่สดุ เพื่อป้องกันการ
ติดเชือ้โรคตา่งๆรวมถึงลดภาระท่ีต้องดแูล 
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   2.7 ทรัพย์สนิขนาดเลก็ท่ีสามารถเคลื่อนย้ายได้ ควรขนย้ายขึน้ชัน้บนเพื่อความ
ปลอดภยั โดยเฉพาะเอกสารส าคญัทัง้หลาย ควรหุ้มวสัดกุนัน า้ให้ดีและรวบรวมไว้ท่ีเดียวกนั 

   2.8 หากเป็นทรัพย์สินขนาดใหญ่ เช่น ตู้ เย็น เคร่ืองซกัผ้า หรืออ่ืนๆ ท่ีไม่สะดวก
ตอ่การขนย้ายจดัการหาทางป้องกนัให้เรียบร้อย 

   2.9 และท่ีส าคญัท่ีสดุ ควรปิดแก๊สและตดัวงจรไฟฟ้า เพราะอาจเป็นอันตรายถึง
ชีวิตได้ หากมีการแยกเบรกเกอร์กบัชัน้บน สามารถตดัวงจรแตช่ัน้ลา่งได้ 

   2.10 สว่นทรัพย์สินขนาดใหญ่อย่างรถยนต์ ควรหาทางจอดในท่ีสงู เพื่อหนีน า้ 
แตห่ากหาที่จอดไม่ได้ ให้ลองศกึษาวิธีการคลมุรถสว่นลา่ง เพื่อปกป้องเคร่ืองยนต์ดคูรับ 

  3. เตรียมอยูก่บัน า้ 
    3.1 เพื่อให้เราสบายใจว่ายงัอยู่ได้แม้ภยัมา โดยเน้นท่ีการเตรียมพร้อมแต่พอดี 
เพราะปริมาณของท่ีมากเกินไป แทนท่ีจะกลายเป็นสิง่ช่วยเหลอื อาจกลายเป็นภาระแทนได้ 

   3.2 ก่อนท่ีจะเตรียมสิ่งของ ควรดูแลเร่ืองคนก่อนเป็นอันดบัแรก โดยเฉพาะเด็ก 
ผู้ ป่วย คนชราควรอพยพไปยงัจุดปลอดภยัให้เร็วที่สดุ 

   3.3 เม่ือคนพร้อมแล้ว เข้าสูข่ัน้ตอนการจัดชุดยงัชีพของเราเอง โดยเร่ิมจากนบั
จ านวนคนในครอบครัวของเรา เพื่อประเมินสถานการณ์การเตรียมของอย่างสมเหตุสมผล 
ประกอบด้วย 

   3.4 น า้ เพื่อตดักังวลกับสถานการณ์น า้ด่ืมขาดตลาด เราควรหาซือ้เคร่ืองกรอง
น า้ ไว้เป็นของตวัเอง เตรียมภาชนะไว้รองด่ืมน า้ รวมถึงสารท าความสะอาด เช่น น า้ยาล้างจาน 
เป็นต้น 

   3.5 อาหารส าเร็จรูป จะช่วยให้เราอยูใ่นภาวะฉกุเฉินได้นานขึน้ ควรเลือกอาหาร
ส าเร็จรูป ท่ีไม่ต้องใช้ไฟฟ้าช่วยปรุง ของจ าพวกอาหารแช่แข็ง อาจอุ่นกินไม่ได้หากโดนตดัไฟ และ
ควรเตรียมท่ีเปิดประป๋อง หรือเตาแก๊สพกพาเล็กๆ ไว้ใช้ยามฉุกเฉิน สว่นจ าพวกของมีคมต่างๆให้
หาที่เก็บท่ีมิดชิด ป้องกนัอนัตรายยามน า้มา และควรมีถงุด าเตรียมไว้ด้วย 

   3.6 การเตรียมยา ควรเตรียมตัง้แต่ยาทัว่ไป ยาส าหรับโรคประจ าตวั ส าหรับ
แมลงสตัว์กัดต่อยรวมถึงยากันยุง เพราะน า้ท่วมจะท าให้ยุงชุมเป็นพิเศษ และควรเตรียมความ
พร้อมเร่ืองการขบัถ่าย โดยศกึษาวิธีการท าส้วมฉกุเฉินเอาไว้ด้วย 

   3.7 เตรียมอุปกรณ์เพื่อการสื่อสารฉุกเฉิน เช่น แบตเตอร่ีโทรศพัท์ส ารอง หรือ
เคร่ืองรับวิทยพุกพา 
   3.8 และควรมีอุปกรณ์เพื่อขอความช่วยเหลอื เช่น เสือ้ชูชีพ หรือนกหวีด 
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   3.9 แม้สิ่งท่ีเราต้องดูแลในภาวะน า้ท่วมจะเยอะ แต่หากคิดให้ดีๆ แล้ว ทุกสิ่งก็
ล้วนคิดมาจากชีวิตประจ าวนัของเราทัง้สิน้ “ตรวจสอบรอบบ้าน จดัการสนิทรัพย์ เตรียมอยู่กับน า้” 
หากคุณตัง้สติ และค่อยๆ คิดตาม 3 ขัน้ตอนดงักลา่ว การรับมือน า้ท่วม ก็จะไม่ใช่เร่ืองยากอีก
ตอ่ไป 

   3.10 เราได้รวบรวม link ท่ีน าไปสูข้่อมลูท่ีจ าเป็นไว้ให้คณุในค าบรรยายใต้คลิปนี ้
แล้ว ลองศกึษาและเลอืกใช้ให้เหมาะกบับ้านคณุนะครับ 

- ตอนหน้า เราจะพาไปเตรียมตวัรับมือน า้ทว่ม ดกูารใช้ชีวิตอยูก่บัน า้ ในภาวะท่ีน า้มาแล้วกนัครับ 

 
ภาพท่ี 27 คลิป “รู้สู้! flood” EP.4 เร่ิมต้นอย่างไรในการรับมือน า้ท่วม#2 [การรับมือในภาวะน า้

ทว่ม] 
ท่ีมา : ทีมงาน รู้สู้ flood, เอกสารต่อยอด คลิป “รู้สู้! Flood” ตอนเร่ิมต้นอย่างไรในการรับมือ

น า้ท่วม#2 [ซีดีรอม] (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท, 2555) 
 
 ตอนที่ 4 : เร่ิมต้นอย่างไรในการรับมือน า้ท่วม#2 [การรับมือในภาวะน า้ท่วม] 
 : ส าหรับใครท่ีเตรียมพร้อมรับมือน า้ท่วมไว้อย่างดีแล้ว ก็ยงัอาจจะกังวลว่า ถ้าน า้มา
จริงๆ จะรับมือไหวหรือเปลา่? ถ้าคณุกงัวลอยู ่ลองติดตามขา่วและประเมินสถานการณ์อีกครัง้ 
 : 3 สิ่งท่ีต้องสงัเกตคือ ระดบัน า้ ให้พิจารณาระดบัน า้ท่ีเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วในพืน้ท่ี
ใกล้เคียง สองคือสขุภาพของคนในครอบครัว เด็ก ผู้ ป่วย คนชรา อาจอยู่อาศยัในภาวะน า้ท่วมได้
ยากล าบากกว่าผู้ มีสขุภาพแข็งแรงปกติ สามคือความพร้อมท่ีเตรียมไว้ ทัง้เร่ืองความเป็นอยู่หาก
น า้มา และการปกป้องทรัพย์สนิมีคา่กรณีท่ีคณุจะอพยพ 
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 : ลองพิจารณาทัง้สามสิ่งตามสภาพการณ์ของคุณเอง เพราะสดุท้ายการตดัสินใจว่า
จะอพยพหรือไม่เป็นของแตล่ะครอบครัวซึง่มีปัจจยัตา่งกนั 

 : แตห่ากคณุยงัไม่มัน่ใจอีกวา่ถ้าไม่อพยพจะอยูไ่ด้มัย้? เราไปลองดวูิธีการอยูก่บัน า้กนั
ครับ 

 1. ความปลอดภยัในบ้าน 

  1.1 ไฟฟ้าเป็นสิง่แรก ท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ เราต้องมีสติ และจัดการ
กบัมนัอยา่งระมดัระวงั 
  1.2 ควรสบัคตัเอาท์ตัดระบบไฟฟ้าภายในบ้าน ถ้าสว่นใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
เปียกหรือสมัผสักับน า้ห้ามแตะต้องทุกสิ่งท่ีอาจมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน  เช่น สวิตช์ หรืออุปกรณ์
ไฟฟ้า 
  1.3 หากมิเตอร์ไฟฟ้าอยู่ต ่า หรือใกล้ระดบัน า้ ควรแจ้ง จนท. การไฟฟ้าให้มาช่วย
จดัการให้ 

  1.4 บ้านไหนท่ีมีแก๊สควรปิดให้เรียบร้อย หากได้กลิ่นแก๊สเม่ือไหร่ เปิดหน้าต่างให้
อากาศถ่ายเท อยา่จุดไฟ หรือท าสิง่ใดท่ีอาจก่อให้เกิดประกายไฟ 

  1.5 จดัการทางเดินไปยงัจุดตา่งๆ ของบ้านให้เรียบร้อย ระหวา่งทางอาจมีอันตราย
จากเศษแก้ว ตะป ูของแหลมอ่ืนๆ รวมถึงโคลนลืน่ท่ีมากบัน า้ 
 2. การใช้ชีวิตประจ าวนัในบ้าน 

  2.1 น า้สะอาดเป็นสิง่ส าคญัมากในยามน า้ทว่ม หากน า้ประปายงัใช้งานได้ ควรหา
ภาชนะส ารองไว้ แต่น า้ท่ีจะน ามาใช้ในภาวะน า้ท่วมนัน้ปนเปื้อนได้ง่าย จึงควรตรวจเช็คคุณภาพ
น า้ทกุครัง้ก่อนใช้ หากพบวา่น า้ไม่สะอาด ต้องต้มหรือกรองให้น า้สะอาดอยา่งถกูต้อง 
  2.2 หากจะท าอาหารในบ้าน ไม่ควรใช้เตามีควนั และต้องมั่นใจว่าดบัเรียบร้อย
หลงัใช้ 

  2.3 เม่ือมีขยะ อย่าทิง้ลงน า้โดยตรง เพราะจะยิ่งก่อให้เกิดเชือ้โรค ให้ทิง้ลงถุงด า
และผกูปากถงุให้มิดชิดไม่ควรขบัถ่ายลงน า้ หากส้วมใช้งานไม่ได้ ควรถ่ายลงถุงพลาสติก และใส่
ปนูขาวเพื่อฆา่เชือ้โรค 

  2.4 ระมัดระวงัเด็กๆ เป็นพิเศษจากอันตรายต่างๆ โดยเฉพาะสตัว์มีพิษ ท่ีอาจมา
พร้อมน า้ 
  2.5 เตรียมแบตเตอร่ีส ารองส าหรับโทรศพัท์ให้พร้อม ใช้ให้น้อยท่ีสดุ เพื่อเก็บแบต
ไว้เผ่ือกรณีฉกุเฉิน 
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  2.6 อย่าปล่อยให้สมาชิกครอบครัวเสียสขุภาพจิต  ควรหากิจกรรมท าเพื่อผ่อน
คลายความตงึเครียดด้วย 

 3. ความปลอดภยัเม่ือต้องออกจากบ้าน 

  3.1 หากมีความจ าเป็นต้องออกจากบ้าน ควรแต่งกายให้มิดชิด ใสก่างเกงขายาว 
รองเท้าบู๊ท หากไม่มีสามารถใช้ถงุพลาสติกใสแ่ทนได้ 

  3.2 ไม่ควรเดินตามเส้นทางน า้ไหล เพราะความสงูของน า้แค่ 15 ซม. ก็ท าให้เสีย
หลกัได้ 

  3.3 ควรพกไม้ขนาดยาวติดตวั เพราะระหวา่งทางอาจมีพืน้เป็นหลมุอยูใ่ต้น า้ ไม้จะ
เป็นตวัช่วยน าทางที่ดีและยงัสามารถใช้จดัการกบัสตัว์ท่ีจะเข้ามาใกล้ได้ด้วย 

  3.4 ควรอยูใ่ห้หา่งเสาไฟฟ้า สายไฟ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆ บนท้องถนนท่ีสดุ หาก
พบเห็นวา่มีจุดใดช ารุดควรแจ้งเจ้าหน้าที่ทนัที 

  3.5 ถ้าต้องออกจากบ้านในกรณีท่ีระดบัน า้สงู สองสิง่ท่ีควรมีอยา่งยิ่ง คือสวมเสือ้ชู
ชีพเพ่ือความปลอดภยัและพกนกหวีดในกรณีท่ีต้องการความช่วยเหลอื 

 4. การดแูลสขุภาพและโรคท่ีมาพร้อมน า้ทว่ม 

  4.1 ไม่ควรกินอาหารดิบทกุชนิด อุ่นร้อนหรือท าให้สกุก่อนบริโภคทุกครัง้ หากเป็น
อาหารกระป๋อง ให้ดท่ีูกระป๋องไม่บุบ ไม่เป็นสนิม และไม่หมดอาย ุเพราะอาจท าให้เกิดโรคอุจจาระ
ร่วง หากมีอาการ ควรหาช่องทางไปรักษา ห้ามถ่ายลงน า้เด็ดขาด เพราะเชือ้โรคจะแพร่กระจาย 

 4.2 จ าไว้เสมอว่าน า้อาจมีเชือ้โรค ให้ระวังน า้เข้าตา เข้าแผล ไม่ควรแช่น า้เป็น
เวลานาน ควรล้างมือล้างเท้าทกุครัง้หลงัลยุน า้ เพราะเชือ้โรคในน า้อาจเป็นท่ีมาของ โรคฉ่ีหนู น า้
กดัเท้า ผ่ืนคนั ฮ่องกงฟุต 

  4.3 ช่วงน า้ทว่ม ยงุจะเยอะกวา่ปกติ ควรมียากนัยงุไว้ป้องกนั 

  4.4 โรคตาแดง ติดเชือ้จากความสกปรก แบคทีเรีย ล้างมือให้สะอาด 

  4.5 หากใครมีโรคประจ าตวั ต้องดแูลตวัเองด้วยการทานยาให้ตรงเวลา 
  4.6 นัน่คือตวัอยา่งคร่าวๆ ของการอยูก่บัน า้ หากใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถ
คลกิอ่านได้ท่ี link ท่ีเรารวบรวมไว้ด้านลา่งนะครับ 

  4.7 แม้วา่เราจะอยูก่บัน า้ได้แล้ว แตก็่ยงัควรต้องตรวจสอบจุดร่ัวซมึตามบ้านทกุวนั 
วา่มีเพิ่มเติมจากของเก่าหรือเปลา่ ติดตามข่าวสารเท่าท่ีท าได้ ดูเส้นทางไปโรงพยาบาลหรือศูนย์
อพยพใกล้เคียง ระหวา่งรอน า้ลด หรือรอความช่วยเหลือ หากเราวางตวัเป็นผู้ประสบภยัท่ีดี เราก็
จะผา่นน า้ทว่มครัง้นีไ้ปได้ด้วยดีพร้อมๆ กนัครับ 
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ภาพท่ี 28 คลปิ “รู้สู้! flood” EP.5 ตอนใจเย็นยามอพยพ 
ท่ีมา : ทีมงาน รู้สู้ flood, เอกสารต่อยอด คลิป “รู้สู้! Flood” ตอนใจเย็นยามอพยพ [ซีดีรอม] 
(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท, 2555) 
 
 ตอนที่ 5 : ใจเย็นยามอพยพ 
 : หลงัการประกาศเตือนภยั เราคงพอจะเห็นได้ว่าหลายพืน้ท่ีในกรุงเทพฯ เร่ิมมีน า้เข้า
มาบ้างแล้ว บางครอบครัวเร่ิมทยอยอพยพออก บางครอบครัวก็ยงัอยูก่บับ้านตามปกติ 

 : ส าหรับใครท่ียงัอยูบ้่าน ลองพิจารณา 3 สิง่ท่ีต้องสงัเกตอีกครัง้ เช็คระดบัน า้ ทัง้บ้าน
เราเองและบริเวณใกล้เคียง สขุภาพของคนในครอบครัว โดยเฉพาะเด็ก ผู้ ป่วย คนชรา และดูความ
พร้อมท่ีเตรียมไว้ หากวนันีส้ถานการณ์ของคุณ อยู่ในกรณีท่ีคุณคิดว่าควรอพยพ เราจะพาคุณไป
เตรียมตวักนั 

 : ขัน้ตอนการเตรียมตวัอพยพ ถ้าจะจดจ าให้ง่ายลองเปรียบเทียบกับการไปเท่ียวดู
ครับ เราเร่ิมจากค าถามวา่ “ไปไหน?” “นานเทา่ไหร่?” “เอาอะไรไปบ้าง?” “จะไปอยา่งไร?” 
 :ไปไหน? นานเท่าไหร่?” 
 : การอพยพ สว่นหนึง่ขึน้อยูก่บัท่ีหมายของคุณ ว่าจะอพยพไปท่ีไหน ไปอยู่บ้านญาติ 
ไปต่างจังหวัด ไปต่างประเทศ หรือไปอยู่ท่ีศูนย์อพยพ การเตรียมของท่ีจ าเป็น ก็ขึน้อยู่กับ
ระยะเวลาที่คณุวางแผนจะอพยพไป 5 วนั 7 วนั 2 อาทิตย์ หรือ 1 เดือน และขึน้อยู่กับจ านวนคนท่ี
อพยพไปพร้อมคณุด้วย ทัง้นี ้ควรเตรียมของทกุอยา่งลว่งหน้าใสก่ระเป๋าเอาไว้ ถ้ารวมเป็นใบเดียว
ได้จะดีท่ีสดุ เพราะเม่ือถึงยามฉุกเฉินจริงๆ เพียงคุณคว้ากระเป๋าใบนี ้ก็สามารถออกจากบ้านได้
เลยทนัที 
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 “เอาอะไรไปบ้าง?” 
 : สิ่งท่ีต้องเตรียมก็ได้แก่ น า้ อาหารส าเร็จรูป ไฟฉายหรือเทียนไข ยาต่างๆ อุปกรณ์
สือ่สาร อุปกรณ์ขอความช่วยเหลอื เสือ้ชูชีพ อยา่ลมืวา่ควรเตรียมแตพ่อดี ไม่ให้หนกัเกินไปจนเป็น
ภาระ 
 : เม่ือเตรียมของเสร็จ ก็เป็นเร่ืองของการปิดบ้าน ยกของส าคญัขึน้สงู ตดักระแสไฟฟ้า
ทัง้หมด ปิดแก๊สอุดช่องน า้ จดบนัทกึรายการทรัพย์สนิทัง้หมด เผ่ือไว้ตรวจสอบให้ครบตอนกลบัมา 
 : ศนูย์อพยพสว่นใหญ่ จะแยกสว่นระหวา่งผู้ประสบภยักับสตัว์เลีย้ง เพื่อควบคุมเร่ือง
การจดัการและความสะอาด ดงันัน้เพื่อความสบายใจของคนรักสตัว์ ลองติดต่อหาศูนย์อพยพสตัว์
เลีย้ง เพื่อน าสตัว์เลีย้งของคณุไปฝากไว้ระหวา่งช่วงอพยพครับ 

 : ถ่ายภาพบ้านของคณุท่ีน า้ทว่มเอาไว้ ซึง่ควรถ่ายให้เห็นบ้านเลขท่ีด้วย ส าหรับใช้เป็น
หลกัฐานการเบิกประกนั หรือคา่ชดเชยตา่งๆ ในภายหลงั 
 : จดบนัทกึหรือพิมพ์หมายเลขโทรศพัท์ฉกุเฉินต่างๆ พกติดตวัไว้ หากจดจ าหมายเลข
โทรศพัท์ท่ีส าคญัได้จะดีท่ีสดุ 
 “จะไปอย่างไร?” 
 : หากคุณตดัสินใจท่ีจะอพยพ ควรท าตัง้แต่ตอนท่ีน า้ยงัไม่มาหรือไม่สงูมาก ออก
เดินทางได้สะดวกเพราะหากน า้สงูแล้ว การอพยพจะเป็นไปได้ยากกวา่ที่คณุคิด 

 : ก่อนออกจากบ้าน ศึกษาเส้นทางจากบ้านสูท่ี่หมายอย่างละเอียด เพื่อหลีกเลี่ยง
เส้นทางที่น า้ทว่ม และควรนดัหมายจุดนดัพบกบัสมาชิกทัง้หมดให้พร้อม เผ่ือกรณีพลดัหลง 
 : ไฟฟ้าเป็นสิง่ท่ีต้องระวงัมากเป็นพิเศษ กรณีท่ีต้องเดินลยุน า้ ควรตรวจสอบกระแสไฟ
ในน า้ก่อนทกุครัง้ และหลกีเลีย่งการเดินใกล้แหลง่ก าเนิดไฟฟ้าทกุชนิด 

 : หากเส้นทางที่คณุอพยพเร่ิมมีน า้มาบ้าง ไม่ควรเดินตามเส้นทางน า้ไหล เพราะน า้ตืน้
ก็ท าให้เราเสยีหลกัได้ การเดินลยุน า้ จะเดินยากกวา่ปกติ ควรพกขนมประเภทแป้งหรือน า้ตาลเพื่อ
เพิ่มพลงังาน และควรพกไม้ขนาดยาว เพื่อใช้น าทาง ป้องกนัการตกหลมุบอ่ใต้น า้ที่เรามองไม่เห็น 

 : หากพบเจอจระเข้หรืองูขณะท่ีก าลงัเดินลยุน า้ อย่าตกใจและวิ่ง เพราะจะยิ่งเป็น
อนัตราย ให้ยืนเฉยๆรอจนกวา่จระเข้จะผา่นไป แตใ่นกรณีท่ีจระเข้พุง่เข้ามาจะท าร้าย ให้ยื่นไม้หรือ
สิ่งอ่ืนเข้าปาก เพราะธรรมชาติการกินเหยื่อของจระเข้ จะงบัและลากเหยื่อลงไปกินในน า้ แล้ว
ระหวา่งที่จระเข้งบัไม้ท่ีเรายื่นไป คอ่ยวิ่งหนีอยา่งระมดัระวงั 
 : เม่ือถึงท่ีหมาย ซึ่งในท่ีนีเ้ราขอยกตวัอย่างท่ีหมายท่ีศูนย์อพยพ ล้างมือและเท้าให้
สะอาดหากคณุเพิ่งลยุน า้มา ก่อนจะเข้าไปในท่ีหมายของคณุ 
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 : สิง่ท่ีจ าเป็นต้องใช้แน่ๆ  เพื่อลงทะเบียนเข้าศนูย์อพยพ ก็คือหลกัฐานยืนยนัความเป็น
ตวัตนของคณุ เช่น บตัรประชาชน ใบขบัขี่ พาสปอร์ต ควรเตรียมมาจากบ้านให้พร้อม 

