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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.
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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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กาย กาลังใจที่มีให้ เสมอมา อีกทังที
้ ่ให้ โอกาสทางการศึกษาของข้ าพเจ้ า ในการศึกษาในระดับ
ปริ ญญาโทนี ้อย่างที่ตงใจไว้
ั้
อีกทังคอยดู
้
แลและอยูเ่ คียงข้ างในยามเวลาที่ท้อแท้ ตลอดการศึกษา
ในครัง้ นี ้และสาเร็ จลุลว่ งไปได้ ด้วยดี
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปั ญหำ
อินโฟกราฟิ ก (Info graphics) หรื อ อินฟอร์ เมชันกราฟิ ก (Information graphic) เป็ น
การแสดงผลของ ข้ อมูล หรื อ ควำมรู้ ที่มีความซับซ้ อนด้ วยภาพให้ สามารถอธิบายได้ อย่างรวดเร็ ว
และชัดเจน การใช้ อินโฟกราฟิ กอธิ บายข้ อมูลที่ซบั ซ้ อนให้ ง่ายขึ ้น ได้ ถูกนาไปใช้ ในงานหลายด้ าน
เช่น ป้าย แผนที่ งานวิจยั วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ (Ross, 2011)
จากอุทกภัยในประเทศไทย ตังแต่
้ ปลายเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 และสิ ้นสุดเมื่ อ
วันที่ 16 มกราคม 2555 มี ราษฎรได้ รับผลกระทบมากกว่า 12.8 ล้ านคน จัดเป็ นภัยพิบัติครั ง้
สาคัญที่สร้ างความเสียหายมากที่สดุ เป็ นอันดับสีข่ องโลก (Zhang, 2012) ในวิกฤตการณ์ ที่เกิดขึ ้น
ทาให้ ประชาชนสนใจและรับข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอุทกภัยในครัง้ นี ้จากภาครัฐและเอกชน โดยที่
ข้ อมูลจากหลายแหล่งไม่ได้ รับการยืนยันว่าเป็ นข้ อมูลที่ถกู ต้ อง ไม่มีความชัดเจนและพบว่าบางครัง้
บิดเบือน การรายงานข้ อมูลจากเจ้ าหน้ าที่รัฐก็ไ ม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เกิ ดปั ญหามากมาย
ส่งผลโดยตรงต่อความเข้ าใจในการเตรี ยมตัวรับมือกับอุทกภัยในครัง้ นันของประชาชน
้
เกิดความ
ตระหนก ขาดสติ ดังนัน้ ประชาชนจึง หันไปพึ่ง แหล่ง ข้ อ มูลอื่ น ๆ โดยเฉพาะชุดวี ดีโอแอนิ เมชัน
(Animation) อินโฟกราฟิ กส์ ที่ได้ รับความนิยมด้ วยการใช้ “วาฬสีน ้าเงิน” เป็ นสัญลักษณ์ อธิ บาย
ปั ญหาอุทกภัย (ASTV, ผู้จดั การออนไลน์, 2555)
อาสาสมัครกลุม่ หนึ่งที่เล็งเห็นถึงปั ญหา จึงรวมตัวกันเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลที่มาจาก
หลายแหล่งและนาเสนอแก่ประชาชนในรู ปแบบที่เข้ าใจง่ายขึ ้น เพื่อ ให้ ประชาชนรับมื อน ้าท่วม