 : ขัน้ตอนตา่งๆ และกฎระเบียบ ขึน้อยูก่บัแตล่ะศนูย์อพยพ แตโ่ดยทัว่ไปแล้ว สิ่งท่ีต้อง
ค านงึถึง เม่ือเราต้องไปอยูร่่วมกบัผู้ประสบภยัคนอ่ืนๆ มีดงันี ้

 : ไม่ควรเก็บอาหารท่ีปรุงสดไว้กินข้ามมือ้ เพราะอาหารอาจบูด และท าให้เกิดโรคได้ 
หากพบว่าอาหารบูด ไม่ใช่เพียงแค่ทิง้ แต่เราควรแจ้งเจ้าหน้าท่ีให้ทราบด้วย เพื่อระงบัการแจก
อาหารชนิดนัน้ให้ผู้ อ่ืน 

 : ล้างมือก่อนและหลงัรับประทานอาหาร ปิดปากทุกครัง้ท่ีไอหรือจาม ค านึงถึงความ
สะอาดสว่นรวมด้วยการรักษาความสะอาดของตวัเองให้ดีท่ีสดุ หากเจ็บป่วยหรือสงสยัว่าจะมีโรค 
ให้รีบพบหนว่ยแพทย์ทนัที ป้องกนัเชือ้โรคแพร่กระจาย 

 : ขอให้คิดอยูเ่สมอวา่ ในศนูย์อพยพ ไม่ได้มีแตเ่ราเพียงครอบครัวเดียว ยงัมีคนอ่ืนอีก
มาก ทัง้ผู้ประสบภยัด้วยกนั อาสาสมคัร หรือเจ้าหน้าท่ี ถ้าเราคิดถึงแต่ตวัเอง ศูนย์อพยพก็จะเต็ม
ไปด้วยผู้ประสบภยัแต่หากเราคิดถึงสว่นรวม ช่วยคนอ่ืนเท่าท่ีช่วยได้ ศูนย์อพยพก็จะเต็มไปด้วย
อาสาสมคัร ท่ีดแูลกนัและผา่นพ้นวิกฤตครัง้นีไ้ปด้วยกนั 

 : ตอนตอ่ไป เราจะพาไปศกึษาภมิูปัญญาที่น่าสนใจ ท่ีเกิดขึน้ในช่วงวิกฤตน า้ท่วมกัน
ครับ 

 
ภาพท่ี 29 คลปิ “รู้สู้! flood”  EP.6 ตอนตนุอยา่งมีสติ 
ท่ีมา : ทีมงาน รู้สู้  flood, เอกสารต่อยอด คลิป “รู้สู้! Flood” ตอนตุนอย่างมีสติ [ซีดีรอม] 
(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท, 2555) 
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 ตอนที่ 6 : ตุนอย่างมีสติ 
 : เราเช่ือวา่ทกุคนต้องเคยเห็นภาพนี ้ภาพท่ีชัน้วางของเกลีย้งสนิท ไม่ว่าจะท่ีมินิมาร์ท
เลก็ๆ หรือซุปเปอร์สโตร์ขนาดใหญ่ เราแตกต่ืนกันว่าจะเกิดภาวะขาดแคลนสินค้า น า้ด่ืมขึน้ราคา
สามสีเ่ทา่ ข้าวสาร อาหารแห้งเร่ิมขาดตลาด ไหนจะไม่แน่ใจอีกว่าครอบครัวของตวัเองจะตกเป็น
ผู้ประสบภยัติดอยู่ในบ้านเป็นเวลานานรึเปลา่ หลายคนจึงเร่ิมซือ้ไปกักตุน จากท่ีซือ้น า้ทีละสอง
ขวด ต้องซือ้ทีละสบิขวด เผ่ือของขาดตลาด ยิ่งซือ้เยอะ ของก็ยิ่งหมดเร็ว พอหมดเร็ว เราก็เร่ิมกลวั
วา่จะหาซือ้ไม่ได้ทนัทีท่ีของมาก็ซือ้เยอะ ยิ่งซือ้เยอะ ของก็ยิ่งหมดเร็ว เร็วจนชวนให้สงสยัว่า “เรา
อยูใ่นภาวะขาดแคลนสนิค้าจริงรึเปลา่?” 
 : เราลองถอยมาดภูาพรวมท่ีก าลงัการผลติทัง้ประเทศกนั เร่ิมต้นท่ีน า้ดื่ม ปกติแล้ว เรา
บริโภคน า้ดื่มกนัคนละประมาณ 2 ลติรตอ่วนั รวมคนไทยทัง้ประเทศจะด่ืมน า้วนัละ 134 ล้านลิตร 
ในขณะท่ีเรามีก าลงัการผลติรวมอยูท่ี่วนัละประมาณ 2,000 ล้านลติร 
 : ผลพวงจากน า้ท่วม โรงงานผลิตน า้ด่ืมทัว่ประเทศ 10,000 แห่ง สญูเสียก าลงัการ
ผลติไป 30% ท าให้เรายงัเหลือก าลงัการผลิตอีก 1,400 ล้านลิตรต่อวนั ถ้าเทียบกับการบริโภคน า้
ด่ืมของคนทัง้ประเทศแล้ว น า้ยงัเพียงพอต่อความต้องการ ชนิดท่ีสามารถเก็บไว้ในโหนกอูฐได้อีก
วนัละประมาณ 6 ล้านตวั 
 : บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูปบางยี่ห้อ ก็เร่งเพิ่มก าลงัการผลิตขึน้ จาก 6 ล้านซองต่อวนั เป็น 7 
ล้านซองตอ่วนัหน าซ า้ยงัเอาวนัอาทิตย์ซึง่เป็นวนัหยดุ มาช่วยผลติเพิ่มอีก 
 : แล้วไข่ละ่? ก าลงัการผลิตไข่ไก่โดยปกติอยู่ท่ีประมาณ 25-27 ล้านฟองต่อวนั น า้
ทว่มครัง้นีส้ง่ผลให้เราต้องสญูเสียพืน้ท่ีฟาร์มไก่ไข่ในจังหวดัอยุธยา  สิงห์บุรี อ่างทอง คิดเป็นพืน้ท่ี
ประมาณ 5% ของฟาร์มไก่ไข่ทัง้หมด จากการสญูเสียดงักลา่ว สง่ผลให้ไข่ไก่หายไปจากระบบ 
ประมาณ 1-2% 
 : การขนสง่ หรือ Logistic เป็นอีกสาเหตุหลกัของปัญหา แน่นอนว่าน า้ท่วม รถก็วิ่ง
ไม่ได้ หนึง่ในการแก้ไขปัญหาก็คือการใช้เส้นทางอ้อม การขนสง่บางเส้นทาง ต้องยอมขบัรถอ้อม
อีกกวา่ร้อยกิโลเมตรเพื่อให้สนิค้าจากแหลง่ผลติ มุ่งตรงมาสูจุ่ดกระจายสินค้าได้ สินค้ายงัมาถึงได้
เหมือนเดิม ท่ีเพิ่มมากขึน้ คือเวลาที่ใช้ในการขนสง่ 
 : ดงันัน้เม่ือเรากวาดสนิค้าจนหมดจากชัน้ จึงเป็นไปได้ท่ีจะมีช่วงว่างระหว่างรอสินค้า 
ท่ีชัน้ว่างเปลา่ ซึ่งเป็นภาพท่ีเราไม่ค่อยพบเห็นบ่อยนกั และแน่นอนว่าสิ่งท่ีหลายคนท า คือการ
ถ่ายรูป และอพัโหลดลง social network ภาพซุปเปอร์สโตร์ท่ีว่างเปลา่ ถูกเผยแพร่ออกไปท่ีแล้วท่ี
เลา่ จนทกุคนอาจพากนัคิดวา่ ถ้าของมา ต้องรีบซือ้ 
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 : ปริมาณการซือ้สนิค้าหลายชนิดเพิ่มขึน้อยา่งก้าวกระโดด ยอดขายน า้ด่ืมในซุปเปอร์
สโตร์ เม่ือต้นเดือนตลุาคม เพิ่มขึน้กวา่ 40% จากปลายเดือนกนัยายน รวมถึงอาหารส าเร็จรูป และ
ไขไ่ก่เองก็เช่นกนั เปรียบเทียบงา่ยๆ วา่จากท่ีน า้ 100 ขวด เคยขายหมดภายใน 1 ชัว่โมง แต่ในช่วง
ภาวะน า้ทว่มน า้ 100 ขวด อาจขายหมดได้ภายในเวลา 20 นาที 
 : อีกเร่ืองหนึง่ท่ีอาจตอบค าถามเราได้วา่ “เราอยูใ่นภาวะขาดแคลนสนิค้าจริงรึเปลา่?” 
จากการส ารวจตลาดสดหลายแห่งพบว่า สินค้าต่างๆ ท่ีว่าขาดตลาดในซุปเปอร์สโตร์ ยงัมีขาย
ตามปกติในร้านขายของช าเล็กๆ ไม่ว่าจะน า้ด่ืม ข้าวสาร อาหารแห้ง หรือแม้แต่วสัดุก่อสร้าง
จ าพวกซิลโิคน ปนูขาว ท่ีวา่ขาดตลาด ก็ยงัคงหาซือ้ได้ในร้านขายวสัดกุ่อสร้างเลก็ๆ ทัว่ไป 
 : เรามองแต่ชีวิตแบบท่ีเราคุ้นเคยรึเปลา่? เม่ือเห็นท่ีท่ีเราไปช้อปปิ้งประจ าของหมด 
เราก็อาจเผลอคิดไปวา่ทกุท่ีจะต้องหมดเหมือนกนั 
 : อีกสาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะความไม่รู้ หลายคนกลวัว่าน า้จะท่วม จนไม่สามารถ
ออกมาซือ้ของได้ จึงต้องซือ้ให้มากไว้ก่อน เพราะเราไม่รู้ วา่ต้องซือ้แคไ่หนถึงจะเพียงพอ? 
 : ถ้าเรารู้ความต้องการการบริโภคของแต่ละคนในแต่ละวนั เราอาจจะพอประเมิน
ความต้องการคร่าวๆของแตล่ะครอบครัวได้ 
 : นกัวิชาการสาขาโภชนวิทยาระบุวา่ ผู้ชาย จะรับประทานข้าวสารประมาณ 2 ขีดต่อ
วนั หรือเท่ากับข้าวสวย 10 ทพัพี ในขณะท่ี ผู้หญิง เด็ก และคนแก่ อยู่ท่ีประมาณ 1 ขีด หรือ 6 
ทพัพี ดงันัน้ครอบครัวขนาด 4 คน ซึ่งประกอบไปด้วย พ่อ แม่ ลกูชาย ลกูสาว จะรับประทาน
ข้าวสารบรรจุถงุ 5 กิโลกรัม 1 ถงุ ภายในเวลาประมาณ 9 วนั 
 : วิชาสขุศกึษาบอกเรามาตัง้แตเ่ด็กวา่ เราควรด่ืมน า้วนัละ 8 แก้ว หรือประมาณ 1.5-2 
ลติร นัน่แปลวา่ครอบครัวขนาด 4 คน ด่ืมน า้บรรจุขวดขนาดเลก็ 1 โหล ภายในเวลา 1 วนั 
 : ส าหรับกรณีบะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป ถ้าเรารับประทานตลอดวนัโดยไม่มีอย่างอ่ืนเลย จะ
ให้พลงังานพอเพียงท่ีประมาณ 4-5 ซองต่อวนั แต่ถ้ากินแบบนีทุ้กวัน ก็อาจมีผลกระทบอ่ืนๆ 
ตามมา 
 : น่ีเป็นเพียงตวัอยา่งเลก็ๆ ของการค านวนความต้องการการบริโภคในแต่ละวนั ลอง
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี link ท่ีเรารวบรวมไว้ด้านล่าง แล้วน าไปค านวณความต้องการของ
ครอบครัวคณุดนูะครับ 
 : แนน่อนวา่การตนุข้าวของไม่ใช่เร่ืองผิด เพราะในภาวะน า้ท่วมอย่างนี ้เราต่างไม่รู้ว่า
เราจะต้องตกเป็นผู้ประสบภยัเม่ือไหร่ และนานแคไ่หน นัน่จึงท าให้เราตุนข้าวของต่างๆ ด้วยความ
ไม่รู้ แตถ้่าหากเราตัง้สติอีกสกันิด ศึกษาให้มากขึน้ เราก็จะสามารถตุนข้าวของอย่างมีสติมากขึน้
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ได้ ทีนีทุ้กครัง้ท่ีอยู่หน้าชัน้วางสินค้า ลองคิดอีกสกันิดก่อนหยิบ ว่าเราต้องการมันจริงรึเปลา่? 
เพราะในขณะท่ีมนั “เกิน” จากความต้องการของเรา มนัอาจเป็นสิ่งท่ี “ขาด” ในความต้องการของ
ใครอีกหลายคน 
 : ตอนตอ่ไป ... 

 
ภาพท่ี 30 คลปิ “รู้สู้! flood” EP.7 ตอนรู้ให้ครบ ระบบน า้ใช้ 
ท่ีมา : ทีมงาน รู้สู้  flood, เอกสารต่อยอด คลิป “รู้สู้! Flood” ตอนรู้ให้ครบ ระบบน า้ใช้ 
[ซีดีรอม] (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท, 2555) 
 
 ตอนที่ 7 : รู้ให้ครบ ระบบน า้ใช้ 
 : ในช่วงภาวะน า้ทว่มอยา่งนี ้เราเช่ือวา่หลายครอบครัวคงมีความกังวลเร่ืองน า้ด่ืมน า้
ใช้ บางบ้านเลา่ตอ่ๆ กนัวา่ น า้ประปาที่บ้านมีส ีและกลิ่นท่ีผิดปกติ ยิ่งมีข่าวว่าน า้ประปาปนเปื้อน 
ยิ่งท าให้เรากงัวลไปกนัใหญ่ วา่น า้ทว่มสง่ผลกระทบกบัน า้ดื่มน า้ใช้ของเราอยา่งไรบ้าง? 
 : ก่อนท่ีเราจะตอบค าถามนัน้ได้ เราลองไปท าความรู้จกักบัระบบน า้ประปาของเราให้
มากขึน้กนัก่อน 
 : น า้ประปามาจากไหน? เม่ือฝนตกลงมา ผืนแผ่นดินบางสว่นได้รองรับน า้นัน้เอาไว้ 
จนกลายเป็นแหลง่น า้ตามธรรมชาติ ทัง้แม่น า้ และล าคลอง 
 : และเม่ือเราต้องการน าน า้จากแหลง่น า้ตามธรรมชาติมาใช้ แต่เราไม่รู้ว่าในน า้นัน้มี
อะไรเจือปนอยูบ้่าง เราจึงจดัการน า้ให้เข้าสูค่วามดูแลของหน่วยงานหนึ่ง นัน่ก็คือ การประปา ซึ่ง
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เป็นผู้ควบคมุการผลติน า้ให้ได้มาตรฐาน การประปาได้ตดัคลองจากแหลง่น า้ตามธรรมชาติออกมา 
เรียกวา่ คลองประปา เพื่อใช้เป็นแหลง่น า้ดิบ 
 : จากนัน้น า้ดิบจะเร่ิมเข้าสูร่ะบบการปรับคุณภาพน า้ โดยผ่านขัน้ตอนการตกตะกอน 
การกรอง การฆา่เชือ้โรค การตรวจสอบคณุภาพ ให้ได้มาตรฐานท่ีก าหนดโดยองค์การอนามัยโลก 
จากนัน้จึงสบูสง่ไปตามทอ่ เพื่อแจกจ่ายไปยงัพืน้ท่ีตา่งๆ 
 : หลงัจากขัน้ตอนการผลติ ก็เป็นขัน้ตอนการใช้ในครัวเรือน 
 : บ้านทกุหลงัจะมีมิเตอร์วดัปริมาณการใช้น า้ติดอยูห่น้าบ้าน โดยมีวาวล์เปิดปิดน า้ซึ่ง
สง่ตรงมาจากการประปา ซึ่งระบบประปาของแต่ละบ้าน ก็แตกต่างกันออกไปตามแต่ความ
ต้องการ 
 : บางบ้านท่ีไม่สงูมากหรือผงับ้านไม่ซบัซ้อนนกั ก็อาจจะต่อท่อน า้ไปใช้โดยตรง แต่
หากบ้านไหนต้องการควบคุมน า้ ให้น า้ไหลแรงทนัใจ ก็จะต่อท่อจากวาวล์น า้ไปท่ีถังพกัน า้ก่อน 
จากนัน้จึงใช้ป๊ัมน า้สบูน า้ไปใช้ตามห้องตา่ง ๆ 
 : ส าหรับตกึสงู เช่นคอนโด ก็อาจเป็นระบบป๊ัมน า้จากถงัพกัน า้ชัน้ลา่งขึน้ไปสูถ่งัพกัน า้
ขนาดใหญ่กวา่ที่ชัน้บนสดุ แล้วคอ่ยปลอ่ยน า้จากข้างบนลงมาตามห้องตา่งๆ ตามแรงโน้มถ่วง 
 : นัน่คือสว่นของการน าน า้ดีเข้าบ้าน เม่ือน า้ดีถูกน ามาใช้ ก็จะเกิดน า้เสียขึน้ แล้วน า้
เสยีเหลา่นีไ้ปไหน? 
 : หลงัจากท่ีเราใช้ น า้เสียจะไหลลงท่อระบายน า้ภายในบ้าน เพื่อไปรวมกันอยู่ท่ีถัง
บ าบดัน า้เสยี ระบบบ าบดัน า้เสยีมีหลายแบบแล้วแตร่ะบบบ าบดัน า้เสยีของแตล่ะบ้าน ได้แก ่
  1. บอ่เกรอะ-บอ่ซมึ มีลกัษณะเป็นถงัคอนกรีตส าเร็จรูป ทรงกระบอก 2 บอ่ตอ่กนัฝัง
ในดิน บ่อท่ี 1รับน า้มาจากแหลง่น า้เสียแล้วบ าบดัตามธรรมชาติ น า้สว่นท่ีล้นจากบ่อเกรอะ ก็จะ
เข้าไปในบ่อซึม และกระจายน า้ออกไปตามดินรอบๆ เม่ือถึงเวลาท่ีบ่อเต็ม จะต้องมีการดูดสิ่ง
ปฏิกลูจากบอ่เกรอะออกไปทิง้ด้วย 
  2. ถงับ าบดัส าเร็จรูป มีระบบยอ่ยสลายและระบบระบายน า้ในถังเดียวกัน สามารถ
แก้ปัญหาเร่ืองสิง่ปฏิกลูเต็มบอ่ออกไปได้ และมีทอ่ตอ่ตรงออกสูท่อ่ระบายน า้สาธารณะได้เลย 
 : น า้ทิง้จากครัวเรือนสว่นใหญ่ จะไหลลงสูแ่หลง่น า้โดยตรง แต่น า้ทิง้บางสว่น จะไหล
ลงสูท่อ่ระบายน า้สาธารณะ เพื่อสง่ไปบ าบดัท่ีโรงบ าบดัน า้เสยี ซึง่เป็นท่ีรวบรวมน า้เสียจากท่ีต่างๆ 
เข้าสูก่ระบวนการก าจดัมวลสารในน า้ ตะกอนของเสยีท่ีได้จากการบ าบดั จะถูกน าไปใช้เป็นปุ๋ ยใน
การเกษตร สว่นน า้ที่มีคณุภาพดีขึน้ ก็จะถกูปลอ่ยกลบัสูแ่หลง่น า้ตามธรรมชาติตอ่ไป 
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 : นัน่คือภาพรวมของระบบประปาที่เราใช้กนัอยูท่กุวนันี ้ทีนีเ้ราลองไปดูกันว่า น า้ท่วม
มีผลกระทบกบัระบบประปาของเราอยา่งไร? 
 : เร่ิมตัง้แตข่ัน้ตอนการผลติน า้ น า้ทว่มท่ีไหลผา่นจงัหวดัตา่งๆ มาเป็นเวลานาน พดัพา
สิง่สกปรกติดตวัมามากมาย สง่ผลให้แหลง่น า้ดิบท่ีน ามาใช้ ปนเปื้อนมากกว่าปกติ ซึ่งเป็นสาเหตุ
ให้การประปา ต้องใช้เวลาจดัการกบัน า้นานขึน้ หรือลดปริมาณการผลติลง เพื่อควบคมุให้สามารถ
ด่ืมใช้น า้ได้ตามปกติ 
 : กรณีน า้ขุ่นเกิดขึน้จากหลายปัจจัย อาจเป็นเพราะการเพิ่มแรงดนัน า้ภายในท่อ
ประปาขึน้จากปกติท าให้ตะกอนท่ีตกค้างในเส้นทอ่หลดุออกมากบัน า้ด้วย 
 : สว่นกรณีท่ีน า้มีสเีหลอืง อาจเพราะมีตะกอนปนเช่นเดียวกบักรณีน า้ขุน่ หรืออาจเป็น
เพราะน า้ประปาได้ผา่นการผสมรวมกบัวสัดธุรรมชาติบางอยา่งเช่น หญ้าแห้ง จนท าให้สีของหญ้า
กลายเป็นเนือ้เดียวกบัน า้ ซึง่กรณีนีไ้ม่เป็นอนัตรายตอ่การบริโภค 
 : หากได้กลิน่คลอรีนในน า้ สามารถแก้ไขได้งา่ยๆ ด้วยการรองน า้และตัง้ทิง้ไว้ 30 นาที 
หรือจะต้มก่อนด่ืมเพื่อความมัน่ใจก็ได้เช่นกนั 
 : ส าหรับบ้านหรือคอนโดท่ีใช้ระบบถังพกัน า้ ต้องตรวจสอบฝาของถังน า้ใต้ดินให้ดี 
เพราะน า้ที่ทว่มสงูจะท าให้ถงัน า้จมอยูใ่ต้น า้ ถ้าฝาของถงัน า้ไม่สามารถป้องกนัน า้เข้าได้ น า้ใช้ของ
บ้านเราก็มีสทิธ์ิท่ีจะปนเปือ้น ควรตอ่ทอ่น า้ตรงจากทอ่ประปาหน้าบ้าน เข้ามาท่ีตวับ้านเลย แม้น า้
อาจจะไหลเบาลงบ้างแตก็่ยงัแนใ่จได้วา่น า้จะไม่ปนเปือ้นจากน า้ทว่ม 
 : หลายคนเจอปัญหาเร่ืองการขบัถ่าย น า้ท่วมอาจท าให้น า้จากท่อระบายน า้ไหลเข้า
มาเต็มถงับ าบดัน า้เสยี และเอ่อย้อนกลบัขึน้ไปตามทอ่ระบายน า้ในบ้าน สง่ผลให้เรากดชักโครกไม่
ลงนัน่เอง 
 : วิธีการจัดการ คืออุดส้วมและท่อระบายน า้ท่ีชัน้ลา่ง ไม่ควรใช้ส้วมในช่วงน า้ท่วม 
เพราะจะเป็นการเพิ่มแรงดนัน า้ในทอ่ อาจท าให้ของเสยีล้นออกมาได้ 
 : ส าหรับระบบการบ าบดัน า้เสยีของกรุงเทพฯ ในภาวะน า้ท่วม น า้บางสว่นยงัคงผ่าน
ระบบบ าบดัน า้เสยีเหมือนเดิม เช่นเดียวกบัน า้สว่นใหญ่ท่ียงัคงไหลสูแ่หลง่น า้ธรรมชาติโดยไม่ผ่าน
การบ าบดั แตป่ริมาณน า้จ านวนมากท่ีไหลบ่ามาในคราวเดียวกัน ก็เกินจากสภาพปกติทัง้ในด้าน
ปริมาณและคุณภาพน า้ ซึ่งสง่ผลต่อแหลง่น า้ตามธรรมชาติมากขึน้อย่างแน่นอน ดงันัน้ สิ่งท่ีเรา
พอจะช่วยธรรมชาติได้ คือการร่วมมือกนั รักษาความสะอาดของน า้ไว้ให้ได้มากท่ีสดุ 
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 : มาถึงตรงนีแ้ล้ว หากใครยงักังวลเร่ืองน า้ด่ืมน า้ใช้ หรือไม่มั่นใจในคุณภาพน า้ ก็
สามารถศึกษาวิธีการผลิตน า้ด่ืมน า้ใช้เพิ่มเติม ซึ่งเราได้รวบรวมกรรมวิธีต่างๆ เอาไว้ให้ ใน link 
ด้านลา่ง ลองศกึษาและหาวสัดท่ีุต้องใช้มาทดลองกนัดนูะครับ 
 : ตอนต่อไป เราจะพาไปรู้จักปัญหาน า้เสียให้มากขึน้ ทัง้ท่ีมาของน า้เสีย และวิธีการ
บ าบดั รวมถึงค าถามท่ีทกุคนคาใจท่ีสดุ วา่ EM ball ใช้บ าบดัน า้เสยีได้จริงหรือเปลา่? 

 
ภาพท่ี 31 คลปิ “รู้สู้! flood” EP.8 ตอนให้น า้เสยี เราเคลยีร์ได้ 
ท่ีมา : ทีมงาน รู้สู้ flood, เอกสารต่อยอด คลิป “รู้สู้! Flood” ตอนให้น า้เสีย เราเคลียร์ได้ 
[ซีดีรอม] (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท, 2555) 
 
 ตอนที่ 8 : รู้ทันน า้เสีย เราเคลียร์ได้ 
 : ทา่มกลางวิกฤตน า้ท่วมท่ียาวนาน น า้ท่ีเร่ิมเน่าเสีย ท าให้เราทุกคนต่างมองหาทาง
แก้ EM ball หรือลกูบอลจุลนิทรีย์ ก็ดจูะเป็นเสมือนความหวงั แต่มันก็ยงัคงเต็มไปด้วยค าถาม ว่า
ใช้ได้ผลจริงรึเปลา่? วนันีเ้ราจะมาท าความรู้จักมันให้มากขึน้ และร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาน า้
เนา่เสยีไปพร้อมๆ กนั 

 : ก่อนจะเข้าใจเร่ือง EM ได้ เราต้องเข้าใจก่อนวา่น า้เสยีคืออะไร? น า้เสียไม่ใช่แค่น า้ท่ี
มีสีด า หรือมีกลิ่นเหม็น แต่คือน า้ท่ีมีปริมาณออกซิเจนไม่มากพอ สิ่งมีชีวิตไม่อาจอาศัยอยู่ได้ 
ดงันัน้น า้ท่ีเราเห็นว่าใส แต่หากมีออกซิเจนไม่เพียงพอ หรือมีสารพิษเจือปน ก็นบัเป็นน า้เสียได้
เช่นกนั แล้วน า้เสยีเกิดจากอะไร? เราลองไปตัง้ต้นกนัท่ีพืน้ฐานสกันิด วา่ในน า้มีอะไรบ้าง? 
 : 3 สิง่ท่ีมีในน า้และเราควรรู้จกั ได้แก่ 
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  1. สารประกอบ เช่น ออกซิเจน ไฮโดรเจน คาร์บอนไดออกไซต์ ซลัเฟต และอ่ืนๆ อีก
มากมาย 

  2. สารอินทรีย์ละลายน า้ หรือก็คือซากพืชซากสตัว์ และสิ่งต่างๆ ท่ีท าปฏิกิริยา
ละลายอยูใ่นน า้ 
  3. จุลนิทรีย์ ซึ่งกินสารอินทรีย์ละลายน า้เป็นอาหาร โดยใช้สารประกอบต่างๆ เป็น
พลงังานจุลินทรีย์แบ่งเป็น 3 กลุม่ กลุม่ท่ีใช้ออกซิเจนเป็นพลงังาน หรือ aerobic กลุม่ท่ีไม่ใช้
ออกซิเจน หรือanaerobic และกลุม่ท่ีอยู่ได้ทัง้ 2 ภาวะ ถ้ามีออกซิเจนก็ใช้ ถ้าไม่มี ก็จะใช้
สารประกอบอ่ืนๆ 
 : น า้ทว่ม ได้พดัพาสารประกอบและสารอินทรีย์จ านวนมากมาด้วย โดยมาในรูปแบบ
ของขยะ ดินโคลน และสารอินทรีย์ละลายน า้ ซึง่เป็นแหลง่อาหารชัน้ดีของเหลา่จุลินทรีย์ ขณะท่ีน า้
ยังมีออกซิเจนเจ้า aerobic หรือกลุ่มท่ีใช้อากาศ ก็จะใช้ออกซิเจนเป็นพลงังานในการกิน
สารอินทรีย์ เม่ือมีอาหารมาก ก็กินมาก กินมากก็เพิ่มจ านวนมาก เพิ่มจ านวนมากก็ใช้พลงังานมาก 
ออกซิเจนจึงเร่ิมน้อยลงเม่ือนัน้เอง เจ้า anaerobic ซึ่งกินโดยใช้สารประกอบอ่ืนเป็นพลงังานได้ ก็
เร่ิมครองพืน้ท่ีแทน แต่มีอยู่กลุม่หนึ่งท่ีใช้ซลัเฟอร์เป็นพลงังาน เจ้าตวันีเ้อง ท่ีคายผลผลิตหลงัการ
กินออกมาเป็นไฮโดรเจนซลัไฟต์ หรือก็คือก๊าซไขเ่นา่ ซึง่เป็นเหตใุห้น า้มีกลิน่เหม็นนัน่เอง 
 : น า้มีความสามารถในการบ าบดัตวัเองตามธรรมชาติอยู่แล้ว เช่นการไหลของน า้ จะ
ท าให้น า้มีออกซิเจนจากอากาศละลายลงสูน่ า้เพิ่มขึน้ หรือการท่ีน า้มีจุลนิทรีย์ ก็เป็นกลไกการย่อย
สลายตามธรรมชาติ แตบ่างครัง้ เม่ือน า้ท่วมขงั ไม่มีการไหล หรือมีปริมาณสารอินทรีย์ละลายน า้
มากจนยอ่ยสลายตามธรรมชาติไม่ทนั เราก็ต้องการแก้น า้เสียด้วยมือเราเอง วิธีการแก้มีอยู่ 3 วิธี
คือ การเติมออกซิเจน การใช้สารเคมี และการลดปริมาณสารอินทรีย์ละลายน า้ (อยากให้ใช้ภาพ
ช่วยเลา่หนอ่ยให้บทพดูน้อยลงนิดนึง เติมออกซิเจน ก็เป็นภาพป๊ัมหรือเอาไม้กวนน า้ ใช้สารเคมีก็
เป็นภาพใสค่ลอรีนลงไปแล้วทกุอยา่งในน า้ตายหมด ลดปริมาณสารอินทรีย์ก็อาจจะเป็นแม็กนีโต 
เสกสารอินทรีย์ลอยขึน้มา เอาให้พอเข้าใจคอนเซปต์ก่อนไปตอ่ก็ได้) 
 : แล้ว EM คืออะไร? EM ย่อมาจาก Effective Microorganisms หรือจุลินทรีย์ท่ีเก่ง
เฉพาะด้าน เราต้องเข้าใจก่อนวา่ จุลนิทรีย์ ก็เหมือนกบัมนษุย์ จุลินทรีย์แต่ละพวก จะมีความถนดั
ตา่งกนั เหมือนมนษุย์ท่ีมีหลายอาชีพ สว่นใครจะเป็นจุลนิทรีย์ดี จุลนิทรีย์ไม่ดี ก็แล้วแต่วาระกันไป 
เพราะจุลินทรีย์ท่ีเราถือว่าไม่ดีบางตวั ก็สามารถท าประโยชน์ได้ในบางโอกาส เช่น จุลินทรีย์บาง
กลุม่ท่ีท าให้น า้เสยี ก็มีสว่นช่วยในกระบวนการสร้างไบโอแก๊ส เป็นต้น 
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 : หลกัการท างานของ EM ก็คือการคดัจุลนิทรีย์ท่ีเก่งในด้านท่ีเราต้องการเพื่อน ามาใช้ 
มีหลายสตูรแตกต่างกันออกไป ท่ีพบเห็นมากในสตูร EM ก็ได้แก่พวก จุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติก 
และยีสต์จุลินทรีย์ทัง้สองประเภท เป็นพวกท่ีอยู่ได้ทัง้ภาวะมีและไม่มีออกซิเจน ทนต่อสภาพเป็น
กรดของน า้เสยี ท าให้สามารถลงไปช่วยยอ่ยสารอินทรีย์ได้โดยไม่ตายเสยีก่อน 

 : อีกพวกที่พบมากในสตูร EM คือ จุลนิทรีย์สงัเคราะห์แสง ซึ่งสามารถสงัเคราะห์ก๊าซ
ไขเ่นา่ ให้เป็นซลัเฟอร์ ช่วยลดปัญหาเร่ืองกลิน่ได้ แตไ่ด้ยินค าว่าสงัเคราะห์แสงแล้ว อย่าเพิ่งเข้าใจ
วา่มนัจะคายออกซิเจนได้เหมือนพืช เน่ืองจากมนัไม่มีสเีขียวของคลอโรฟิลล์ มนัจึงไม่สามารถผลิต
ออกซิเจนมาเติมให้น า้ได้ ท าได้เพียงสงัเคราะห์แสงมาเป็นพลงังานให้ตวัเองเท่านัน้ จุลินทรีย์ท่ี
ผลติออกซิเจนได้คือพวกสาหร่ายสีเขียวแกมน า้เงิน ท่ีอาจเกิดขึน้ได้อยู่แล้วในน า้ท่วม ซึ่งมีอาหาร
ของมันมากกว่าปกติ แต่ในขณะท่ีมันผลิตออกซิเจน มันก็ใช้ออกซิเจนเช่นกัน โดยเฉพาะตอน
กลางคืน ท าให้ออกซิเจนในน า้อาจจะหมดไปได้ 

 : รู้จัก EM คร่าวๆ ไปแล้ว เราลองไปหาค าตอบ ส าหรับค าถามมากมายท่ีเกิดขึน้
ในช่วงนีก้นั 

 : ท าไมถึงมีบางเสยีงบอกวา่ไม่ได้ผล? ประเด็นแรกท่ีถูกพูดถึงเสมอคือ การใช้ EM ไม่
เหมาะกบัน า้ทว่มจุดก าเนิดของ EM เกิดขึน้เพื่อใช้ในการเกษตรกรรมของประเทศญ่ีปุ่ น ต่อมาจึง
ถกูพฒันาให้น ามาใช้ตามบ้าน ขดัพืน้ ซกัผ้า ล้างส้วม ซึง่ทัง้หมด ล้วนเป็นพืน้ท่ีควบคมุ 

 : ค าว่า พืน้ท่ีควบคุม คือพืน้ท่ีท่ีเรารู้สภาพของน า้ รู้ว่ามีอะไรในน า้บ้าง รู้ขนาดว่า
กว้างยาวสงูเทา่ไหร่เพื่อให้เราเลือกใสจุ่ลินทรีย์ได้ถูกประเภท และถูกปริมาณ การใส ่EM ลงไปใน
น า้เสีย ก็เปรียบเหมือนการสง่ทหารออกไปรบ  เราต้องเลือกทหารให้ถูกประเภท เพราะทหาร
อากาศอาจไม่เช่ียวชาญการต่อสู้บนพืน้ดินเท่าทหารราบ รวมถึงจ านวนทหารท่ีสง่ไป ถ้าศตัรูมี 1 
แสน เราก็ควรสง่ทหารไปอยา่งสมน า้สมเนือ้ เว้นแต่ว่าจุลินทรีย์ของเราจะมีประสิทธิภาพสงูมากๆ 
(300) ก็อาจพอสู้ได้ในระดบัหนึง่ 
 : แตส่ าหรับน า้ทว่ม ทกุพืน้ท่ีมีความแตกตา่งกนั บางที่เป็นถนน เป็นพืน้ท่ีเปิด พืน้ท่ีน า้
ไหล มีการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ไม่สามารถตรวจสอบการปนเปื้อนของน า้ได้ จึงท าให้แตกต่าง
กับการใช้ EMในบ่อปลาหรือท าความสะอาดพืน้บ้าน การโยน EM ball ลงไปในน า้ไหล ซึ่งมีการ
หมนุเวียนออกซิเจนอยูแ่ล้ว อาจท าให้จุลนิทรีย์ใน EM ไปแยง่ใช้ออกซิเจน จนท าให้ออกซิเจนในน า้
ยิ่งลดลงสดุท้ายแล้วจุลนิทรีย์จะท างานได้ตลอดรอดฝ่ังหรือเปลา่ ก็ไม่สามารถประเมินได้ 

 : ประเด็นท่ีสองคือเร่ืองจุลนิทรีย์เจ้าถ่ิน โดยธรรมชาติของจุลินทรีย์ มันเป็นสิ่งมีชีวิตท่ี
ชอบอยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมกับตวัเอง และ EM ก็ถือเป็นจุลินทรีย์ต่างถ่ิน เม่ือมันต้องมาอยู่ในท่ี
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ใหม่ท่ีไม่คุ้นเคย มันก็ไม่อาจแย่งอาหารจากจุลินทรีย์เจ้าถ่ินได้ เม่ือขาดอาหารก็ตาย และตกเป็น
อาหารของจุลินทรีย์เจ้าถ่ินแทน นัน่แปลว่าการโยน EM โดยไม่ศึกษาให้ดี อาจสง่ผลให้น า้ยิ่งเน่า
เสยีมากขึน้ก็เป็นได้ 

 : แล้ววิธีการใช้ EM ท่ีถูกต้องคืออะไร? เราต้องแยกแยะระหว่าง EM กับ EM ball ให้
ได้ก่อน จากวิธีการท า EM ball สตูรหนึง่ เร่ิมต้นท่ีหวัเชือ้จุลนิทรีย์ หรือท่ีเราเรียกกันติดปากว่า EM 
น า้ น าไปผสมกบักากน า้ตาลและน า้ ได้ออกมาเป็น EM ขยาย น า EM ขยายไปผสมกับร าละเอียด 
ร าหยาบ ดินทราย เพื่อปัน้เป็นลกู จนกลายเป็น EM ball ดงันัน้การน า EM หวัเชือ้ไปใช้ราดเลยก็
ใช้ได้เช่นกัน แต่ท่ีต้องผสมกากน า้ตาลก็เพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ ท่ีต้องปัน้เป็นลกู ก็เพื่อถ่วงน า้หนกัให้
จุลนิทรีย์ลงไปท างานได้ลกึถึงใต้น า้ 
 : ระหวา่งการใช้และการปัน้ EM ทุกชนิด ควรสวมถุงมือ เพื่อป้องกันจุลินทรีย์บางตวั 
ท่ีอาจท าปฏิกิริยากบัผิวหนงัจนเกิดความผิดปกติได้ และเม่ือปัน้เสร็จ ควรตาก EM ball ไว้ในท่ีร่ม
อย่างน้อย 7 วนั เพื่อให้จุลินทรีย์ได้กินกากน า้ตาลและขยายพันธ์ุก่อนใช้  ถ้าใช้โดยไม่ทิง้ไว้ 
กากน า้ตาลจะยงัอยู ่แทนท่ีจะได้จุลนิทรีย์เพิ่ม จะกลบักลายเป็นการเพิ่มสารอินทรีย์ลงไปแทน 

 : สรุปแล้ว เราควรใช้ EM แก้ปัญหาน า้ท่วมเน่าเสียรึเปลา่? จากท่ีกลา่วมาทัง้หมด 
อาจถือว่าข้อมูลยงัไม่เพียงพอท่ีจะสรุปได้ว่า EM จะใช้กับน า้ท่วมครัง้นีไ้ด้ผลหรือไม่ เพราะยงัมี
ปัจจัยมากมาย ท่ีต้องค านึงถึงในการใช้แต่ละครัง้ แม้ EM บางสตูร จะมีสว่นประกอบท่ีสามารถ
ช่วยลดกลิน่ได้จริง แต่การใช้ผิดสตูร ผิดวิธี ผิดปริมาณ ก็อาจยิ่งท าให้น า้เน่าเสียได้เช่นกัน ดงันัน้
สิ่งท่ีส าคญัหากต้องการจะใช้คือต้องศึกษาให้ดีก่อน และใช้ให้ถูกวิธี เพราะ EM ก็เป็นเพียง
จุลินทรีย์ธรรมดา ไม่ใช่ของวิเศษท่ีแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่าง แต่สิ่งท่ีจะช่วยแก้ปัญหาให้เราได้ คือ
ความรู้และความเข้าใจ 

 : ถึงการใช้ EM จะยงัไม่มีข้อสรุปชดัเจนนกั แตเ่รายงัมีอีกทางเลือกหนึ่ง ท่ีสามารถลด
ปริมาณสารอินทรีย์ละลายน า้ได้เช่นเดียวกับการใช้  EM เป็นวิธีง่ายๆ ท่ีเราทุกคนสามารถร่วมมือ
กนัท าได้ นัน่ก็คือการเก็บขยะ และลดการทิง้ขยะลงในแหลง่น า้นัน่เอง 
 : ส าหรับใครท่ีอยากศกึษาเร่ืองการใช้และประเภทของ EM เพิ่มเติม สามารถเข้าไปดู
ได้จาก Link ท่ีเรารวบรวมไว้ด้านลา่ง ลองตอ่ยอดความรู้ด้วยตวัเองดนูะครับ 

 : ตอนต่อไป ส าหรับหลายครอบครัวท่ีน า้เร่ิมลดลงบ้างแล้ว เราจะพาไปตัง้หลกั เพื่อ
เตรียมพร้อมรับมือการฟืน้ฟูหลงัน า้ทว่มกนัครับ 
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ภาพท่ี 32 คลปิ “รู้สู้! flood” EP.9 ตอนตัง้หลกั หลงัน า้ลด 
ท่ีมา : ทีมงาน รู้สู้ flood, เอกสารต่อยอด คลิป “รู้สู้! Flood” ตอนตัง้หลัก หลังน า้ลด [ซีดีรอม] 
(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท, 2555) 
 
 ตอนที่ 9 : ตัง้หลัก หลังน า้ลด 
 : เม่ือได้ยินค าวา่ “น า้ลด” คนสว่นใหญ่ยอ่มดีใจ ท่ีก าลงัจะได้กลบัไปใช้ชีวิตตามปกติ 
แต่ค าว่า “น า้ลด”อาจไม่ใช่เร่ืองท่ีน่ายินดีท่ีสดุส าหรับอีกหลายๆ คน โดยเฉพาะผู้ ท่ีประสบภยัน า้
ทว่มบ้านไปแล้ว เพราะแม้น า้จะลด แตค่วามกงัวลเร่ืองสภาพบ้านหลงัน า้ท่วม ไม่ได้ลดลงด้วยเลย 
หลายคนจินตนาการไม่ออกวา่บ้านท่ีเราเคยอยูจ่ะเป็นอยา่งไร? จะมีอะไรเสยีหายบ้าง? แล้วเราจะ
เร่ิมต้นฟืน้ฟูอยา่งไร? 
 : เพื่อให้เราเตรียมใจให้พร้อมรับมือกับสภาพบ้านหลงัน า้ท่วม  วนันีเ้ราลองไปดู
สถานการณ์สมมติ จากบ้านของนายสติกัน ว่าหลงัน า้ลด เขาจะต้องเจอกับอะไรบ้าง (ตดัเข้า 
super เหมือนละครหลงัขา่ว ช่ือเร่ือง “รอยรา” ก๊อปคอมโพส “รอยไหม” มาใช้เลย) 
 : ก่อนเข้าบ้าน ลองตรวจสอบขา่วสารและสถานการณ์ให้แนใ่จที่สดุก่อนจะกลบัเข้าไป 
เพื่อท่ีเราจะได้ไม่ต้องย้ายเข้าออกหลายรอบ ไม่ควรเข้าไปคนเดียว เพราะเม่ือเกิดเหตฉุกุเฉินขึน้ จะ
ได้มีคนคอยช่วยเหลอืได้ เตรียมอุปกรณ์จดัการบ้านมาให้พร้อม เช่น ไม้กวาดทางมะพร้าว ถุงขยะ 
ไม้ถพูืน้ แปรงขดัผ้าขีริ้ว้ ถงัน า้ น า้ยาท าความสะอาดบ้าน ควรพกอุปกรณ์ตรวจสอบไฟร่ัวติดตวัไป
ด้วย และท่ีส าคญัควรแต่งกายให้มิดชิด ใสผ้่าปิดปาก ถุงมือยาง รองเท้าบูทยาง ตัง้แต่ก่อนเข้า
บ้าน เพราะนอกจากจะป้องกันเชือ้โรคต่างๆ แล้ว ยงัสามารถป้องกันกระแสไฟฟ้าได้อีกด้วย แต่
ต้องระวงัอยา่ให้มีรูร่ัวนะครับ 

 : หลงัจากเตรียมพร้อมแล้ว ศึกษาเส้นทางให้ดี เพื่อวางแผนเข้าบ้าน โดยหลีกเลี่ยง
เส้นทางน า้ทว่ม 
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 : เม่ือมาถึงบ้าน ขอให้คุณเตรียมใจไว้ให้ดี สิ่งท่ีคุณจะต้องเจอ อาจท าให้คุณเหน่ือย
หรือท้อใจ แตม่นัคือสิง่ท่ีคณุต้องเผชิญอยา่งหลกีเลีย่งไม่ได้ หากเราไม่มีสติ เราจะไม่สามารถรับมือ
กบัสภาพบ้านหลงัน า้ทว่มได้เลย ทนัทีท่ีคณุเปิดประตบู้านเข้าไป คณุจะต้องเจอกับสิ่งเหลา่นี ้(เปิด
ประตู เป็นภาพบ้านอย่างเละ เชือ้ราขึน้ ข้าวของล้มระเนระนาด เฟอร์นิเจอร์พงั ก าแพงเปลี่ยนสี 
ฯลฯ ตดัเข้า super “รอยรา”) 
 เบรก 1 : เร่ืองไฟฟ้าและประปาหลังน า้ลด 
 “คุณก าลงักังวลกับอันตรายจากไฟฟ้าร่ัวใช่หรือไม่? แม้น า้ท่วมท่ีบ้านคุณจะลดแล้ว 
แตก็่ยงักงัวลอยูว่า่กระแสไฟฟ้าจะใช้ได้รึเปลา่? 
 จอร์จ: รู้รึเปลา่ซาร่า วา่ไฟฟ้าร่ัวแคไ่ม่ก่ีสบิโวลต์ ก็เป็นอนัตรายถึงชีวิตเราได้แล้วนะ 
 ซาร่า: โอ้ พระเจ้าจอร์จ มนันา่กลวัมาก แตถ้่าฉนัมีไขควงวดัไฟก็โอเคแล้วใช่มัย้จอร์จ? 