อย่างมีสติและเข้ าใจ กลุม่ อาสาสมัครได้ นาเสนอชุดวีดีโออนิเมชันในรู ปแบบ อินโฟกราฟิ กส์ (Infographic) ที่มีลกั ษณะเป็ นภาพกราฟิ ก เข้ าใจง่าย ชัดเจน ให้ ข้อมูลที่สาคัญและจาเป็ นที่ประชาชน
ควรรู้ เนื ้อหากระชับเป็ นหมวดหมู่ซงึ่ ได้ รับความนิยมจากประชาชนเป็ นอย่างมาก และมีการเข้ าชม
ผ่านหน้ าเว็ปไซต์ยูทูปหลายแสนครัง้ นัน่ แสดงให้ เห็นว่าประชาชนในปั จจุบนั ไม่ให้ ความสนใจกับ
การสือ่ สารข้ อมูลที่มีความซับซ้ อน เชื่อมโยงกับสิง่ ต่างๆ หลายๆ อย่าง ในรูปแบบข้ อมูลเอกสาร แต่
การแปลงข้ อมูลให้ เป็ นภาพ ในรูปแบบของอินโฟกราฟิ ก (Info graphic) จะช่วยให้ ประชาชนเข้ าใจ
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ข่าวสาร และสนใจได้ ดีขึ ้น ซึ่งทางภาครัฐควรเล็งเห็นประโยชน์ของการนาอินโฟกราฟิ ก มาใช้ ใน
การเผยแพร่ข้อมูลวิชาการต่างๆ ที่มีประโยชน์กบั ประชาชนต่อไป
ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของอินฟอร์ เมชันกราฟิ กต่อการสือ่ สารข้ อมูลเชิงซ้ อน
2. เพื่อศึกษาและแก้ ปัญหาการสือ่ สารข้ อมูลเชิงซ้ อน
สมมติฐำนของกำรศึกษำ
อินฟอร์ เมชันกราฟิ กมีอิทธิตอ่ การสือ่ สารข้ อมูลเชิงซ้ อน
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ขอบเขตของกำรศึกษำ
1. ศึกษาความหมาย ประเภท และรูปแบบการนาไปใช้ ของอินโฟกราฟิ ก
2. ศึกษาปั ญหาของการสือ่ สารข้ อมูลที่มีความซับซ้ อน เชื่อมโยง หรื อที่เรี ยกว่าข้ อมูล
เชิงซ้ อน
3. ศึกษาโครงการ รู้ ส้ “ู flood ”เพื่อศึกษาอิทธิพลของการสือ่ สารข้ อมูลเชิงซ้ อน
ขัน้ ตอนของกำรศึกษำ
1. ศึกษาและสารวจรวบรวมข้ อมูล
1.1 ข้ อมูลเอกสาร
1.1.1 ข้ อมูลความหมาย ประเภท และความสาคัญของอินโฟกราฟิ ก
1.1.2 ข้ อมูลความหมายและปั ญหาของการนาไปใช้ ของข้ อมูลเชิงซ้ อน
1.1.3 ข้ อมูลกรณีศกึ ษา โครงการ “รู้ส้ !ู flood”
1.2 ข้ อมูลบุคคล
1.2.1 สัมภาษณ์เชิงลึก บันทึกวีดีโอและเสียง
1.2.1.1 ผู้ก่อตังและกลุ
้
ม่ อาสาสมัครจัดทาโครงการ “รู้ส้ !ู flood”
1.2.2 สัมภาษณ์โดยใช้ แบบฟอร์ มคาถามและบันทึกวีดีโอ
1.2.2.1 ผู้ที่ได้ รับและไม่ได้ รับผลกระทบจากอุทกภัย
1.2.2.2 ผู้ที่เคยได้ รับข้ อมูลที่มีความซับซ้ อนจากสือ่ ต่างๆ
1.2.2.3 ผู้ที่เคยได้ รับข้ อมูลจากโครงการ “รู้ส้ !ู flood”
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1.2.3 สัมภาษณ์โดยใช้ แบบฟอร์ มคาถาม
1.2.3.1 ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาพประกอบและด้ านกราฟิ กเพื่อ
ประเมินผลการวิเคราะห์
2. วิเคราะห์และสร้ างแบบประเมินเพื่อรวบรวมข้ อมูล
3. นาแบบประเมินมาวิเคราะห์และหาข้ อสรุป
4. อภิปรายผลการศึกษา
5. สรุปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