 จอร์จ : ถ้าบ้านคณุแห้งสนิทแล้วก็พอใช้ได้นะซาร่า แตถ้่าบ้านยงัชืน้หรือมีน า้นองอยู่ ก็
อันตรายเชียวละ่ ไขควงตรวจไฟฟ้าทั่วไปจะตรวจกระแสไฟท่ีประมาณ  100 โวลต์ แถมยังมี
ขอบเขตการตรวจท่ีแคบมากๆ อีกตา่งหาก ถ้าเกิดไม่ใช่อุปกรณ์ท่ีท าขึน้เฉพาะส าหรับใช้ตรวจไฟร่ัว
ในภาวะน า้ทว่ม เราจะเอามาตรวจกระแสไฟมัว่ซัว่ไม่ได้เลยนะ เพราะระยะไฟร่ัวอาจกินวงกว้างได้
ถึง 2 เมตรเลยทีเดียว 
 ซาร่า: งัน้ถ้าฉนัจะกลบัเข้าบ้าน ฉนัควรจะท ายงัไงดีละ่จอร์จ 

 จอร์จ: ตดัก่อนเลยซาร่า!! ตดัระบบไฟฟ้า เพื่อตรวจสอบวา่ใช้ได้รึเปลา่ ไม่วา่จะเต้ารับ 
สวิตช์ สายไฟทกุเส้นท่ีเคยถูกน า้ท่วม ต้องเช็คให้มั่นใจว่าไม่มีไฟร่ัว หรือถ้าเปลี่ยนได้ก็จะเยี่ยมไป
เลยนะซาร่า ส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิดท่ีถูกน า้ท่วม  ห้ามใช้งานเด็ดขาดจนกว่าจะผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญและต้องระวงัเร่ืองความชืน้หรือคราบสนิมภายในระบบด้วยนะ  เพราะ
อาจเกิดความร้อนตามสายไฟได้ร้อนมากเข้าอาจถึงขัน้เกิดเพลิงไหม้ได้เลยนะรู้มัย้ พอตรวจเช็ค
ครบทัง้ระบบแล้ว ถึงจะเปิดใช้ตามปกติได้นะซาร่า 
 ซาร่า: โอ้ มนัยอดมากเลยจอร์จ ฉนัควรต้องศกึษาเร่ืองไฟฟ้าให้มากกวา่นีส้นิะ 
 จอร์จ: ใช่แล้วซาร่า ถ้าไม่แน่ใจเร่ืองไฟฟ้า โทรติดต่อท่ี การไฟฟ้าสว่นภูมิภาค 1129 
และ การไฟฟ้านครหลวง 1130 จ าไว้ให้ดี 1129 1130!!!” 
 ตัดกลับเข้าละคร “รอยรา” 
 : เตรียมใจไว้เลยวา่บ้านท่ีถกูน า้ทว่ม จะเต็มไปด้วยความชืน้ กลิน่อบั เศษขยะท่ีมากับ
น า้ทว่ม เชือ้ราบางบ้านท่ีเจอน า้ไหลแรง ข้าวของอาจล้มเสยีหาย แต่อย่าเพิ่งถอดใจครับ บ้านอ่ืนๆ 
ก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกนั สิง่ท่ีส าคญัท่ีสดุ คือตัง้สติให้ดี เราจะคอ่ยๆ แก้ไขมนัได้อยา่งแนน่อน 
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 : อนัดบัแรกคือการเปิดบ้านให้อากาศถ่ายเท ปลอ่ยให้มีอากาศไหลเวียนเข้าบ้านสกั
พกัแล้วคอ่ยเข้าบ้าน ระหวา่งที่เดินส ารวจความเสยีหาย อยา่ลืมถ่ายรูปเอาไว้เป็นหลกัฐาน กรณีท่ี
ต้องเบิกคา่ชดเชย 

 : ก่อนท่ีจะเร่ิมท าความสะอาด เราต้องจัดการขยะเสียก่อน ลองนึกภาพปริมาณขยะ
ของบ้านเรา แล้วคณูด้วย จ านวนบ้านในละแวกใกล้เคียง ถ้าทุกบ้านทิง้ขยะออกมากองหน้าบ้าน
พร้อมกนั จะเกิดขยะปริมาณมหาศาล ปัญหาเร่ืองขยะ จึงไม่ใช่แคเ่ร่ืองของแตล่ะครอบครัว แตเ่ป็น
เร่ืองของชุมชนในภาพรวม ยกตวัอย่างขยะท่ีน า้ท่วมพดัพามา จนอุดตนัในท่อระบายน า้หน้าบ้าน
เรา ถ้าทกุบ้านใช้น า้ฉีดไลไ่ปตามทอ่ ขยะก็จะไหลไปกองรวมกนั อาจท าให้ทอ่ระบายน า้สาธารณะ
ตนั จนไม่สามารถระบายน า้ได้ แตถ้่าเราตกัมันขึน้มา แล้วทิง้เศษขยะเหลา่นัน้ให้ถูกวิธี ท่อระบาย
น า้ก็จะท างานได้ตามปกติ 

 : สว่นขยะทัว่ไปภายในบริเวณบ้าน วิธีท่ีเราพอจะมีสว่นช่วยได้ ก็คือการคดัแยกขยะ
นัน่เอง (ตดัเข้า super “รอยรา”) 
 เบรก 2 : Musical เร่ืองขยะและการจัดการขยะ 

แยกขยะแล้วมนัจะดียงัไง ท าไม๊ท าไม 
เราควรใสใ่จแยกขยะ ยะ่ ยะ่ ยะ่ 

ขยะทิง้แล้วไปไหน ทิง้ทิง้กนัไป เคยรู้รึเปลา่ 
ขยะจากบ้านของเรา ไปสมุกนัเป็นภเูขาลกูใหญ่ 

ต้องกลบ ต้องฝัง แล้วรอวนัยอ่ยสลาย 
ขยะก็มีมากมาย ต้องยอ่ยสลายเป็นร้อยๆ ปี 
แยกขยะเอาไว้ ซาเล้งเก็บไป ไม่ต้องคุ้ยตอ่ 
ขยะไปไวไม่ต้องรอ ซาเล้งขายตอ่ได้ถกูท่ี 
ไปบด ไปหลอม ไปรีไซเคิลใช้ใหม่ก็ดี 

เผาเป็นเชือ้เพลงิก็เข้าที ขยะกลบัมีคา่เหมือนทองค า 
ขวดแก้ว พลาสติก โลหะ ฮึ่ยยะ่ แยกขยะ แยกโฟมเอาไว้ 
ขยะอนัตรายก็แยกไป ขยะอ่ืนจบัใส ่รวมกนัไปเลยยย~ 

แยกขยะเพื่อลดขยะลงไป ขอเชิญคนไทย 
มาร่วมใจช่วยขยบั ขยบั ขยกุขยิก เขยิบ มาแยกขยะ 

  



   75 

 ตัดกลับเข้าละคร “รอยรา” 
 : หลงัจากจดัการขยะเรียบร้อย ก็ได้เวลาล้างบ้านกันสกัที ซึ่งข้อควรระวงัท่ีสดุส าหรับ
การล้างบ้าน ก็คือเชือ้รา เพราะเชือ้รา มีทัง้แบบท่ีเรามองเห็นและเรามองไม่เห็น หากเราสดูดมเชือ้
รามากๆ อาจก่อให้เกิดโรคปอดอกัเสบได้ การท าความสะอาดเชือ้รา มีข้อควรระวงัดงันี ้

 : การใช้น า้แรงดนัสงูฉีด จะยิ่งท าให้เชือ้ราฟุ้ งกระจาย ควรใช้วิธีราดน า้ เช็ด ขดั จะ
ดีกวา่ สารท าความสะอาดเบือ้งต้น ใช้สบู่เหลวหรือผงซกัฟอกผสมน า้ ท าความสะอาดได้เลย แต่
หากมีเชือ้ราอยูม่าก ใช้แอลกอฮอล์เช็ดซ า้อีกรอบ หรือจะใช้น า้ยาฟอกขาวผสมน า้เช็ดก็ได้ แต่ต้อง
ผึง่ให้แห้งก่อนน าข้าวของกลบัมาใช้นะครับ 

 : ล้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เปิดประตบู้านทิง้ไว้ ปลอ่ยให้อากาศถ่ายเท รอจนกวา่
จะแห้ง สิง่ท่ีเราท าได้ระหวา่งรอ คือการผอ่นคลายทัง้ร่างกายและจิตใจ ขัน้ตอนต่อไปจากนีคื้อการ
ซอ่มแซม แตล่ะบ้านมีสิง่ท่ีต้องซอ่มแซมแตกตา่งกนัออกไป ซึง่เราจะทิง้อะไร และจะซ่อมอะไรบ้าง 
ก็คงเป็นการตดัสินใจของแต่ละครอบครัว และสิ่งท่ีต้องซ่อมแซมก็ไม่ใช่แค่บ้าน แต่ยงัมีเร่ืองของ
สภาพจิตใจด้วย ไม่มีอะไรที่จะฟืน้ฟูสภาพจิตใจของครอบครัว ได้ดีไปกวา่คนในครอบครัวเอง ลอง
ตัง้สติสกันิด พดูคยุกนัมากขึน้ เพื่อวางแผนการฟืน้ฟูบ้านของคณุให้กลบัมาเหมือนเดิม 

 : เราได้รวบรวม link ท่ีเก่ียวข้องกบัการฟืน้ฟูบ้านไว้ด้านลา่ง ลองเลือกศึกษาตามเร่ือง
ท่ีเหมาะสมกบับ้านคณุดนูะครับ 
 : ตอนตอ่ไป เรา ... ยงัไม่มี 

 
ภาพท่ี 33 คลปิ “รู้สู้! flood” EP.10 ตอนรู้ สู้! ทกุสิง่ 
ท่ีมา : ทีมงาน รู้สู้  flood, เอกสารต่อยอด คลิป “รู้สู้! Flood” ตอนรู้สู้ทุกส่ิง [ซีดีรอม] 
(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท, 2555) 
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 ตอนที่ 10 : รู้สู้! ทุกส่ิง 
 : ในขณะท่ีสถานการณ์น า้ ทยอยคลี่คลายไปทีละพืน้ท่ี ผู้คนเร่ิมกลบัไปใช้ชีวิต
ตามปกติ ยงัมีค าถามอีกมากมาย ท่ียงัค้างคาอยู ่ปีหน้าน า้จะทว่มอีกมัย้? น า้จะมาเม่ือไหร่? เราจะ
รู้ได้ยงัไง? แล้วเราจะรับมือกับมันยงัไง? เราจะท าอย่างไรให้น า้ท่วมคราวนี  ้ เป็นบทเรียนให้เรา
แข็งแรงขึน้ในคราวหน้า 
 : เพื่อให้เราไม่เป็นเหมือนท่ีหลายคนชอบพดูกนัวา่ “คนไทยลมืงา่ย” วนันีเ้รามี “9 เร่ือง
ในน า้ทว่ม ท่ีเราไม่อยากให้ลมื” มาให้ดกูนั 

  1. เราจะเสียหายไปอีกนานแค่ไหน? : น า้ท่วมครัง้นีก้่อให้เกิดความเสียหายมูลค่า
กว่า 1.4 ล้านล้านบาท ค าว่ามูลค่าความเสียหาย ไม่ใช่แค่ข้าวของท่ีพงั สิ่งส าคญัในการค านวณ
ความเสยีหายท่ีเราไม่เคยนกึถึง คือคา่เสยีโอกาส สมมติวา่เราเป็นนกัเขียน ได้เงินเดือนละ 20,000 
บาท ท างานด้วยโต๊ะราคา 1,000 บาท คอมพิวเตอร์ 1 ตวัราคา 30,000 บาท ถ้าน า้ท่วมจนโต๊ะ
และคอมพิวเตอร์พงั ความเสียหายไม่ใช่แค่ 31,000 บาท แต่คุณยงัเสียโอกาสท่ีจะได้เงิน 20,000 
บาทไปด้วย ของท่ีเสยีเราซอ่มเราซือ้ใหม่ได้ แตเ่ราซือ้เวลาคืนไม่ได้ ถ้าเราไม่เร่ิมสนใจข่าวสารการ
แก้ปัญหาน า้ทว่ม เราอาจต้องจ่ายคา่เสยีโอกาสในปีตอ่ไปอีกเร่ือยๆ ก็ได้ครับ 

  2. โลกเราไม่เหมือนเดิม : ต าราเรียนสมยัเด็กๆ สอนเราวา่ ประเทศไทยเป็นประเทศ
ท่ีอุดมสมบูรณ์แต่เวลาผ่านไป ก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง สถิติบอกว่าเรามีพืน้ท่ีสีเขียวมากขึน้ แต่
ความเข้าใจอย่างหนึ่งท่ีเราควรรู้คือ ต้นไม้ไม่ใช่ป่า ป่าท่ีมีคุณภาพ ไม่ใช่แค่พืน้ท่ีสีเขียวดงัท่ีสถิติ
บอก แต่คือป่าท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ เม่ือฝนตกลงมา พนัธ์ุพืชท่ีหลากหลายจะซบัน า้ 
และลดแรงปะทะของฝนก่อนจะตกลงพืน้ดิน แตป่่าที่ปลกูพืชชนิดเดียวกันจ านวนมาก จะซบัน า้ได้
น้อยกวา่ป่าที่มีคณุภาพเป็นสบิเทา่ หลายคนอาจคิดว่า จะปลกูป่าตอนนีก็้ไม่ทนัแล้ว แต่เราจะอยู่
เฉยๆ ท าให้มันแย่ลง หรือท าให้มันดีขึน้ เม่ือปัญหาระบบนิเวศ เร่ิมสง่ผลกับชีวิตเราอย่างชัดเจน
แล้ว 
  3. เรามีข้อมลูพร้อมกวา่ที่คิด : ในกระบวนการจดัการน า้ แบง่ออกเป็น น า้ฟ้า น า้ท่า 
น า้ทุง่ น า้ทว่มน า้ฟ้าคือกรมอุตฯุ จดัการข้อมลูฝน กรมชลประทานและหนว่ยงานท้องถ่ิน จัดการล า
น า้ในพืน้ท่ี และน า้ท่ีอยู่นอกเหนือล าน า้ จนมาถึงส านกัระบายน า้ จัดการระบายน า้ท่วม สว่น
ส าคญัท่ีสดุของการจดัการน า้ ก็คือข้อมลู ท่ีจะท าให้เราประเมินสถานการณ์น า้ได้ หลายคนอาจคิด
วา่ปัญหาคือเราไม่มีข้อมลู ผิดถนดัครับ เรามีข้อมลูดิบมากมาย แตเ่ราขาดการแปรสภาพข้อมลูดิบ 
ให้เป็นข้อมลูท่ีน าไปใช้ประโยชน์ได้ แม้ในปีท่ีปริมาณน า้ฝนสงู การรู้ระดบัน า้ รู้ผงัเมือง อาจไม่ช่วย
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ให้น า้ไม่ทว่ม แตก่ารใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยให้เราพยากรณ์น า้ และช่วยลดความ
เสยีหายได้ครับ 

  4. เราเอาชนะธรรมชาติไม่ได้: เราอาจจะคิดว่าถ้าเรามีระบบจัดการน า้ท่ีดี แล้วจะ
ช่วยให้น า้ไม่ทว่มได้ ลองไปดภูาพนีค้รับ น่ีคือน า้ทว่ม น่ีคือเข่ือน เขื่อนเองก็มีขีดจ ากัดในการรับน า้ 
แม้เขื่อนจะมีประโยชน์ช่วยเก็บกักน า้และผลิตกระแสไฟฟ้า  แต่เขื่อนก็ไม่ใช่ทุกอย่าง มีเขื่อนก็น า้
ท่วมได้ และน า้แล้งได้เช่นกัน ถ้าเราลองพึ่งระบบให้น้อยลง พึ่งตนเองให้มากขึน้ ให้รัฐบาลหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ยื่นมือเข้าช่วยในกรณีท่ีขาดเหลือ เพียงเท่านี  ้ เราอาจไม่ต้องเอาชนะ
ธรรมชาติ แตอ่ยูร่่วมกบัธรรมชาติให้ได้แทน 

  5. บ้านเราทกุคนอยูบ่นแผนท่ี: สิง่ท่ีเก่ียวข้องกบัการระบายน า้โดยตรง ก็คือการวาง
ผงัเมือง ซึง่คือการควบคมุพืน้ท่ีท่ีน า้จะไหลผา่น ให้เกิดผลกระทบน้อยท่ีสดุ แต่เราเคยคิดรึเปลา่ว่า 
บ้านเราทุกคนอยู่บนแผนท่ี เช่นการถมท่ีให้สงูขึน้ หากเราไม่ศึกษาให้ดี ก็อาจกลายเป็นสิ่งกีด
ขวางทางน า้ได้ เรามีกฎหมายผงัเมือง ท่ีถกูเขียนขึน้อยา่งมีเหตผุล หากเราไม่สนใจ คิดถึงแต่ตวัเอง 
เร่ืองท่ีเราคิดวา่เลก็น้อย อาจสง่ผลตอ่ผู้ อ่ืนมากกวา่ที่เราคิด 

  6. รู้สทิธิ-รู้หน้าที่: รู้จกัพระราชบญัญัติป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัมัย้ครับ? เรา
เช่ือว่าบางคนรู้แต่น้อยคนนกัท่ีจะรู้ว่าในพระราชบญัญัติดงักลา่ว  ได้ก าหนดหน้าท่ีให้หน่วยงาน
ระดบัต่างๆ ท า “แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั” แผนท่ีระบุหน้าท่ีของหน่วยงานทุกระดบั
อยา่งชดัเจน เม่ือเกิดสาธารณภยั รวมถึงก าหนดให้ประชาชนอย่างเรามีหน้าท่ีปฏิบติัตาม แต่แผน
ดงักลา่วไม่ถกูน ามาใช้ ตามสทิธิแล้ว เรามีสทิธ์ิท่ีจะฟ้องร้องรัฐบาลได้ แตส่ทิธิมาพร้อมหน้าท่ีเสมอ 
ก่อนท่ีเราจะใช้สิทธ์ิใดๆ หน้าท่ีหนึ่งท่ีประชาชนทุกคนต้องท า คือต้องรู้และปฏิบติัตามกฎหมาย
นัน่เอง 
  7. รถยนต์ล้นเมือง: ในกรุงเทพฯ มีรถยนต์วิ่งบนท้องถนนประมาณ 4 ล้านคนั ถ้าเรา
เอารถทัง้หมดจอดตอ่กนับนถนนทกุสายทัว่กรุงเทพฯ จะกินพืน้ท่ีไป 2 เลนเต็มๆ น า้ท่วมครัง้ท่ีผ่าน
มามีการเปิดพืน้ท่ีให้จอดรถหนีน า้ฟรีประมาณ 70,000 คนั หรือ 1.75% ของรถทัง้หมด เม่ือท่ีจอด
รถไม่เพียงพอ หลายคนจึงน าไปจอดบนทางด่วน สง่ผลให้การจราจรติดขดัยิ่งขึน้ บ้างก็กีดขวาง
การเดินทางของรถท่ีจะไปให้ความช่วยเหลือ จริงอยู่ท่ีเรามีสิทธ์ิจะมีชีวิตในแบบท่ีเราต้องการ แต่
ลองทบทวนแล้วหรือยงัวา่สทิธิของเรา ไปเบียดเบียนผู้ อ่ืนรึเปลา่? 

  8. ให้อย่างรู้เท่าทนั: ในวิกฤตครัง้นี ้ ยอดบริจาคสงูเป็นประวติัการณ์ อีกทัง้ยงัมี
อาสาสมคัรรูปแบบใหม่ๆ เกิดขึน้มากมาย แต่ในขณะเดียวกันก็มีคดีโกงเงินบริจาคเกิดขึน้เช่นกัน 
เรามีส่วนร่วมในการรักษาน า้ใจดีๆ ของคนไทยไว้ได้ ด้วยการช่วยกันเป็นหูเป็นตา หากเรา
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สนบัสนนุการบริจาคกับหน่วยงานท่ีเปิดเผยข้อมูลชัดเจน เป็นแรงผลกัดนัให้ทุกหน่วยงาน หนัมา
เปิดเผยข้อมลูการบริจาค ก็จะช่วยบรรเทาการทจุริตไปได้ครับ 

  9. รู้ไม่ทันข่าว: ตามหลกัการเขียนข่าว เร่ืองใดทีส ่ ด เด่น เป็นท่ีสนใจ แปลก
ประหลาด หรือแม้แต่เร่ืองขบขัน มักจะถูกคดัเลือกให้เป็นข่าว แต่บ่อยครัง้ท่ี “ความจริง” กับ 
“ความคิดเห็น” ถกูสอดแทรกมาอยูใ่นขา่วชนิดท่ีแยกแทบไม่ออก แคว่ลวีา่ “เสยีหายหนึง่หม่ืนบาท” 
กับ “เสียหายถึงหนึ่งหม่ืนบาท” แค่เพิ่มค า หรือเพิ่มขนาดตวัหนงัสือให้ใหญ่ขึน้ ก็ให้ความรู้สกึท่ี
แตกตา่งกนัแล้ว ยิ่งในยุคท่ี facebook หรือ youtube เป็นท่ีนิยมในวงกว้าง ทุกคนสามารถเป็นสื่อ
ได้ด้วยตวัเอง เรายิ่งต้องมีสติในการรับสื่อมากขึน้ หากเราแยกแยะไม่ได้ ว่าประโยคไหนคือความ
คิดเห็น ประโยคไหนคือความจริง เราอาจถกูชกัจูงไปในทิศทางใดก็ได้ ด้วยอ านาจของสือ่ครับ 

 : และนัน่คือ “9 เร่ืองในน า้ท่วม ท่ีเราไม่อยากให้ลืม” แล้วท าไมเราถึงไม่อยากให้คุณ
ลมื? 
 : (ย้อน 9 เฟรมภาพท่ีเลา่เร่ือง) (1) เพราะถ้าเราลมืความเสียหายจะเกิดซ า้แล้วซ า้เลา่ 
เราจะไม่สามารถแก้ปัญหาอย่างยัง่ยืนได้เลย (2) ถ้าเรา “ไม่รู้ว่าบ้านเราเป็นอย่างไร (3) ไม่รู้ว่าท่ี
ผา่นมาเราเคยจดัการปัญหาอย่างไร (4) “ไม่เร่ิม” ยืนหยดัด้วยตวัเราเอง (5) “ไม่คิด” ว่าเราทุกคน
คือสว่นหนึง่ของสงัคม (6) ถ้าเรารู้สทิธิหน้าที่ของเราเอง (7) เราก็จะพึ่งตวัเองได้ โดยไม่เบียดเบียน
คนอ่ืน (8) มีสว่นร่วมกบัสงัคมด้วยความรอบคอบ (9) และสนใจประเทศชาติอยา่งมีสติ 

 : ทางแก้ปัญหาท่ียัง่ยืน อาจไม่ใช่โครงการร้อยล้านพนัล้าน แต่คือ “ความรู้” ของ
ประชาชน ท่ีจะช่วยให้เรารับมือกบัทุกปัญหาได้ ความรู้ไม่มีขา มันไม่สามารถเดินมาหาเราเองได้ 
เทคโนโลยีช่วยให้เราเข้าถึงความรู้ได้งา่ยขึน้แล้ว แล้วเราละ่ เร่ิมคิดท่ีจะเดินเข้าหาความรู้เหลา่นัน้
แล้วหรือยงั? 
 : ถึงตรงนีแ้ล้ว ถ้ายงัไม่รู้จะเร่ิมต้นหาความรู้ยงัไง เราได้รวบรวมทัง้ 9 เร่ืองในน า้ท่วมท่ี
เราไม่อยากให้ลมื รวมถึงช่องทางส าหรับตอ่ยอดความรู้ เอาไว้ใน Link ด้านลา่งแล้ว ลองศึกษากัน
ดนูะครับ 

 : สดุท้ายแล้วสงัคมไทยจะเป็นแบบไหน เราจะเป็น “คนไทยท่ีลืมง่าย” หรือเป็น “คน
ไทยท่ีใฝ่รู้” ทกุอยา่งล้วนขึน้อยูก่บัเรา คนไทยทกุคนครับ 
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สัญลักษณ์และการแทนค่าในชุดวีดีโอ แอนิเมชัน อินโฟกราฟิก 
 
 
               สญัลกัษณ์โครงการ “รู้สู้! flood” 

 
 
 

 
                                                                        “วาฬสนี า้เงิน” สญัลกัษณ์แทนปริมาณน า้  
 
 
 
 
 
 
 
 
              สติ                  อพยพ                 สบัสน                   กงัวล                  ไม่กงัวล 
 
 
 
 
 
 
           เห็นแก่ตวั          เด็ก             คนชรา               ผู้ ป่วย                         สตัว์เลีย้ง      
 
ภาพท่ี 34 สญัลกัษณ์และการแทนคา่ในชุดวีดีโอ แอนิเมชนั อินโฟกราฟิก 

ท่ีมา : ทีมงาน รู้สู้  flood, เอกสารต่อยอด คลิป “รู้สู้! Flood” ตอนรู้สู้ทุกส่ิง [ซีดีรอม] 
(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท, 2555) 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิจัย 

 
 การท าวิจัยเร่ือง อิทธิพลของอินโฟกราฟิกต่อการส่ือสารข้อมูลเชิงซ้อน กรณีศึกษา
โครงการ “รู้สู้ ! Flood” แบง่ลกัษณะของงานวิจยัเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกเป็นการวิจยัรายกรณี
การศกึษา (Case study) ซึ่งใช้วิธีการด าเนินการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey research) และวิจยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative research) ในส่วนท่ีสองของการวิจัย เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 
research) โดยส ารวจและรวบรวมข้อมูลจากกรณีศึกษา เพ่ือน ามาวิเคราะห์อย่างมีระบบและ
คณุภาพ โดยมีวิธีการด าเนินการวิจยั ดงันี ้
 1. การศกึษาและค้นคว้าข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยั 
 2. การสมัภาษณ์นกัวิชาการหรือผู้ ท่ีมีความรู้เชิงลึกเก่ียวกบังานวิจยั และสมัภาษณ์
ประชาชนกลุม่ตวัอยา่งเพื่อรวบรวมข้อมลูในการสร้างเคร่ืองมือตรวจสอบผล 
 3. การสร้างเคร่ืองมือในงานวิจยั 
 4. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 5. วิเคราะห์ข้อมลูและน าเสนอเพ่ือตรวจเช็คข้อมลูโดยผู้ เช่ียวชาญ 
 6. วิเคราะห์ข้อมลูและประเมินผล 
 
1. การศึกษาและค้นคว้าข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัย 

 แหลง่ข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัในครัง้นี ้ได้แก่ 
 1.1 แหล่งข้อมูลภาคเอกสาร เป็นข้อมูลท่ีผู้ วิจยัเป็นผู้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
หนงัสือ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ระบบออฟไลน์ (ซีดีรอม) และระบบออนไลน์ (เว็ปไซต์) โดยมีเนือ้หา
ดงันี ้

  1.1.1 ข้อมูลเก่ียวกับ ความหมาย ท่ีมา และการน าไปใช้ในรูปแบบต่างๆ ของ
อินโฟกราฟิก 
  1.1.2 ข้อมลูเก่ียวกบัการเผยแพร่ข่าวสารแก่ประชาชนเร่ืองการเตรียมตวัและการ
รับมือน า้ท่วมของทัง้ภาครัฐและเอกชน รวมถึงปัญหาในการส่ือสารข้อมูลเชิงซ้อน ท่ีท าให้ข้อมูล
ขา่วสารท่ีประชาชนได้รับ ไมช่ดัเจนและครุมเคลือ 
  1.1.3 ข้อมลูเก่ียวกบักลุม่อาสาสมคัร “รู้สู้! Flood” 



81 

2. การสัมภาษณ์นักวิชาการหรือผู้ท่ีมีความรู้เชิงลึกเก่ียวกับงานวิจัย และสัมภาษณ์
ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือรวบรวมข้อมูลในการสร้างเคร่ืองมือตรวจสอบผล 
 2.1 สมัภาษณ์เชิงลกึกบัผู้ เช่ียวชาญ หรือผู้ ท่ีมีประสบการณ์ทางด้านการท าอินโฟ
กราฟิก ท่ีเป็นท่ียอมรับโดยองค์กร และประชาชนทัว่ไป ซึ่งเนือ้หาในการสมัภาษณ์ มีดงันี ้
  2.1.1 ความเป็นมาก่อนท่ีจะมาเป็น “รู้สู้! Flood” 
  2.1.2 การน าอินโฟกราฟิกมาใช้แก้ปัญหา ในการส่ือสารท่ีมีความซบัซ้อน 
เช่ือมโยง ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ อยา่งรวดเร็วและแจม่ชดัมากขึน้ 
  2.1.3 ขัน้ตอนการท างาน ตัง้แตก่ารหาข้อมลูจนกลายเป็นอินโฟกราฟิก “รู้สู้! 
Flood” 
  2.1.4 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการน าอินโฟกราฟิก มาใช้ในการส่ือสารข้อมลู
ประเภทตา่งๆ 
 2.2 สมัภาษณ์ประชาชนกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 100 คน ซึ่งเนือ้หาในการสมัภาษณ์ มี
ดงันี ้
  2.2.1 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัเร่ืองน า้ทว่มท่ีได้รับ จากภาครัฐ และหน่วยงาน
เอกชน 
  2.2.2 ความนา่สนใจและความเห็นเก่ียวกบัข้อมลูเอกสาร ท่ีได้รับจากภาครัฐ และ
หนว่ยงานเอกชน 
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สองในผู้ก่อตัง้กลุ่มอาสาสมัคร “รู้สู้! Flood” ที่ได้ท าการสัมภาษณ์ ได้แก่ 
นักวิชาการ 

 
ภาพท่ี 35 คณุเกรียงไกร วชิรธรรมพร (ปิง) 
 
NAME KRIANGKRAI VACHIRATAMPORN (Ping) 
OCCUPATION FREELANCER 
Education CHULALONGKORN UNIVERSITY 
 Bangkok, Thailand – Bechelor Degree of Communication Arts, 2007 
 SUANKULARB WITTALAI SCHOOL 
 Bnngkok, Thailand – Hight School Education, 2003 
FILMOGRAPHY 2004  Loneliness is Popular Vote Winning : Movie Mania Award #4 by 

Movie Club,  The Faculty of Communication Arts, 
Chulalongkorn University 2005 Liberty (Short Feature) 5 Awards Winning : Best Film, Best Director, 

Best Screenplay,  Best Cinematography, Best Editing : Movie Mania 
Award #4 by Movie Club, The Faculty of Communication Arts, 
Chulalongkorn University 

 2007 The Tickets (Tua-Rak-Plick-Lock) 
  - Short Film Festival #11 by Thai Film Foundation 
  - Vijitrmatra Award 
   - Nominated for Changpuak Award 
  - Nominated for Kodak Film School Competition 
  - Official Selection for FAT Rama by FAT Radio 104.5 Mhz 
 2008 Romances AKA Fun-waan-eye-joob (as a scriptwriter) 
  Before Valentine (as a storywriter) 
 2010 Old pals AKA Pearn-mai-kao (written and directed) 
 2011 Thai Pipe (director for TV Commercial) 
  Roosuflood (as a creative and scriptwriter of 10 episodes) 
PHONE (66)2-623-3533, (66)81-375-9003 
E-MAIL pingofsmilk@gmail.com 

  

mailto:pingofsmilk@gmail.com
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ภาพท่ี 36 คณุวรรธนะ รุจิโรจน์สกลุ (บอม) 
 

NAME WATTHANA RUJIROJSAKUL (Bom) 
OCCUPATION FREELANCER 
EXPERIENCE CO-FOUNDER & MANAGING DIRECTOR 
 2008-2012 Alien Experimental Production Co., Ltd. The production house 

company that create various types of media including TV shows, 
commercial advertising, video presentations, short films, animations and 
music videos. 

 PRODUCER 
 2011-2012 RooSuFlood Group. Roo Su Flood is the group which consists 

of volunteer animators and others with technical skills, making the 
animation video to give a clear explanation of Thailand’s floods for mass 
audience. Make knowledge and information easier to understand. 

 PRODUCTION MANAGER 
 WHY_NOT Social Enterprise Co., Ltd.  2012 

The Social Enterprise that provide widely length of professional 
communication service to social sector organization. 

EDUCATION CHULALONGKORN UNIVERSITY 
 Bangkok, Thailand — Bachelor Degree of Communication Arts, 2007 
 SUANKULARB WITTALAI SCHOOL 
 Bangkok, Thailand — High School Education, 2003 
FILMOGRAPHY 2005, Music Video - My Prerogative 
 Best Art Direction award from Movie Mania Award 5th, The faculty of 
 Communication Arts, Chulalongkorn University 
 2006, Detective Yemar 
 Best Editor and Popular Vote winning from Movie Mania Award 6th, 
 The faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University 
 Step Ron Step Rak 
 Popular Vote winning from Thammasart University 
PHONE (66)80-850-5585, (66)86-980-6565 
E-MAIL watthana@gmail.com 

mailto:watthana@gmail.com
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3. การสร้างเคร่ืองมือในงานวิจัย  
 หลงัจากเก็บรวบรวมข้อมลูการสมัภาษณ์เชิงลึกจากนกัวิชาการเก่ียวกับการผลิตส่ือ
สร้างสรรค์ ชุดวีดีโอแอนิเมชนั อินโฟกราฟิก “รู้สู้! Flood” เพ่ือแก้ปัญหาการส่ือสารข้อมลูเชิงซ้อน
เร่ืองการเตรียมตวั และการรับมือในชว่งน า้ทว่มแก่ประชาชนแล้ว ผู้วิจยัได้น าข้อมลูนัน้มาออกแบบ
เคร่ืองมือในงานวิจยั โดยมีเป้าหมายท่ีจะศกึษาถึงอิทธิพลของอินโฟกราฟิก ท่ีมีผลต่อการส่ือสาร
ข้อมูลเชิงซ้อน ได้แก่ แบบสอบถามแบบปลายปิด และปลายเปิด เพ่ือสอบถามความคิดเห็น 
ความรู้ความเข้าใจของประชาชน ถึงอิทธิพลของอินโฟกราฟิก ท่ีมีผลตอ่การส่ือสารข้อมูลเชิงซ้อน 
โดยใช้โครงการ “รู้สู้! Flood” เป็นกรณีศกึษา และเป็นหวัข้อในแบบสอบถาม โดยกลุ่มตวัอย่าง คือ 
กลุ่มบุคคลทั่วไป 100 คน โดยแบ่งเป็น บุคคลทวัไปท่ีเคยประสบมหาอุทกภัย ในปลายปี พ.ศ. 
2554 จ านวน 50 คน และบคุคลทัว่ไปท่ีไม่เคยประสบมหาอทุกถยั ในปลายปี พ.ศ. 2554 จ านวน 
50 คน ซึง่แบง่ออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามปลายเปิด ได้แก่ ข้อมลูส่วนตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม และ
แบบสอบถามปลายปิด ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ ความคิดเห็น และความพึงพอใจ ในการรับ
ข้อมูลเชิงซ้อนในรูปแบบ เอกสาร เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ สถิติท่ีใช้ในการ
ประเมิน คือ ค่าเฉล่ียแบบถ่วงน า้หนัก และแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended) วิเคราะห์
ข้อมลู โดยสรุปรวบรวมข้อมลูล าดบัความคิดเห็นเป็นความถ่ีและน าเสนอในรูปแบบของความเรียง 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามปลายเปิด ได้แก่ ข้อมลูส่วนตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม และ
แบบสอบถามปลายปิด ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ ความคิดเห็น และความพึงพอใจ หลงัจากชม 
ชดุวีดีโอ อนิเมชนั อินโฟกราฟิก “รู้สู้! Flood” เป็นแบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ สถิติท่ีใช้
ในการประเมิน คือ คา่ร้อยละ (Percentile) และแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended) วิเคราะห์
ข้อมลู โดยสรุปรวบรวมข้อมลูล าดบัความคิดเห็นเป็นความถ่ีและน าเสนอในรูปแบบของความเรียง 

 
สถิตท่ีิใช้ในการหาคา่เฉล่ีย โดยสตูรท่ีใช้ในการหาคา่เฉล่ียมีดงันี ้คือ 

   คา่เฉล่ีย (X) = 5F5+4F4+3F3+2F2+1F1 
                                                                           N 
โดยก าหนดให้ 
 F5 = จ านวนผู้ ท่ีเห็นด้วยมากท่ีสดุ 
 F4 = จ านวนผู้ ท่ีเห็นด้วยมาก 
 F3 = จ านวนผู้ ท่ีเห็นด้วยปานกลาง 
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 F2 = จ านวนผู้ ท่ีเห็นด้วยน้อย 
 F1 = จ านวนผู้ ท่ีเห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 
 N = จ านวนผู้ ท่ีให้ข้อมลูทัง้หมด 
 
 โดยให้ผู้ประเมินตอบแบบประเมินความคิดเห็น ซึ่งเลือกตอบตามระดับความ
คิดเหน็ท่ีกาหนดไว้มี 5 ระดับ ดังนีคื้อ  

เห็นด้วยมากท่ีสดุ  ให้คะแนน   5 คะแนน  
เห็นด้วยมาก  ให้คะแนน   4 คะแนน  
เห็นด้วยปานกลาง  ให้คะแนน   3 คะแนน  
เห็นด้วยน้อย  ให้คะแนน   2 คะแนน  
เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ  ให้คะแนน   1 คะแนน  
 

ซึง่แปลความหมายของข้อมลูโดยการใช้สถิติคา่เฉล่ียของคะแนน (X) ดงันี ้ 
คะแนนคา่เฉล่ีย 4.21 - 5.00  หมายถึง  ดีมาก  
คะแนนคา่เฉล่ีย 3.41 - 4.20  หมายถึง  ดี  
คะแนนคา่เฉล่ีย 2.61 - 3.40  หมายถึง  ปานกลาง  
คะแนนคา่เฉล่ีย 1.81 - 2.60  หมายถึง  น้อย  
คะแนนคา่เฉล่ีย 1.00 - 1.80 หมายถึง  ควรปรับปรุง 

 
4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ ประชาชนทัว่ไป จ านวน 100 คน 
โดยแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ ดงันี ้
 4.1 ประชาชนทัว่ไปท่ีเคยประสบอทุกภยั ในชว่งปลายปี พ.ศ. 2554 จ านวน 50 คน 
 4.2 ประชาชนทัว่ไปท่ีไมเ่คยประสบอทุกภยั ในชว่งปลายปี พ.ศ. 2554 จ านวน 50 คน 
 

5. วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอเพ่ือตรวจเช็คข้อมูลโดยผู้เช่ียวชาญ 
 หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเบื อ้ง ต้นจากการสัมภาษณ์นักวิชาการ และท า
แบบสอบถามโดยกลุ่มตวัอย่าง ประชาชนจ านวน 100 คนแล้ว ผู้ศกึษาได้แบง่การวิเคราะห์ข้อมลู
เป็น 3 ตอน ได้แก่ 
 ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ข้อมลูโดยจ าแนกรูปแบบวิธีการน าเสนอด้วยตนเอง 
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 ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ข้อมลู และตรวจเช็คความเห็นจากผู้ เช่ียญชาญ 
 ตอนท่ี 3 วิเคราะห์ผลในการปะเมินผลจากผู้ เช่ียวชาญ และสถิตท่ีิใช้ในงานวิจยั 
 
 ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยจ าแนกรูปแบบวิธีการน าเสนอด้วยตนเอง 
 เป็นการวิเคราะห์จากการเก็บค่าสถิติ จากจ านวนผู้ เข้าชมชุดวีดีโอแอนิเมชนั อินโฟ
กราฟิก “รู้สู้! Flood” จากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) รวมถึงระยะเวลาการผลิตและความยาว
ของชดุวีดีโอแอนิเมชนั อินโฟกราฟิก “รู้สู้! Flood” ในแตล่ะตอน ซึ่งผู้ศกึษาได้คดัเลือกชดุวีดีโอท่ีมี
จ านวนผู้ เข้าชมมากเป็นอนัดบัท่ี 1, 2, 3 มาใช้ในการวิเคราะห์ และตัง้ประเด็นค าถามเพ่ือตรวจเช็ค
ความคดิเห็นโดยผู้ เช่ียวชาญ โดย 3 ตอนท่ียกมา ได้แก่ 
 ตอนท่ี 1 “รู้จกัน า้ท่วมให้มากขึน้” ใช้ระยะเวลาในการผลิต 2 วนั มีจ านวนผู้ เข้าชม
ทัง้หมด 1,215,011 views 
 ตอนท่ี 2 “สามค าถามยอดฮิต” ใช้ระยะเวลาในการผลิต 1 วัน มีจ านวนผู้ เข้าชม
ทัง้หมด 650,303 views 
 ตอนท่ี 3 “เตรียมตวัก่อนน า้มาถึง” ใช้ระยะเวลาในการผลิต  1 วนั มีจ านวนผู้ เข้าชม
ทัง้หมด 331,474 views 
 
 ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูล และตรวจเช็คความเหน็จากผู้เช่ียวชาญ 
 การวิเคราะห์จากชุดวีดีโอแอนิเมชนั อินโฟกราฟิก “รู้สู้ ! Flood”   ผู้ศึกษาได้แบ่ง
ประเดน็ และจ าแนกหวัข้อ เพ่ือสร้างแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญท่ีมีตอ่
ชุดวีดีแอนิเมชัน อินโฟกราฟิก “รู้สู้ ! Flood” โดยแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด  ตรวจสอบ
รายการสถิติท่ีใช้ในการประเมิน คือ คา่ร้อยละ (Percentile   (และแบบสอบถามปลายเปิด   ) Open-
ended)  วิเคราะห์ข้อมูล โดยสรุปรวบรวมข้อมูลล าดบัความคิดเห็นเป็นความถ่ี และน าเสนอใน
รูปแบบของความเรียง โดยแบง่ออกแป็นหวัข้อ ได้แก่ 
 1. ด้านการออกแบบ 