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ควำมจำกัดของกำรศึกษำ
ด้ านงบประมาณ เนื่องจากเป็ นการวิจยั โดยใช้ ทนุ ส่วนตัว โดยไม่มีองค์กรใดๆ ให้ การ
สนับสนุน จึงสามารถทาได้ ในขอบเขตที่จากัด
คำจำกัดควำมที่ใช้ ในกำรศึกษำ
1. อินโฟกราฟิ ก (Info graphic) หรื ออินฟอร์ เมชันกราฟิ ก (Information graphic)
หมายถึงการแสดงผลของ ข้ อมูล หรื อความรู้ โดยภาพที่มีความซับซ้ อนที่สามารถอธิ บายได้ อย่าง
รวดเร็ ว และชัดเจน เช่น ป้าย แผนที่
2. แอนิเมชัน (Animation) หมายถึง การสร้ างภาพเคลื่อนไหวด้ วยการนาภาพนิ่งมา
เรี ยงลาดับกัน และแสดงผลอย่างต่อเนื่อง
3. ข้ อมูลเชิ งซ้ อน (Complex communication) หมายถึง ข้ อมูลที่มีความซับซ้ อ น
เชื่อมโยง ไม่งา่ ยต่อการวิเคราะห์
4. อิทธิพล (Influence) หมายถึง ผลกระทบต่อใครบางคนหรื อบางสิง่ บางอย่าง

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจัยครัง้ นีผ้ ้ วู ิจัยได้ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องและได้ นาเสนอตาม
หัวข้ อต่อไปนี ้
1 ข้ อมูลเกี่ยวกับ ความหมาย ที่มา และการนาไปใช้ ในรูปแบบต่างๆ ของอินโฟกราฟิ ก
2 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเผยแพร่ขา่ วสารแก่ประชาชนเรื่ องการเตรี ยมตัวและการรับมือน ้า
ท่วมของทังภาครั
้
ฐ และเอกชน รวมถึงปั ญหาในการสื่อสารข้ อมูลเชิงซ้ อน ที่ทาให้ ข้อมูลข่าวสารที่
ประชาชนได้ รับ ไม่ชดั เจนและคลุมเครื อ
3 ข้ อมูลเกี่ยวกับกลุม่ อาสาสมัคร รู้ สู้! Flood
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1 ข้ อมูลเกี่ยวกับอินโฟกราฟิ ก
Infographic คืออะไร
infographic คือ การนาเสนอข้ อ มูล , ความรู้ , ดาต้ า ปริ มาณมาก ในหมวดเรื่ อ ง
เดียวกันให้ ออกมาเป็ นรูปภาพลายเส้ นกราฟิ กที่เข้ าใจง่าย ซึง่ จริ งๆ ก็มีมานานแล้ ว เช่น ผังเส้ นทาง
รถไฟใต้ ดินลอนดอน, กราฟสถิติแบบต่างๆ โดยเฉพาะในหนังสือพิมพ์ต่างประเทศนิยมเล่าเรื่ อ ง
ด้ วยภาพประกอบ(information design) เข้ าใจว่าปั จจุบนั เกิดคาเรี ยกเฉพาะ “infographic” มีการ
ใช้ ภาพบวกกับ เทคนิคหลากหลายประเภทขึ ้น ช่วยในการน าเสนอข้ อ มูลที่ ซับซ้ อ น และมี การ
เผยแพร่แจกจ่ายทางอินเตอร์ เน็ต ค้ นหาและพบเห็นได้ ง่ายขึ ้น จนกลายเป็ นที่นิยม มีหลากหลาย
สานัก ที่ทาออกมาสวยงาม เตะตาน่าสนใจ และสรุปข้ อมูลได้ ดีเข้ าใจง่าย (Boon, 2555)
ทังนี
้ ้ยังมีบทความที่เกี่ยวข้ องกับความหมายของอินโฟกราฟิ ก อาทิเช่น
Info graphic หรื อ Information Graphic นี ้คืออะไร? หากแปลตรงตัวก็คือ ภาพหรื อ