  1.1 การแทนคา่ 
   1.1.1 การแทนคา่น า้ ด้วยวาฬสีน า้เงิน 
   1.1.2 การเปรียบเทียบน า้ 10,000 ลกูบาศก์เมตร เท่ากบั วาฬสีน า้เงิน 50 
ล้านตวั 
  1.2 การใช้สญัลกัษณ์ (Symbolic) 
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  1.2.1การใช้สัญลักษณ์ (Symbolic) บนใบหน้าตวั Character เพ่ือแสดง
อารมณ์ และลกัษณธเฉพาะของ Character 
  1.3 การใช้สี 
  1.3.1 การใช้สีโทนเย็น สีอ่อน สดใส ให้รู้สึกผ่อนคลาย ไม่ตงึเครียด ลดความ
ต่ืนตระหนกตกใจ 
  1.4 ด้านเนือ้หาและการน าเสนอ 
   1.4.1 การเรียงล าดบัเนือ้เร่ือง 
   1.4.2 ข้อมลูมีความครบถ้วน ชดัเจน 
   1.4.3 สร้างความเข้าใจ และลดความต่ืนตระหนกของประชาชนมากขึน้ 
   1.4.4 การน าเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบภาพกราฟิกท่ีเคล่ือนไหว (Animation 
Info Graphic) 
   1.4.5 เห็นด้วยกบัชดุวีดีโอ แอนิเมชนั อินโฟกราฟิก “รู้สู้! flood” 
 
 ตอนที่  3 วิเคราะห์ผลในการปะเมินผลจากผู้เช่ียวชาญ และสถิติท่ีใช้ใน
งานวิจัย 
 น าข้อมูลจากแบบสอบถามจากผู้ เช่ียวชาญ มาวิเคราะห์ เพ่ือเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของแต่ละท่านท่ีมีต่อชุดวีดีโอแอนิเมชัน อินโฟกราฟิก “รู้สู้ ! flood” หากมีบางท่านมี
ความคิดเห็นตา่งไป ผู้วิจยัจะรวมทัง้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ เช่ียวชาญแตล่ะ
ทา่น ซึง่จะทาให้ทราบถึงความคดิเห็นและมมุมองในแง่มมุตา่งๆ จากผู้ มีประสบการณ์ 
 
สถติทิี่ใช้ในงานวิจัย 
 สถิติที่ใช้ในการหาคา่เฉลี่ย โดยสตูรที่ใช้ในการหาคา่เฉลี่ยมีดงันี ้คือ 

 
    คา่เฉล่ีย (X) = 5F5+4F4+3F3+2F2+1F1 
                                                                                   N 
โดยก าหนดให้ 

F5 = จ านวนผู้ ท่ีเห็นด้วยมากท่ีสดุ 
F4 = จ านวนผู้ ท่ีเห็นด้วยมาก 
F3 = จ านวนผู้ ท่ีเห็นด้วยปานกลาง 
F2 = จ านวนผู้ ท่ีเห็นด้วยน้อย 
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F1 = จ านวนผู้ ท่ีเห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 
N = จ านวนผู้ ท่ีให้ข้อมลูทัง้หมด 

 
โดยให้ผู้ประเมินตอบแบบประเมินความคิดเห็น ซึ่งเลือกตอบตามระดบัความคิดเห็น

ท่ีกาหนดไว้มี 5 ระดบั ดงันีคื้อ  
เห็นด้วยมากท่ีสดุ  ให้คะแนน   5 คะแนน  
เห็นด้วยมาก  ให้คะแนน   4 คะแนน  
เห็นด้วยปานกลาง  ให้คะแนน   3 คะแนน  
เห็นด้วยน้อย  ให้คะแนน   2 คะแนน  
เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ  ให้คะแนน   1 คะแนน  
 

ซึง่แปลความหมายของข้อมลูโดยการใช้สถิติคา่เฉล่ียของคะแนน (X) ดงันี ้ 
คะแนนคา่เฉล่ีย 4.21 - 5.00  หมายถึง  ดีมาก  
คะแนนคา่เฉล่ีย 3.41 - 4.20  หมายถึง  ดี  
คะแนนคา่เฉล่ีย 2.61 - 3.40  หมายถึง  ปานกลาง  
คะแนนคา่เฉล่ีย 1.81 - 2.60  หมายถึง  น้อย  
คะแนนคา่เฉล่ีย 1.00 - 1.80 หมายถึง  ควรปรับปรุง 

 
4. การวิเคราะห์ผลการประเมินและสถติทิี่ใช้ในงานวิจัย 
 ผู้ วิจัยท าการวิเคราะห์ผลการปะเมินและน าค าวิจารณ์ดังกล่าว มาหาข้อสรุป 
ข้อเสนอแนะ โดยผู้วิจยัได้วิเคราะห์สรุปและรายงานผลรวมของงานวิจยั ตามสภาพจริงท่ีปรากฏใน
การปฏิบตัิงานวิจยั รวมทัง้เสนอแนะแนวความคิดเพ่ือให้ตอบสนองกับวตัถุประสงค์ของงานวิจยั
ในครัง้นี ้
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ผู้เช่ียวชาญทางด้านภาพประกอบและการ์ตูน 

 
ภาพท่ี 37 คณุไตรภคั สภุวฒันา (ภคั) 
 
NAME    TRIPAK SUPAWATTANA (Puck) 
OCCUPATION   FREELANCER, CARTOONIST 

EDUCATION   WAT PHUTTHABUCHA SCHOOL 

Bangkok, Thailand – High School Education 
SILPAKORN UNIVERSITY 
Bangkok, Thailand – Bachelor Degree of Visual Communication 
Design, Decorative Arts 

EXPERIENCE   Winner is: TAM 2005 )Thailand Animation2005 (of Comic 

Winner is: TAM 2006 )Thailand Animation2006 (of Comic 
WORKS COMIC BOOK  “Some Ting”, 2007 Siam Inter Comic 

“ดาวถึงดาว”, 2008 Foundation for Children 
“Memory Me” 2008 Siam Inter Comic 
“นายสมองกบัหนหูวัใจ เลม่ที่ 1” 2008 Let’s Comic 
“ปริศนา ค าตอบ” 2009 Siam Inter Comic 
“ประกอบ” 2010 Let’s Comic 
“ในวนัท่ีเธอหลบั” 2010 Let’s Comic 
“TRIAL PUCK” art book, 2011 Let’s Comic  
“ประดบัยศ” 2011 Let’s Comic 
“หมหูมี” 2012 Let’s Comic 
GRAPHIC DESIGNER OF DOKU 
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ภาพท่ี 38 คณุเอกรัฐ มิลินทะภาส (หน ูFormalin) 
 
NAME    AKARAT MILINTAPAS (NU FORMALIN) 
OCCUPATION    EDITOR of SOS COMIC, THAILAND 

EDUCATION   POHCHANG ACADEMY of ARTS 

Bangkok, Thailand – Bachelor Degree of Painting Arts, 2005 
EXPERIENCE   Cartoonist of “Demonic Coret” Nation Publishing House. 
    Cartoonist of “Pandora Book” Let’s Comic Publishing House. 
    4th Manga Award, Copper Medal Award from Japan 
    1 year Experience Designer of Games Computer Company. 
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ภาพท่ี 39 คณุธีราย ุเศรษฐภกัดี (น า้มนต์) 
 
NAME    TEERAYU SETTAPAKDEE  (Nammol) 
OCCUPATION   ILLUSTRATION of CLICKFOREVER, THAILAND 

EDUCATION   ASSUMPTION UNIVERSITY  
Bangkok, Thailand – Bachelor Degree of Interior Architecture 
RANGSIT UNIVERSITY 
Bangkok, Thailand – Master Degree of Fine Arts Program in 
Computer Arts. 

EXPERIENCE   Hotel and Habitation Designer 
Cartoonist “LOVE ON 20 PAGES” Let’s Comic Publishing House 
Illustration of Taught English Book, Scolar Publishing House 
Illustration and Info graphic of Clickforever 
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ภาพท่ี 40 คณุธนาพนัธุ์ เดชบญุ (เจง๋) 
 
NAME    TANAPAN DEJBOON  (JENG) 
OCCUPATION   SPECIAL INSTRUCTOR, THAILAND 

EDUCATION KING MONGKUT’S INSTITUTE OF TECNOLOGY LADKRABANG 
Bangkok, Thailand – Bachelor Degree of Fine and 
Communication Arts. 
Bangkok, Thailand – Master Degree of Computer Arts and Visual 
Arts. 

EXPERIENCE   Freelance: Graphic Designer, Illustrator Designer 
Special Instructor Communication Arts of King Mongkut’s Institute 
of Technology Ladkrabang 

    Games Graphic Designer 
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ภาพท่ี 41 คณุลลิตา นิมมานเหมินท์ (เหมย่) 
 
NAME    RARITA NIMMANAHAEMINDA (MEUY) 
OCCUPATION    DESIGNER, THAILAND 

EDUCATION SILPAKORN UNIVERSITY 
Bangkok, Thailand – Bachelor Degree of Painting Arts. 
CHULALONGKORN UNIVERSITY 
Bangkok, Thailand – Master Degree of Fine Arts 

EXPERIENCE Illustration of Tales Children’s Foundation “ลกูโป่งสฟ้ีากบัคณุตาหน้า
บึง้” “พรจากดวงดาว” 

 Cartoonist LOVE ON 20 PAGES Project “Chubby Mummy”, Let’s 
Comic  
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กรอบงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 42 แสดงกระบวนการวิจยัและการประเมินผลการวิจยั 
 

อิทธิพลของอนิโฟกราฟิกต่อการสื่อสารข้อมูลเชิงซ้อน 
กรณีศึกษาโครงการ “รู้สู้  flood” 

 

ข้อมลูเอกสาร 

วิธีการด าเนินวิจยั 
 

การรวบรวมข้อมลู 
 

ข้อมลูบคุคล 
 

ศกึษาเอกสารที่เก่ียวข้อง 

 

สมัภาษณ์เชิงลกึ 

 
1. ความหมายของอินโฟกราฟิก 

ศึกษาความหมาย การน าไปใช้ในรูปแบบและสถานการณ์
ต่างๆ ของอินโฟกราฟิก 

2. ข้อมลูเก่ียวมหาอทุกภยัในช่วงปลายปี พ .ศ . 2554 
ศึกษาสถานการณ์อุทกภัยท่ีเกิดขึน้ ปัญหาการรับข่าวสาร

ของประชาชน เก่ียวกับการเผยแพร่ข่าวสารการป้องกัน และการ
เตรียมตวัรับมือในช่วงน า้ท่วมจากภาครัฐและเอกชน 

3. ข้อมลูเก่ียวกบักลุม่อาสาสมคัร “รู้สู้! flood” 
ศึกษาความเป็นมาและแนวคิดก่อนท่ีจะมาเป็น “รู้สู้! flood”

กระบวนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ รวมถึงการน าชุดวีดีโอแอนิเมชัน 
อินโฟกราฟิก มาใช้แก้ปัญหาการสื่อสารท่ีซบัซ้อน ให้แก่ประชาชน 

 

1. สมัภาษณ์ผู้ ก่อตัง้ทีมงานอาสาสมคัรโครงการ   “รู้สู้! 
flood”  

สัมภาษณ์เชิงลึกเ ก่ียวกับจุดเร่ิมต้นของโครงการ 
วตัถปุระสงค์การก่อตัง้ ขัน้ตอนการท างาน และความเห็น
เก่ียวกับการน าอินโฟ-กราฟิกมาใช้ในการสื่อสารข้อมูล
เชิงซ้อนให้กับประชาชนในช่วงน า้ท่วม รวมถึงค าแนะน า
เก่ียวกบัการน าอินโฟกราฟิกไปใช้กบัข้อมลูรูปแบบอ่ืนๆ 

2. สมัภาษณ์ประชาชนทัว่ไป จ านวน 100 คน 
สมัภาษณ์ประชาชนท่ีเคยประสบอุทกภัย ในปลายปี 

พ  .ศ  . 2554 จ านวน 50 คน และประชาชนท่ีไม่เคยประสบ
อทุกภยั ในปลายปี พ  .ศ  . 2554 จ านวน 50 คน ก่อนการชม
ชดุวีดีโอแอนิเมชนั อินโฟกราฟิก เพื่อทราบถึงปัญหาการรับ
ข้อมูลข่าวสารของประชาชนจากภาครัฐและเอกชน เก็บ
ข้อมลูหลงัการสมัภาษณ์โดยการท าแบบสอบถาม 

วิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือสร้างเคร่ืองมือตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ 
 

ให้ประชาชนทัว่ไป 100 คน ที่ท าแบบสอบถามในข้างต้น ชมชดุวีดีโอ  
แอนิเมชนั อินโฟกราฟิก และเก็บข้อมลูเพ่ือตรวจสอบผล โดยการท าแบบสอบถาม 

 

วเิคราะห์และประเมินผล 
 

สรุป อภิปราย และเสนอแนะ 
 

รวบรวมผลเพ่ือวิเคราะห์ประเด็น และจ าแนกหวัข้อ เพื่อสร้างแบบสอบถาม 
ประเมินความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 ทา่น 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาวิจัยเร่ืองอิทธิพลของอินโฟกราฟิกท่ีมีผลต่อการส่ือสารข้อมูลเชิงซ้อน 
กรณีศึกษาโครงการ “รู้สู้ ! Flood” มีการใช้หลักการหาค่าเฉล่ีย โดยแบ่งการเก็บข้อมูล จาก
แบบสอบถามเป็น 2 ส่วน โดยตอนท่ี 1 เป็นการเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม  ในเร่ืองความรู้
ความเข้าใจ จากข้อมูลเอกสาร เก่ียวกับการรับมือ และเตรียมตัวในช่วงน า้ท่วมท่ีได้รับจาก
หน่วยงานทางภาครัฐ และหน่วยงานเอกชนตา่งๆ และแบบสอบถามหลงัจากชมชดุวีดีโออนิเมชนั 
อินโฟกราฟิก “รู้สู้! Flood” ในเร่ืองความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการรับมือ และการเตรียมตวัในช่วง
น า้ท่วม จากกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม จ านวน 100 คน และตอนท่ี 2 เป็นการน าผลประเมินจาก
แบบสอบถามส่วนท่ี 1 น ามาสร้างแบบสอบถาม และน าแบบสอบถามท่ีได้ไปทดสอบและ
ประเมินผลโดยผู้ เช่ียวชาญด้านภาพประกอบและด้านกราฟิก จ านวน 5 ทา่น  
 

ตอนที่ 1 เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม 
 เร่ืองความรู้ความเข้าใจจากข้อมลูเอกสาร เก่ียวกบัการรับมือ และเตรียมตวัในช่วงน า้
ท่วม ท่ีได้รับจากหน่วยงานทางภาครัฐ และหน่วยงานเอกชนตา่งๆ โดยผู้วิจยัท าการวิเคราะห์และ
น าเสนอข้อมลู ดงันี ้
 1 บคุคลทัว่ไปท่ีเคยประสบมหาอทุกภยั ในปลายปี พ.ศ. 2554 จ านวน 50 คน 
 2 บคุคลทัว่ไปท่ีไมเ่คยประสบมหาอทุกภยั ในปลายปี พ.ศ. 2554 จ านวน 50 คน 
 
1 บุคคลทั่วไปที่เคยประสบมหาอุทกภัย ในปลายปี พ.ศ. 2554 จ านวน 50 คน 
 แบง่ออกเป็น 2 ข้อ ดงันี ้
 1.1 ความคิดเห็นเก่ียวกบัข้อมลูเอกสาร ในเร่ืองความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการรับมือ
และเตรียมตวัในชว่งน า้ทว่ม ท่ีได้รับจากหนว่ยงานทางภาครัฐหรือหนว่ยงานภาคเอกชนตา่งๆ แบง่
ตามหวัข้อดงันี ้
  1.1.1 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัเร่ืองน า้ทว่ม 
  1.1.2 ความนา่สนใจของเอกสาร 
  1.1.3 ความสนใจของผู้ท าแบบทดสอบตอ่ข้อมลูเอกสาร 
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  1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจหลงัจากรับข้อมลูจากเอกสาร 
  1.1.5 ระยะเวลาในการรับรู้ข้อมลูเอกสาร 
 1.2 ความคิดเห็นหลงัจากชมชดุวีดีโออนิเมชนั อินโฟกราฟิก รู้สู้! Flood ในเร่ืองความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกบัการรับมือ และเตรียมตวัในชว่งน า้ท่วม แบง่ตามหวัข้อดงันี ้
  1.2.1 ความนา่สนใจของอนิเมชนัอินโฟกราฟิก 
  1.2.2 ความสนใจของผู้ท าแบบทดสอบตอ่อนิเมชนั อินโฟกราฟิก 
  1.2.3 ความรู้ความเข้าใจหลงัจากรับข้อมลูอนิเมชนั อินโฟกราฟิก 
  1.2.4 ระยะเวลาในการรับข้อมลูจากอนิเมชนั อินโฟกราฟิก 
 
1.1 ความคิดเหน็เก่ียวกับข้อมูลเอกสารความรู้ความเข้าใจ ในเร่ืองการรับมือและการ
เตรียมตัวในช่วงน า้ท่วม ที่ได้รับจากภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชนต่างๆ 
 
ตารางท่ี 1 ข้อมลูการประเมินความคดิเห็นจากประชาชนทัว่ไปท่ีเคยประสบมหาอทุกภยั ใน

ปลายปี พ.ศ. 2554 โดยใช้แบบประเมินในการเก็บรวบรวมข้อมลูแล้วน ามาแจกแจงหา
คา่เฉล่ีย ได้ผลดงันี ้

หวัข้อความคดิเหน็ 
ข้อมลูเอกสาร ส่วนท่ี 1 

คา่คะแนน
เฉลี่ย เห็นด้วย 

มากที่สดุ 
เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
น้อยที่สดุ 

1. ความรู้ความเข้าใจเร่ืองน า้ทว่ม 2.00 0.00 25.00 12.00 11.00 2.40 

2. ความน่าสนใจของข้อมลูเอกสาร 0.00 2.00 11.00 11.00 26.00 1.78 
3. ความสนใจของผู้ท าแบบสอบถามที่มีตอ่ข้อมลู
จากเอกสาร 0.00 2.00 8.00 18.00 22.00 1.80 

4. ความรู้ความเข้าใจหลงัรับข้อมลูจากเอกสาร 0.00 1.00 22.00 16.00 11.00 2.26 
5. ระยะเวลาในการรับข้อมลูจากเอกสาร 0.00 0.00 5.00 24.00 21.00 1.68 

คะแนนคา่เฉลี่ย 1.00 1.00 14.20 16.20 18.20 1.98 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการประเมินความคิดเห็นจากประชาชนทัว่ไปท่ีเคยประสบมหา
อทุกภยั ในปลายปี พ.ศ. 2554 โดยใช้แบบประเมินในการเก็บรวบรวมข้อมลูแล้วน ามา
แจกแจงหาคา่เฉล่ีย ได้ผลดงันี ้

หวัข้อความคดิเหน็ 
ข้อมลูเอกสาร ส่วนท่ี 1 

คา่เฉลี่ย ร้อยละ ระดบัความพงึพอใจ 

1. ความรู้ความเข้าใจเร่ืองน า้ทว่ม 2.40 48.00 น้อย 
2. ความน่าสนใจของข้อมลูเอกสาร 1.78 35.60 น้อยที่สดุ 
3. ความสนใจของผู้ท าแบบสอบถามที่มีตอ่ข้อมลูเอกสาร 1.80 36.00 น้อยที่สดุ 
4. ความรู้ความเข้าใจหลงัรับข้อมลูจากเอกสาร 2.26 45.20 น้อย 
5. ระยะเวลาในการรับข้อมลูจากเอกสาร 1.68 33.60 น้อยที่สดุ 

 
 จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับข้อมูลจาก
เอกสาร ในเร่ืองความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการรับมือและการเตรียมตวัในช่วงน า้ท่วม ท่ีได้รับจาก
ภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชนตา่งๆ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจและเห็นด้วยอยู่ใน
ระดบั น้อยท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 33.60 ระดบัผลเฉล่ีย (แปลผนั) อยู่ในเกณฑ์ ควรปรับปรุง คา่เฉล่ีย 
1.68 ซึง่ระดบัความพงึพอใจในระดบั น้อยท่ีสดุ อยู่ในหวัข้อเร่ือง ความน่าสนใจของเอกสาร ความ
สนใจของผู้ ท าแบบทดสอบต่อข้อมูลเอกสาร และระยะเวลาในการรับข้อมูลเอกสาร จากการ
รวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถาม สามารถสรุปได้เป็นแผนภมูิวงกลม ดงันี ้

 
แผนภมูิท่ี 1 แผนภมูิความคิดเห็นเก่ียวกบัข้อมลูเอกสาร ในเร่ืองความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการ

รับมือ และการเตรียมตวัในช่วงน า้ทว่ม ท่ีได้รับจากภาครัฐ หรือหนว่ยงานเอกชนตา่งๆ 

ความคิดเหน็เก่ียวกับเอกสารความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการรับมือกับน า้ท่วม 

(บุคคลทั่วไปที่เคยประสบมหาอุทกภัย ในปลายปี พ.ศ. 2554) 

เห็นด้วยมากที่สดุ 

เห็นด้วยมาก 

เห็นด้วยปานกลาง 

เห็นด้วยน้อย 

เห็นด้วยน้อยที่สดุ 
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จากแผนภูมิท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับข้อมูลจากเอกสาร ในเร่ืองความรู้
ความเข้าใจ เก่ียวกับการรับมือ และการเตรียมตัวในช่วงน า้ท่วม ท่ีได้จากทัง้ทางภาครัฐ และ
หนว่ยงานเอกชนตา่งๆ ดงันี ้
 เห็นด้วยมากท่ีสดุ  คา่เฉล่ีย    01.00 
 เห็นด้วยมาก  คา่เฉล่ีย   01.00 
 เห็นด้วยปานกลาง  คา่เฉล่ีย  14.20 
 เห็นด้วยน้อย  คา่เฉล่ีย  18.20 
 เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ  คา่เฉล่ีย  18.20 