กราฟิ กซึง่ บ่งชี ้ถึงข้ อมูล ไม่ว่าจะเป็ นสถิติ ความรู้ ตัวเลข ฯลฯ เรี ยกว่าเป็ นการย่นย่อข้ อมูลเพื่อให้
ประมวลผลได้ ง่ายเพียงแค่กวาดตามอง ซึ่งเหมาะสาหรั บผู้คนในยุคไอทีที่ต้องการเข้ าถึงข้ อ มู ล
ซับซ้ อนมหาศาลในเวลาอันจากัด ด้ วยเหตุนี ้ “อินโฟกราฟิ ก” จึงเป็ นเหมือนพระเอกขี่ม้าขาวผู้เข้ า
มาจัดการกับ “ข้ อมูลตัวอักษร ตัวเลข” ที่เรี ยงรายเป็ นตับเหมือ นยาขม ให้ กลายร่ างมาเป็ นภาพที่
สวยงาม
การทาอินโฟกราฟิ กนี ้ ถือเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ กราฟิ กดีไซเนอร์ ได้ โชว์ทกั ษะด้ านการ
4
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สือ่ สารกันแบบเต็มที่ เพราะอันที่จริ งแล้ ว การแปลงข้ อมูลให้ ออกมาเป็ นภาพก็เป็ นสิง่ ที่คนทากันมา
ตลอด ไม่ ว่าจะเป็ นภาพถ่าย ภาพวาด กราฟิ ก กราฟรู ปทรงต่างๆ ตาราง แผนที่ แผนผัง หรื อ
ไดอะแกรม แต่ทัก ษะทางด้ า นอิ น โฟกราฟิ กนัน้ จ าเป็ นต้ อ งจั ด ระเบี ย บข้ อ มูล ที่ ทัง้ มาก และ
หลากหลายให้ จบได้ ในภาพเดียว
กุหลาบของไนติงเกล อินโฟกราฟิ กยุคบุกเบิก
ก่อนที่จะมาคลายข้ อสงสัยกันว่า ทาไมถึงอินจัง ? ลองกลับไปดูการทางานของอินโฟ
กราฟิ กในยุคแรกๆ กัน เราคงคิดไม่ถึงว่านอกจาก ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล (Florence Nightingale) จะ
เป็ นพยาบาลในตานานผู้อุทิ ศตนดูแลคนไข้ อ ย่างไม่เห็ นแก่ เหน็ ดเหนื่อ ยแล้ ว ไนติงเกลยังเป็ น
ผู้ออกแบบอินโฟกราฟิ กที่มีคณ
ุ ูปการต่อการสาธารณสุข อย่างมหาศาล (ของทหารและชนชันล่
้ าง)
ด้ วยการอุทิศเวลารวบรวมข้ อมูล และออกแบบ “กุหลาบไนติงเกล” ไดอะแกรมทรงพลังระดับ
เปลีย่ นสังคมขึ ้นมาได้

ภาพที่ 1 กุหลาบของไนติงเกล อินโฟกราฟิ กยุคบุกเบิก
ที่มา : อาศิรา พนาราม, Infographic เทรนด์ มาแรงในสังคม “เครือข่ ายนิยม”, เข้ าถึงเมื่อ 14
กรกฎาคม 2555, เข้ าถึงได้ จาก http://article.tcdcconnect.com/ideas/infographic
จากการได้ เข้ าไปดูแลทหารที่ผา่ นสงครามมาในค่าย เธอพบว่า สิง่ ที่คร่าชีวิตของทหาร
ผ่านศึกได้ ในจานวนมากเท่าๆ กับทหารที่ตายในสงครามก็คือสภาพความเป็ นอยูใ่ นสถานพยาบาล
ของทหารที่ทงสกปรก
ั้
และแออัดยัดเยียด ทาให้ เกิดการติดเชื ้อรุ นแรง และการสูญเสียชีวิตโดยไม่
จาเป็ น ไนติงเกลเสนอข้ อมูลนี ้ต่อรัฐ แต่สถาบันชันสู
้ งไม่สนใจเสียงเรี ยกร้ องของพยาบาลตัวเล็กๆ
คนหนึง่ เธอจึงคิดค้ นหาทางนาเสนอข้ อมูลใหม่โดยปรึกษากับนักสถิติศาสตร์ จนในที่สดุ ไนติงเกล
ก็สามารถออกแบบ Diagram of the Causes of Mortality ที่เปรี ยบเทียบส่วนต่างของจานวนการ