 
1.2 ความคิดเหน็หลังจากชมชุดวีดีโออนิเมชัน อินโฟกราฟิก รู้สู้! Flood ในเร่ืองการรับมือ
และการเตรียมตัวในช่วงน า้ท่วม 
 
ตารางท่ี 3 ข้อมลูการประเมินความคดิเห็นจากประชาชนทัว่ไปท่ีเคยประสบมหาอทุกภยั ใน

ปลายปี พ.ศ. 2554 โดยใช้แบบประเมินในการเก็บรวบรวมข้อมลูแล้วน ามาแจกแจงหา
คา่เฉล่ีย ได้ผลดงันี ้

 

หวัข้อความคดิเหน็ 
ข้อมลูอนิเมชนัอินโฟกราฟิก ส่วนท่ี 2 คา่คะแนน

เฉลี่ย เห็นด้วย 
มากที่สดุ 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
น้อยที่สดุ 

1. ความน่าสนใจ 39.00 8.00 1.00 2.00 0.00 4.68 
2. ความสนใจผู้ท าแบบทดสอบที่มีตอ่อนิเมชนั
อินโฟกราฟิก รู้สู้! Flood 34.00 12.00 2.00 2.00 0.00 4.56 

3. ความรู้ความเข้าใจหลงัจากรับข้อมลูอนิเมชนั
อินโฟกราฟิก รู้สู้! Flood 36.00 9.00 3.00 2.00 0.00 4.58 

4. ระยะเวลาในการรับข้อมลูจากอนิเมชนั 
อินโฟกราฟิก รู้สู้! Flood 27.00 21.00 2.00 0.00 0.00 4.50 

คะแนนคา่เฉลี่ย 34.00 12.50 2.00 1.50 0.00 4.58 
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการประเมินความคิดเห็นจากประชาชนทัว่ไปท่ีเคยประสบมหา
อทุกภยั ในปลายปี พ.ศ. 2554 โดยใช้แบบประเมินในการเก็บรวบรวมข้อมลูแล้วน ามา
แจกแจงหาคา่เฉล่ีย ได้ผลดงันี ้

 

หวัข้อความคดิเหน็ 
ข้อมลูอนิเมชนั อินโฟกราฟิก ส่วนท่ี 2 

คา่เฉลี่ย ร้อยละ ระดบัความพงึพอใจ 
1. ความน่าสนใจของข้อมลูอนิเมชนัอินโฟกราฟิก รู้สู้! Flood 4.68 93.60 มากที่สดุ 
2. ความสนใจผู้ท าแบบทดสอบที่มีตอ่อนิเมชนัอินโฟกราฟิก รู้สู้! Flood 4.56 91.20 มากที่สดุ 
3. ความรู้ความเข้าใจหลงัจากรับข้อมลูอนิเมชนัอินโฟกราฟิก รู้สู้! Flood 4.58 91.60 มากที่สดุ 
4. ระยะเวลาในการรับข้อมลูจากอนิเมชนัอินโฟกราฟิก รู้สู้! Flood 4.50 90.00 มากที่สดุ 

 
 จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความคิดเห็นหลงัจากชมชดุวีดีโอ 
อนิเมชนั อินโฟกราฟิก รู้สู้! Flood ในเร่ืองความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการรับมือและการเตรียมตวั
ในช่วงน า้ท่วม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจและเห็นด้วยอยู่ในระดับ มากท่ีสดุ คิด
เป็นร้อยละ 93.6 ระดบัผลเฉล่ีย (แปลผนั) อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ค่าเฉล่ีย 4.68 ซึ่งระดบัความพึง
พอใจในระดบั มากท่ีสดุ อยู่ในหวัข้อเร่ือง ความน่าสนใจ ความสนใจของผู้ท าแบบทดสอบ ความรู้
ความเข้าใจ และระยะเวลาในการรับข้อมลูจากอนิเมชนั อินโฟกราฟิก รู้สู้! Flood   
จากการรวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถาม สามารถสรุปได้เป็นแผนภมูวงกลม ดงันี ้

 
แผนภมูิท่ี 2 แผนภมูิความคิดเห็น หลงัจากชมชดุวีดีโออนิเมชนั อินโฟกราฟิก รู้สู้! Flood ในเร่ือง

ความรู้ความเข้าใจในเก่ียวกบัการเตรียมตวัและการรับมือในชว่งน า้ท่วม 
 

ความคดิเหน็เก่ียวกับความรู้ความเข้าใจหลังจากรับข้อมูลจากอนิเมชัน อนิโฟกราฟิก "รู้สู้! Flood" 

(บุคคลท่ัวไปที่เคยประสบมหาอุทกภัย ในปลายปี พ.ศ. 2554) 

เห็นด้วยมากที่สดุ 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยปานกลาง 
เห็นด้วยน้อย 
เห็นด้วยน้อยที่สดุ 
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จากแผนภูมิท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น หลงัจากชมชดุวีดีโออนิเมชนั อินโฟกราฟิก   
“รู้สู้! Flood” ในเร่ืองความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการเตรียมตวัและการรับมือในช่วงน า้ทว่ม ดงันี ้
 เห็นด้วยมากท่ีสดุ  คา่เฉล่ีย    34.00 
 เห็นด้วยมาก  คา่เฉล่ีย   12.50 
 เห็นด้วยปานกลาง  คา่เฉล่ีย   02.00 
 เห็นด้วยน้อย  คา่เฉล่ีย   01.50 
 เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ  คา่เฉล่ีย   00.00 
 
2 บุคคลทั่วไปที่ไม่เคยประสบมหาอุทกภัย ในปลายปี พ.ศ. 2554 จ านวน 50 คน 
 แบง่ออกเป็น 2 ข้อ ดงันี ้
 2.1 ข้อมูลเอกสาร ในเร่ืองความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการรับมือและเตรียมตวัในช่วง
น า้ท่วม ท่ีได้รับจากหน่วยงานทางภาครัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ  ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัเร่ืองน า้ทว่ม 
  2.1.1 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัเร่ืองน า้ทว่ม 
  2.1.2 ความนา่สนใจของเอกสาร 
  2.1.3 ความสนใจของผู้ท าแบบทดสอบตอ่ข้อมลูเอกสาร 
  2.1.4 มีความรู้ความเข้าใจหลงัจากรับข้อมลูจากเอกสาร 
  2.1.5 ระยะเวลาในการรับรู้ข้อมลูเอกสาร 
 2. 2 ความคดิเห็นหลงัจากชมชดุวีดีโออนิเมชนั อินโฟกราฟิก รู้สู้! Flood ในเร่ืองความ 
รู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการรับมือและเตรียมตวัในช่วงน า้ท่วม แบง่ตามหวัข้อดงันี ้
  2.2.1 ความนา่สนใจของอนิเมชนั อินโฟกราฟิก 
  2.2.2 ความสนใจของผู้ท าแบบทดสอบตอ่อนิเมชนั อินโฟกราฟิก 
  2.2.3 ความรู้ความเข้าใจหลงัจากรับข้อมลูอนิเมชนั อินโฟกราฟิก 
  2.2.4 ระยะเวลาในการรับข้อมลูจากอนิเมชนั อินโฟกราฟิก 
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2.1 ความคิดเหน็เก่ียวกับข้อมูลเอกสาร ในเร่ืองความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการรับมือและ
การเตรียมตัวในช่วงน า้ท่วม ที่ได้รับจากภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชนต่างๆ 
 
ตารางท่ี 5 ข้อมลูการประเมินความคดิเห็นจากประชาชนทัว่ไปท่ีไมเ่คยประสบมหาอทุกภยั ใน

ปลายปี พ.ศ. 2554 โดยใช้แบบประเมินในการเก็บรวบรวมข้อมลูแล้วน ามาแจกแจงหา
คา่เฉล่ีย ได้ผลดงันี ้

หวัข้อความคดิเหน็ 
ข้อมลูเอกสาร ส่วนท่ี 1 คา่คะแนน

เฉลี่ย เห็นด้วย 
มากที่สดุ 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
น้อยที่สดุ 

1. ความรู้ความเข้าใจเร่ืองน า้ทว่ม 1.00 1.00 14.00 16.00 18.00 2.02 
2. ความน่าสนใจของข้อมลูเอกสาร 0.00 1.00 6.00 18.00 25.00 1.66 
3. ความสนใจของผู้ท าแบบสอบถามที่มีตอ่ข้อมลู
จากเอกสาร 0.00 1.00 6.00 18.00 25.00 1.66 

4. ความรู้ความเข้าใจหลงัรับข้อมลูจากเอกสาร 0.00 1.00 18.00 17.00 14.00 2.12 
5. ระยะเวลาในการรับข้อมลูจากเอกสาร 0.00 0.00 7.00 18.00 25.00 1.64 

คะแนนคา่เฉลี่ย 0.20 0.80 10.20 17.40 21.40 1.82 

 
ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการประเมินความคิดเห็นจากประชาชนทัว่ไปท่ีไมเ่คยประสบ

มหาอทุกภยั ในปลายปี พ.ศ. 2554 โดยใช้แบบประเมินในการเก็บรวบรวมข้อมลูแล้ว
น ามาแจกแจงหาคา่เฉล่ีย ได้ผลดงันี ้

หวัข้อความคดิเหน็ 
ข้อมลูเอกสาร ส่วนท่ี 1 

คา่เฉลี่ย ร้อยละ ระดบัความพงึพอใจ 
1. ความรู้ความเข้าใจเร่ืองน า้ทว่ม 2.02 40.40 น้อย 
2. ความน่าสนใจของข้อมลูเอกสาร 1.66 33.20 น้อยที่สดุ 
3. ความสนใจของผู้ท าแบบสอบถามที่มีตอ่ข้อมลูจากเอกสาร 1.66 33.20 น้อยที่สดุ 
4. ความรู้ความเข้าใจหลงัรับข้อมลูจากเอกสาร 2.12 42.40 น้อย 
5. ระยะเวลาในการรับข้อมลูจากเอกสาร 1.64 32.80 น้อยที่สดุ 

 
จากตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกบัข้อมลูจาก

เอกสาร ในเร่ืองความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการรับมือและการเตรียมตวัในชว่งน า้ท่วม ท่ีได้รับจาก
ภาครัฐ หรือหนว่ยงานเอกชนตา่งๆ พบวา่ ประชาชนสว่นใหญ่ มีความพงึพอใจและเห็นด้วยอยู่ใน
ระดบั น้อยท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 32.8 ระดบัผลเฉล่ีย (แปลผนั) อยู่ในเกณฑ์ ควรปรับปรุง คา่เฉล่ีย 
1.64 ซึง่ระดบัความพงึพอใจในระดบั น้อยท่ีสดุ อยูใ่นหวัข้อเร่ือง ความนา่สนใจของเอกสาร ความ
สนใจของผู้ท าแบบทดสอบตอ่ข้อมลูเอกสาร และระยะเวลาในการรับข้อมลูเอกสาร   
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จากการรวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถาม สามารถสรุปได้เป็นแผนภมูิวงกลม ดงันี ้

 
แผนภมูิท่ี 3 แผนภมูิความคิดเห็นเก่ียวกบัข้อมลูเอกสาร ในเร่ืองความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการ

รับมือและการเตรียมตวัในช่วงน า้ทว่ม ท่ีได้รับจากภาครัฐ หรือหนว่ยงานเอกชนตา่งๆ 
 

จากแผนภูมิท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับข้อมลูเอกสาร ในเร่ืองความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกบัการรับมือและการเตรียมตวัในช่วงน า้ท่วม ท่ีได้รับจากภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชน
ตา่งๆ ดงันี ้
 เห็นด้วยมากท่ีสดุ  คา่เฉล่ีย      0.20 
 เห็นด้วยมาก  คา่เฉล่ีย     0.80 
 เห็นด้วยปานกลาง  คา่เฉล่ีย  10.20 
 เห็นด้วยน้อย  คา่เฉล่ีย  17.40 
 เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ  คา่เฉล่ีย  21.40 
  

ความคิดเหน็เก่ียวกับเอกสารความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการรับมือกับน า้ท่วม 

(บุคคลทั่วไปที่ไม่เคยประสบมหาอุทกภัย ในปลายปี พ.ศ. 2554) 

เห็นด้วยมากที่สดุ 

เห็นด้วยมาก 

เห็นด้วยปาน
กลาง 
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2.2 ความคิดเห็นหลังจากชมชุดวีดีโออนิเมชันอินโฟกราฟิก รู้สู้! Flood ในเร่ืองการรับมือ
และการเตรียมตัวในช่วงน า้ท่วม 
 
ตารางท่ี 7 ข้อมลูการประเมินความคดิเห็นจากประชาชนทัว่ไปท่ีไมเ่คยประสบมหาอทุกภยั ใน

ปลายปี พ.ศ. 2554 โดยใช้แบบประเมินในการเก็บรวบรวมข้อมลูแล้วน ามาแจกแจงหา
คา่เฉล่ีย ได้ผลดงันี ้

หวัข้อความคดิเหน็ 
ข้อมลูอนิเมชนั อินโฟกราฟิก ส่วนท่ี 2 คา่คะแนน

เฉลี่ย เหน็ด้วย 
มากที่สดุ 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย 
ปานกลาง 

เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
น้อยที่สดุ 

1. ความน่าสนใจความน่าสนใจของข้อมลูอนิเมชนั
อินโฟกราฟิก รู้สู้! Flood 33.00 16.00 1.00 0.00 0.00 4.64 

2. ความสนใจผู้ท าแบบทดสอบที่มีตอ่อนิเมชนั
อินโฟกราฟิก รู้สู้! Flood 37.00 11.00 2.00 0.00 0.00 4.70 

3. ความรู้ความเข้าใจหลงัจากรับข้อมลูอนิเมชนั
อินโฟกราฟิก รู้สู้! Flood 34.00 16.00 0.00 0.00 0.00 4.68 

4. ความรู้ความเข้าใจหลงัรับข้อมลูเอกสาร 29.00 21.00 0.00 0.00 0.00 4.58 
คะแนนคา่เฉลี่ย 33.25 16.00 0.75 0.00 0.00 4.65 

 
ตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการประเมินความคิดเห็นจากประชาชนทัว่ไปท่ีไมเ่คยประสบ

มหาอทุกภยั ในปลายปี พ.ศ. 2554 โดยใช้แบบประเมินในการเก็บรวบรวมข้อมลูแล้ว
น ามาแจกแจงหาคา่เฉล่ีย ได้ผลดงันี ้

หวัข้อความคดิเหน็ 
ข้อมลูอนิเมชนั อินโฟกราฟิก ส่วนท่ี 2 

คา่เฉลี่ย ร้อยละ ระดบัความพงึพอใจ 
1. ความน่าสนใจของข้อมลูอนิเมชนั อินโฟกราฟิก รู้สู้! Flood 4.64 92.80 มากที่สดุ 

2. ความสนใจผู้ท าแบบทดสอบที่มีตอ่อนิเมชนั อินโฟกราฟิก รู้สู้! Flood 4.70 94.00 มากที่สดุ 

3. ความรู้ความเข้าใจหลงัจากรับข้อมลูอนิเมชนั อินโฟกราฟิก รู้สู้! Flood 4.68 93.80 มากที่สดุ 

4. ระยะเวลาในการรับข้อมลูจากอนิเมชนั อินโฟกราฟิก รู้สู้! Flood 4.58 91.60 มากที่สดุ 

 
จากตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการประเมินความคิดเห็น หลงัจากชมชดุวีดีโอ 

อนิเมชนั อินโฟกราฟิก รู้สู้! Flood ในเร่ืองความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการรับมือและการเตรียมตวั
ในช่วงน า้ท่วม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจและเห็นด้วยอยู่ในระดบั มากท่ีสดุ คิด
เป็นร้อยละ 94.0 ระดบัผลเฉล่ีย (แปลผนั) อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ค่าเฉล่ีย 4.70 ซึ่งระดบัความพึง
พอใจในระดบั มากท่ีสดุ อยู่ในหวัข้อเร่ือง ความน่าสนใจ ความสนใจของผู้ท าแบบทดสอบ ความรู้
ความเข้าใจ และระยะเวลาในการรับข้อมลูจากอนิเมชนั อินโฟกราฟิก ”รู้สู้! Flood” 
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ความคดิเหน็เก่ียวกับความรู้ความเข้าใจหลังจากรับข้อมูลจากอนิเมชันอนิโฟกราฟิก รู้สู้! Flood 

(บุคคลท่ัวไปที่ไม่เคยประสบมหาอุทกภัย ในปลายปี พ.ศ. 2554) 

เห็นด้วยมากที่สดุ 

เห็นด้วยมาก 

เห็นด้วยปานกลาง 

เห็นด้วยน้อย 

เห็นด้วยน้อยที่สดุ 

จากการรวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถาม สามารถสรุปได้เป็นแผนภมูิวงกลม ดงันี ้

แผนภมูิท่ี 4 แผนภมูิความคิดเห็น หลงัจากชมชดุวีดีโออนิเมชนั อินโฟกราฟิก รู้สู้! Flood ในเร่ือง
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการเตรียมตวัและการรับมือในชว่งน า้ทว่ม 

 
จากแผนภูมิท่ี 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น หลงัจากชมชดุวีดีโออนิเมชนั อินโฟกราฟิก   
“รู้สู้! Flood” ในเร่ืองความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการเตรียมตวัและการรับมือในช่วงน า้ทว่ม ดงันี ้
 เห็นด้วยมากท่ีสดุ  คา่เฉล่ีย    33.25 
 เห็นด้วยมาก  คา่เฉล่ีย   16.00 
 เห็นด้วยปานกลาง  คา่เฉล่ีย    0.75 
 เห็นด้วยน้อย  คา่เฉล่ีย    0.00 
 เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ  คา่เฉล่ีย    0.00 
  



105 

ตอนที่ 2 ตรวจสอบและประเมินผลโดยผู้เช่ียวชาญ 
 จากการน าแบบสอบถามในตอนท่ี 1 มาประเมินผลโดยใช้หลกัการหาค่าเฉล่ียแล้ว
ผู้วิจยัได้น าผลดงักลา่วมาวิเคราะห์เพ่ือสร้างเคร่ืองมือหรือแบบสอบถามขึน้ เพ่ือน าไปทดสอบและ
ประเมินผลโดยผู้ เช่ียวชาญ 

 
ตารางท่ี 9 ข้อมลูการประเมินความคดิเห็นจากผู้ เช่ียวชาญท่ีมีตอ่ชดุวีดีแอนิเมชนั อินโฟกราฟิก    

“รู้สู้! flood” 

หัวข้อความคิดเหน็ เหน็ด้วย 
มากที่สุด 

เหน็ด้วย
มาก 

เหน็ด้วย 
ปาน
กลาง 

เหน็ด้วย 
น้อย 

เหน็ด้วย 
น้อย
ที่สุด 

คะแนน
เฉล่ีย 

ตอนที่ 1 ด้านการออกแบบ 

1.1 การแทนค่า 

1.1.1 แทนคา่ “น า้” ด้วย “วาฬสีน า้เงิน” 4 1 0 0 0 4.80 
1.1.2 เปรียบเทียบน า้ 10,000 ลบ.ม. เทา่กบั
วาฬสีน า้เงิน 50 ล้านตวั 

4 0 1 0 0 4.60 

1.2. การใช้สัญลักษณ์ 
1.2.1 ใช้สญัลกัษณ์บนใบหน้าตวั Character 
เพ่ือแสดงอารมณ์ และลกัษณะเฉพาะของตวั 
Character 

4 1 0 0 0 4.80 

1.3 การใช้สี 
1.3.1 ใช้สีโทนเย็น หรือสีออ่น เพื่อให้รู้สกึผ่อน
คลาย ไมต่งึเครียด ลดความตระหนกตกใจ 

4 0 1 0 0 4.60 

ตอนที่ 2 ด้านเนือ้หาและการน าเสนอ (ประกอบการดูวีดีโอ แอนิเมชัน อินโฟกราฟิก “รู้สู้ Flood”) 

2.1 การเรียงล าดับเนือ้เร่ือง 4 1 0 0 0 4.80 

2.2 ข้อมูลมีความครบถ้วน ชัดเจน 4 0 1 0 0 4.60 
2.3 สร้างความเข้าใจ และลดความตื่นตระหนก
ของประชาชนมากขึน้ 

5 0 0 0 0 5.00 

2.4 การน าเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบกราฟิกที่
เคล่ือนไหว (Animation Info Graphic) 

4 0 1 0 0 4.60 

2.5 เหน็ด้วยกับชุดวีดีโอ แอนิเมชัน อินโฟ 
กราฟิก “รู้สู้ Flood” 

5 0 0 0 0 5.00 

คะแนนคา่เฉลี่ย 4.22 0.33 0.44 0 0 4.75 

 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 10 ผลการประเมินความคดิเห็นจากผู้ เช่ียวชาญท่ีมีตอ่ชดุวีดีแอนิเมชนั อินโฟ กราฟิก      
“รู้สู้! flood” 

หวัข้อความคิดเหน็ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 
ตอนที่ 1 ด้านการออกแบบ 
1.1 การแทนค่า 

1.1.1 แทนคา่ “น า้” ด้วย “วาฬสีน า้เงิน” 4.80 96.00 มากที่สดุ 
1.1.2. เปรียบเทียบน า้ 10,000 ลบ.ม. เทา่กบัวาฬสนี า้เงิน 50 ล้านตวั 4.60 92.00 มากที่สดุ 

1.2   การใช้สี 

1.2.1  การใชส้ญัลกัษณ์บนใบหนา้ตวั Character เพื่อแสดงอารมณ์ และ
ลกัษณะเฉพาะของตวั Character 

4.80 96.00 มากที่สดุ 

1.3 การใช้สี 
1.3.1  ใช้สีโทนเย็น หรือสีออ่น เพื่อให้รู้สกึผ่อนคลาย ไมต่งึเครียด ลด
ความตระหนกตกใจ 

4.60 92.00 มากที่สดุ 

ตอนที่ 2 ด้านเนือ้หาและการน าเสนอ (ประกอบการดูวีดีโอ แอนิเมชัน อินโฟกราฟิก “รู้สู้ Flood”) 

2.1 การเรียงล าดับเนือ้เร่ือง 4.80 96.00 มากที่สดุ 

2.2 ข้อมูลมีความครบถ้วน ชัดเจน 4.60 92.00 มากที่สดุ 

2.3 สร้างความเข้าใจ และลดความตื่นตระหนกของประชาชนมากขึน้ 5.00 100.00 มากที่สดุ 
2.4 การน าเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบกราฟิกที่เคล่ือนไหว (Animation 
Info Graphic) 

4.60 92.00 มากที่สดุ 

2.5 เหน็ด้วยกับชุดวีดีโอ แอนิเมชัน อินโฟ กราฟิก “รู้สู้ Flood” 5.00 100.00 มากที่สดุ 

 
 จากตารางท่ี 10 ผลการประเมินความคิดเห็นจากผู้ เช่ียวชาญท่ีมีต่อชดุวีดีแอนิเมชนั 
อินโฟ กราฟิก      “รู้สู้! flood”  พบว่า ระดบัความพึงพอใจและเห็นด้วยอยู่ในระดบั มากท่ีสดุ คิด
เป็นร้อยละ 100.0 ระดบัผลเฉล่ีย (แปลผนั) อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก คา่เฉล่ีย 5.00 ซึ่งระดบัความพึง
พอใจในระดบั มากท่ีสุด อยู่ใน 2 หัวข้อ ได้แก่ 1) ความเข้าใจ และลดความต่ืนตระหนกของ
ประชาชนมากขึน้  2) เห็นด้วยกบัชดุวีดีโอ อนิเมชนั อินโฟกราฟิก ”รู้สู้! Flood” 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการศกึษาแบง่ออกเป็น 2 ตอน สามารถสรุปได้ดงันี ้
 
ตอนที่ 1 สรุปจากแบบประเมินบุคคลทั่วไป จ านวน 100 คน เพ่ือรวบรวมข้อมูลเบือ้งต้น 

โดยใน 100 คน แบ่งออกป็น  2 กลุ่ม ดังนี ้
 
1. สรุปจากแบบประเมินโดยบุคคลทั่วไปที่เคยประสบมหาอุทกภัย ในปลายปี พ.ศ. 2554 
จ านวน 50 คน 
 แบง่หวัข้อการประเมินออกเป็น 2 ข้อ ดงันี ้
 1.1 ความคิดเห็นเก่ียวกบัเอกสารความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการรับมือน า้ท่วม แบ่ง
ตามหวัข้อดงันี ้
  1.1.1 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัเร่ืองน า้ท่วม คา่เฉล่ีย 2.40 ระดบัความพึงพอใจ  
น้อย 
  1.1.2 ความนา่สนใจของเอกสาร คา่เฉล่ีย 1.78 ระดบัความพงึพอใจ น้อยท่ีสดุ 
  1.1.3 ความสนใจของผู้ท าแบบทดสอบต่อข้อมูลเอกสาร คา่เฉล่ีย 1.80 ระดบั
ความพงึพอใจ น้อยท่ีสดุ 
  1.1.4 มีความรู้ความเข้าใจหลงัจากรับข้อมลูเอกสาร คา่เฉล่ีย 2.26 ระดบัความ
พงึพอใจ น้อย 
  1.1.5 ระยะเวลาในการรับรู้ข้อมูลเอกสาร ค่าเฉล่ีย 1.68 ระดบัความพึงพอใจ 
น้อยท่ีสดุ 
 1.2 ความคิดเห็นหลงัจากรับข้อมูลจากอนิเมชนั อินโฟกราฟิก รู้สู้! Flood แบง่ตาม
หวัข้อดงันี ้
  1.2.1 ความน่าสนใจของอนิเมชนั อินโฟกราฟิก คา่เฉล่ีย 4.68 ระดบัความพึง
พอใจ มากท่ีสดุ 
  1.2.2 ความสนใจของผู้ท าแบบทดสอบตอ่อนิเมชนั อินโฟกราฟิก คา่เฉล่ีย 4.56 
ระดบัความพงึพอใจ มากท่ีสดุ 
  1.2.3 ความรู้ความเข้าใจหลงัจากรับข้อมลูอนิเมชนั อินโฟกราฟิก คา่เฉล่ีย 4.58 
ระดบัความพงึพอใจ มากท่ีสดุ 
  1.2.4 ระยะเวลาในการรับข้อมลูจากอนิเมชนั อินโฟกราฟิก คา่เฉล่ีย 4.50 ระดบั
ความพงึพอใจ มากท่ีสดุ  
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2. สรุปจากแบบประเมินโดยบุคคลทั่ วไปที่ไม่เคยประสบมหาอุทกภัย ในปลายปี พ.ศ. 
2554 จ านวน 50 คน 
 แบง่หวัข้อการประเมินออกเป็น 2 ข้อ ดงันี ้
 2.1 ความคิดเห็นเก่ียวกบัเอกสารความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการรับมือน า้ท่วม แบง่
ตามหวัข้อดงันี ้
  2.1.1 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัเร่ืองน า้ทว่ม คา่เฉล่ีย 2.02 ระดบัความพงึพอใจ 
น้อย 
  2.1.2 ความนา่สนใจของเอกสาร คา่เฉล่ีย 1.66 ระดบัความพงึพอใจ น้อยท่ีสดุ 
  2.1.3 ความสนใจของผู้ท าแบบทดสอบตอ่ข้อมลูเอกสาร คา่เฉล่ีย 1.66 ระดบั
ความพงึพอใจ น้อยท่ีสดุ 
  2.1.4 มีความรู้ความเข้าใจหลงัจากรับข้อมลูเอกสาร คา่เฉล่ีย 2.12 ระดบัความ
พงึพอใจ น้อย 
  2.1.5 ระยะเวลาในการรับรู้ข้อมลูเอกสาร คา่เฉล่ีย 1.64 ระดบัความพงึพอใจ 
น้อยท่ีสดุ 
 2 2 ความคิดเห็นหลงัจากรับข้อมลูจากอนิเมชนั อินโฟกราฟิก รู้สู้! Flood แบง่ตาม
หวัข้อดงันี ้
  2.2.1 ความนา่สนใจของอนิเมชนั อินโฟกราฟิก คา่เฉล่ีย 4.64 ระดบัความพงึ
พอใจ มากท่ีสดุ 
  2.2.2 ความสนใจของผู้ท าแบบทดสอบตอ่อนิเมชนั อินโฟกราฟิก คา่เฉล่ีย 4.70 
ระดบัความพงึพอใจ มากท่ีสดุ 
  2.2.3 ความรู้ความเข้าใจหลงัจากรับข้อมลูอนิเมชนั อินโฟกราฟิก คา่เฉล่ีย 4.68 
ระดบัความพงึพอใจ มากท่ีสดุ 
  2.2.4 ระยะเวลาในการรับข้อมลูจากอนิเมชนั อินโฟกราฟิก คา่เฉล่ีย 4.58 ระดบั
ความพงึพอใจ มากท่ีสดุ 
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ได้ข้อสรุปจากผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่าง  2 กลุ่ม โดยใช้แบบประเมินใน
การเก็บรวบรวมข้อมลู แล้วน ามาแจกแจงหาคา่เฉล่ียความคดิเห็น โดยคดิเป็นร้อยละและแปลผล 

 
ตารางท่ี 11 ผลสรุปการวิเคราะห์ข้อมลูการประเมินความคดิเห็น โดยใช้แบบประเมินในการเก็บ

รวบรวมข้อมลูแล้วน ามาแจกแจงหาคา่เฉล่ีย ได้ผลดงันี ้
หัวข้อความคิดเหน็ เคยประสบอทุกภยั ไม่เคยประสบอทุกภยั 

ประเมินความคิดเหน็เก่ียวกับข้อมูลเอกสารความรู้ความเข้าใจการรับมือน า้ท่วม 
1. ความรู้ความเข้าใจเร่ืองน า้ทว่ม 2.40 2.02 
คา่เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 48.00 40.40 
ระดบัผลเฉลี่ย (แปลผล) น้อย น้อย 

2. ความน่าสนใจของเอกสาร 1.78 1.66 
คา่เฉลี่ยเป็นร้อยละ 48.0 33.20 
ระดบัผลเฉลี่ย (แปลผล) ควรปรับปรุง ควรปรับปรุง 

3 ความสนใจของผูท้  าแบบสอบถามท่ีมีต่อขอ้มูลเอกสาร 1.80 1.66 
คา่เฉลี่ยเป็นร้อยละ 36.0 32.20 
ระดบัผลเฉลี่ย (แปลผล) ควรปรับปรุง ควรปรับปรุง 

4. ความรู้ความเข้าใจหลงัรับข้อมลูเอกสาร 2.26 2.12 
คา่เฉลี่ยเป็นร้อยละ 45.20 42.40 
ระดบัผลเฉลี่ย (แปลผล) น้อย น้อย 

5 ระยะเวลาในการรับข้อมลูเอกสาร  1.68 1.64 
คา่เฉลี่ยเป็นร้อยละ 3.60 32.80 
ระดบัผลเฉลี่ย (แปลผล) ควรปรับปรุง ควรปรับปรุง 

ประเมินความคิดเหน็เกี่ยวกับข้อมูลอนิเมชัน อินโฟกราฟิก รู้สู้! Flood 
1. ความน่าสนใจ 4.68 4.64 
คา่เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 93.60 92.80 
ระดบัผลเฉลี่ย (แปลผล) ดีมาก ดีมาก 

2. ความสนใจผู้ท าแบบทดสอบที่มีตอ่อนิเมชนั อินโฟกราฟิก รู้สู้! Flood 4.56 4.70 
คา่เฉลี่ยเป็นร้อยละ 91.20 94.00 
ระดบัผลเฉลี่ย (แปลผล) ดีมาก ดีมาก 

3.ความรู้ความเข้าใจหลงัจากรับข้อมลูอนิเมชนั อินโฟกราฟิก รู้สู้! Flood 4.58 4.68 
คา่เฉลี่ยเป็นร้อยละ 91.60 93.8 
ระดบัผลเฉลี่ย (แปลผล) ดีมาก ดีมาก 

4. ระยะเวลาในการรับข้อมลูจากอนิเมชนั อินโฟกราฟิก รู้สู้! Flood 4.50 4.58 
คา่เฉลี่ยเป็นร้อยละ 90.00 91.60 
ระดบัผลเฉลี่ย (แปลผล) ดีมาก ดีมาก 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับข้อมูลจากเอกสาร ในเร่ือง
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการรับมือ และการเตรียมตวัในช่วงน า้ท่วม ท่ีได้รับจากภาครัฐ หรือ
หน่วยงานเอกชนตา่งๆ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจ และเห็นด้วยอยู่ในระดบั น้อย
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32.8 ระดบัผลเฉล่ีย (แปลผนั) อยู่ในเกณฑ์ ควรปรับปรุง ค่าเฉล่ีย 1.64 ซึ่ง
ระดบัความพึงพอใจในระดบั น้อยท่ีสุด อยู่ในหวัข้อเร่ือง ความน่าสนใจของเอกสาร ความสนใจ
ของผู้ ท าแบบทดสอบต่อข้อมูลเอกสาร และระยะเวลาในการรับข้อมูลเอกสาร  และผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความคิดเห็น หลงัจากชมชดุวีดีโอ อนิเมชนั อินโฟกราฟิก รู้สู้ ! Flood 
ในเร่ืองความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการรับมือและการเตรียมตวัในชว่งน า้ทว่ม พบว่า ประชาชนส่วน
ใหญ่ มีความพงึพอใจและเห็นด้วยอยู่ในระดบั มากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 94.0 ระดบัผลเฉล่ีย (แปล
ผนั) อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก คา่เฉล่ีย 4.70 ซึ่งระดบัความพึงพอใจในระดบั มากท่ีสดุ อยู่ในหวัข้อเร่ือง 
ความน่าสนใจ ความสนใจของผู้ท าแบบทดสอบ ความรู้ความเข้าใจ และระยะเวลาในการรับ
ข้อมลูจากอนิเมชนั อินโฟกราฟิก ”รู้สู้! Flood” 
 

ตอนที่ 2 สรุปจากแบบประเมินความคิดเหน็จากผู้เช่ียวชาญ ที่มีต่อชุดวีดีแอนิเมชัน 
อินโฟกราฟิก “รู้สู้! flood” 

 
ด้านการออกแบบ 
 1. การแทนคา่ 
  1.1 แทนคา่ “น า้” ด้วย “วาฬสีน า้เงิน” คา่เฉล่ีย 4.80 ระดบัความพงึพอใจ มากท่ีสดุ 
  1.2 เปรียบเทียบน า้ 10,000 ลบ.ม. เท่ากบั วาฬสีน า้เงิน 50 ล้านตวั คา่เฉล่ีย 4.60 
ระดบัความพงึพอใจ มากท่ีสดุ 
 2. การใช้สี 
  2.1 การใช้สญัลกัษณ์บนใบหน้าตวั Character เพ่ือแสดงอารมณ์ และลกัษณะ 
เฉพาะของตวั Character คา่เฉล่ีย 4.80 ระดบัความพงึพอใจ มากท่ีสดุ 
 3. การใช้สี 
  3.1 ใช้สีโทนเย็น หรือสีอ่อน เพ่ือให้รู้สึกผ่อนคลาย ไม่ตงึเครียด ลดความตระหนก
ตกใจ คา่เฉล่ีย 4.60 ระดบัความพงึพอใจ มากท่ีสดุ 
 
ด้านเนือ้หาและการน าเสนอ (ประกอบการดูวีดีโอ แอนิเมชัน อินโฟกราฟิก “รู้สู้ Flood”) 
 1 การเรียงล าดบัเนือ้เร่ือง คา่เฉล่ีย 4.80 ระดบัความพงึพอใจ มากท่ีสดุ 
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 2 ข้อมลูมีความครบถ้วน ชดัเจน คา่เฉล่ีย 4.60 ระดบัความพงึพอใจ มากท่ีสดุ 
 3 สร้างความเข้าใจ และลดความต่ืนตระหนกของประชาชนมากขึน้  ค่าเฉล่ีย 5.00 
ระดบัความพงึพอใจ มากท่ีสดุ 
 4 การน าเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบกราฟิกท่ีเคล่ือนไหว (Animation Info Graphic) 
คา่เฉล่ีย 4.60 ระดบัความพงึพอใจ มากท่ีสดุ 
 5 เห็นด้วยกับชุดวีดีโอ แอนิเมชนั อินโฟ กราฟิก “รู้สู้  Flood” ค่าเฉล่ีย 5.00 ระดบั
ความพงึพอใจ มากท่ีสดุ 
 
 ผลการประเมินความคดิเห็นจากผู้ เช่ียวชาญท่ีมีตอ่ชดุวีดีแอนิเมชนั อินโฟกราฟิก “รู้สู้! 
flood”  พบวา่ ระดบัความพงึพอใจ และเห็นด้วยอยูใ่นระดบั มากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 100.0 ระดบั
ผลเฉล่ีย (แปลผนั) อยูใ่นเกณฑ์ ดีมาก คา่เฉล่ีย 5.00 ซึง่ระดบัความพงึพอใจในระดบั มากท่ีสดุ อยู่
ใน 2 หวัข้อ ได้แก่ 1) ความเข้าใจ และลดความต่ืนตระหนกของประชาชนมากขึน้  2) เห็นด้วยกบั
ชดุวีดีโอ อนิเมชนั อินโฟกราฟิก ”รู้สู้! Flood” 
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บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปและอภปิรายผล 
 จากการศกึษา ค้นคว้า และวิจัยเร่ืองอิทธิพลของอินโฟกราฟิกส์ต่อการสื่อสารข้อมูล
เชิงซ้อน โดยใช้ชุดวีดีโออนิเมชัน อินโฟกราฟิก โครงการ “รู้สู้! Flood” เป็นกรณีศกึษา พบวา่ ในช่วง
น า้ทว่มท่ีผา่นมา ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีมีจ านวนมาก และไม่สามารถจับต้นชนปลายได้
ถูก การรับรู้ก็ย่อมเกิดความสบัสน ท าให้ประชาชนเกิดความต่ืนตระหนกกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ 
อาสาสมัครกลุม่ “รู้สู้ ! Flood” จึงเล็งเห็นถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้และรวบรวมสมาชิกเพื่อท าสื่อวีดีโอ   
อนิเมชัน่ อินโฟกราฟิกส์ ท่ีใช้ “วาฬสฟ้ีา” เป็นตวัแทนของ “น า้” และได้ด าเนินการปลอ่ยคลิปความ
ยาว 4-6 นาที ออกมาเผยแพร่แล้ว จ านวน 5 ชุด ณ วนัท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 หลงัจาก
เผยแพร่ชุดวีดีโอดงักล่าว พบว่า ประชาชนให้ความสนใจ และมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
รับมือกบัเหตุการณ์น า้ท่วมมากขึน้ สามารถเข้าใจได้ง่ายขึน้ รวดเร็วขึน้ และแจ่มชัดมากขึน้ กว่า
การสือ่สารด้วยตวัอกัษรเพียงอยา่งเดียว สะท้อนให้เห็นว่า ในกรณีข้อมูลท่ียุ่งยาก ข้อมูลท่ีต้องรับ
จากหลายๆ หนว่ยงาน ต้องประสานเช่ือมข้อมูลเหลา่นัน้เข้าด้วยกัน มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้อง
ใช้อินโฟกราฟิกเข้าไปช่วยในการท าให้ประชาชนเข้าใจเนือ้ความ หรือข้อมูลท่ียากเหลา่นัน้ได้ง่าย
ขึน้  
 ทัง้นีผู้้ วิจัยได้ท าการทดสอบเพื่อเก็บรวบรวมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับข้อมูลท่ีมี
ความซบัซ้อนในรูปแบบเอกสาร และข้อมลูในรูปแบบชุดวีดีโออนิเมชัน อินโฟกราฟิก “รู้สู้! Flood” 
กบักลุม่เป้าหมาย จ านวน 100 คน โดยแบง่กลุม่เป้าหมายเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ 1) ประชาชนทัว่ไปท่ี
เคยประสบกับมหาอุทกภัย ในปลายปี พ.ศ. 2554 จ านวน 50 คน 2) ประชาชนทั่วไปท่ีไม่เคย
ประสบมหาอุทกภัย ในปลายปี พ.ศ. 2554 จ านวน 50 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการท า
แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ีหนึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึง
ปัญหาของประชาชนในการรับข้อมลูจากภาครัฐและเอกชนในช่วงน า้ทว่ม จากนัน้ผู้วิจัยได้ให้กลุม่
ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนท่ี 1 ชมวีดีโอ รู้สู้ ! Fllod อันเป็นกรณีศึกษาพร้อมท า
แบบสอบถาม สว่นท่ี 2 ผลประเมินจากแบบสอบถามสว่นท่ี 2 ใช้เพื่อวิเคราะห์และประเมินระดบั 
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ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการป้องกันและการเตรียมตัว รับมือในช่วงน า้ท่วม เพื่อน าไปสู่การ
สรุปผล 
 การรวบรวมผลการประเมินจากแบบสอบถาม โดยประชาชน 2 กลุม่ ข้างต้น พบว่า 
จากข้อมลูท่ีทางภาครัฐ และเอกชนให้กบัประชาชนในรูปแบบเอกสารนัน้ ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกบัเร่ืองการรับมือ และการป้องกนัมหาอุทกภยั อยู่ในเกณฑ์ น้อย และให้ความคิดเห็น
วา่ มีความนา่สนใจน้อย ใช้ระยะเวลาในการรับข้อมูลข่าวสารมาก จึงท าให้ประชาชนไม่ให้ความ
สนใจ และไม่ได้รับข้อมลูท่ีชดัเจนและถกูต้อง ในขณะท่ีข้อมลูแอนิเมชัน อินโฟกราฟิก “รู้สู้! Flood ”
ประชาชนกลุม่ดงักลา่วให้ความสนใจ และได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีชัดเจนและถูกต้องในเวลาอันสัน้ 
ระดบัความพงึพอใจอยูใ่นเกณฑ์ ดีมาก 
 เม่ือได้ผลการประเมินจากประชาชนกลุ่มตัวอย่างแล้ว ผู้ วิจัยได้น าผลดังกล่าวมา
วิเคราะห์และสร้างเคร่ืองมือในรูปแบบ แบบสอบถาม เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
ผู้ เช่ียวชาญเป็นผู้ประเมิน เพื่อสรุปผล 
 การประเมินความคิดเห็นจากผู้ เช่ียวชาญ พบว่า ผู้ เช่ียวชาญมีระดบัความพึงพอใจ 
ทัง้ในด้านการออกแบบ และด้านเนือ้หาการน าเสนอ ไม่ว่าจะเป็นการแทนค่า การใช้สญัลกัษณ์ 
การใช้สี โทนสี การเรียงล าดับเนือ้เร่ืองเหตุการณ์ และความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล อยู่ใน
เกณฑ์ พอใจมากท่ีสดุ  
 จากการประเมินข้างต้น ผู้วิจยัจึงสรุปได้วา่ ข้อมลูท่ีมีความซบัซ้อน เช่ือมโยงกับข้อมูล
หลายด้าน การแปลงข้อมลูเป็นภาพในรูปแบบของอินโฟกราฟิกจะช่วยให้ประชาชนมีความรู้ และ
ความเข้าใจได้ดีขึน้ เร็ว และแจ่มชัดขึน้กว่าการสื่อสารในรูปแบบของตวัอักษรเพียงอย่างเดียว      
มีความพงึพอใจในเชิงบวก อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศกึษาวิจยัเร่ืองอิทธิพลของอินโฟกราฟิกต่อการสื่อสารข้อมูลเชิงซ้อน โดยใช้
ชุดวีดีโอ อนิเมชนั อินโฟกราฟิก โครงการ “รู้สู้! Flood” เป็นกรณีศึกษา สามารถท าให้คิดต่อได้ว่า 
รัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีให้ความรู้เก่ียวกับข้อมูลท่ีมีจ านวนมาก และซับซ้อน เช่ือมโยง แก่
ประชาชน ควรจะเลง็เห็น และให้ความส าคญั น าเทคนิควิธีการใช้อินโฟกราฟิก ไปประยุกต์ใช้กับ
ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีส าคัญ ยกตัวอย่างเช่น เก่ียวกับเร่ืองระบอบประชาธิปไตย เก่ียวกับสิทธิหน้าท่ีการ
เป็นประชาชนไทย หรือเป็นเร่ืองการค้าระหว่างประเทศ ฯลฯ เพื่อช่วยให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจขา่วสารที่เป็นประโยชน์จากทางภาครัฐมากขึน้ไป 
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