เสียชีวิตของทหารจากเหตุสดุ วิสยั และเหตุที่สามารถป้องกันได้ ด้วยการสาธารณสุขที่ดีขึ ้น แทนที่
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จะนาเสนอเป็ นตารางบรรจุข้อมูลยาวเหยียด ไดอะแกรมของไนติงเกลบ่งชี ้ความต่างของข้ อมูล
ด้ วยสีและขยายพื ้นที่ออกจากศูนย์กลางจนดูเหมือนกลีบดอกกุหลาบ (ในเวลาต่อมาผู้คนจึงเรี ยก
ผลงานชิ ้นนี ้ว่า Nightingale Rose Diagram)
ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล รู้วา่ เธอมีเวลาดึงความสนใจจากผู้มีอานาจได้ ไม่มาก ฉะนัน้ เธอ
จึงต้ องนาเสนอข้ อมูลในรู ปแบบที่ทงดึ
ั ้ งดูดที่สุดและเข้ าใจง่ายที่สดุ ไปพร้ อมกัน เธอเริ่ มเผยแพร่
ไดอะแกรมนี ้สูผ่ ้ มู ีอานาจที่เกี่ยวข้ อง (ไปจนถึงพระราชินีวิคตอเรี ยที่ก็มีโอกาสได้ ทอดพระเนตร) จน
ในที่สดุ ข้ อเสนอของเธอก็ถกู รับฟั ง ส่งผลให้ การสาธารณสุขในค่ายทหารค่อยๆ พัฒนาดีขึ ้น
สร้ างคลื่นพลังใหม่ ในเครือข่ ายสังคม
แม้ อิ นโฟกราฟิ กจะเกิ ดขึ ้นมาเนิ่นนานในหลากหลายรู ปแบบ แต่สิ่งที่ผลั กดันให้ มัน
“อิน” สุดๆ ได้ ณ ขณะนี ้ ก็ เพราะมันได้ มาทางานร่ วมกับ “เครื อ ข่ายสังคม” ที่สามารถกระจาย
ข้ อมูลได้ อย่างรวดเร็ วและง่ายดายเหมือนไฟลามทุง่
การใช้ งานอินโฟกราฟิ กเพื่อสือ่ สารข้ อมูลที่ซบั ซ้ อนเริ่ มได้ รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
ในปี 2005 กระแสของมันแรงขึ ้นมาพร้ อมๆ กับเว็บอย่าง digg และ reddit ที่รวบรวมและเผยแพร่
ข่าวสารบทความด้ านเทคโนโลยี มันทางานร่วมกับเครื อข่ายสังคมโดยเปิ ดช่องทางให้ ใครก็ได้ โพสต์
ข้ อมูลที่น่าสนใจขึ ้นมา และหากโพสต์นนเข้
ั ้ าท่า สมาชิกก็จะเข้ ามาช่วยกัน “ขุด” (dig) ยิ่งโพสท์
ไหนมียอดขุดเยอะก็จะยิ่งขึ ้นมาอยูด่ ้ านบนเหนือโพสต์อื่นๆ เหตุนี ้ทาให้ บรรดาบล็อกเกอร์ นกั โพสต์
ต่างแข่งขันกันจัดเต็มให้ กบั โพสต์ของตัวเอง ใส่ลกู เล่นกันเต็มที่ทงภาพ
ั้
ดนตรี ไฟล์ วิดีโอ ฯลฯ จนใน
ที่ สุด ก็ มี ค นหัว ใสงัด เอาอิ น โฟกราฟิ กขึ น้ มาใช้ เป็ นไม้ ตาย ท าให้ มั น ได้ รั บ ความนิ ย มและ
แพร่กระจายอย่างรวดเร็ วไปสูว่ งการต่างๆ

ภาพที่ 2 อิ น โฟกราฟิ กรายงานความคื บ หน้ า คะแนนนิ ย มในการเลือ กตัง้ ประธานาธิ บ ดี
สหรัฐอเมริ กาในปี 2008
ที่มา : อาศิรา พนาราม, Infographic เทรนด์ มาแรงในสังคม “เครื อข่ ายนิยม”, เข้ าถึงเมื่อ 14
กรกฎาคม 2555, เข้ าถึงได้ จาก http://article.tcdcconnect.com/ideas/infographic
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ในต่างประเทศ อินโฟกราฟิ กถือเป็ นอาวุธสาคัญของสานักข่าวต่างๆ ใครที่ออกแบบได้
เจ๋ง สวย สื่อสารดี ก็ จะถือไพ่เหนือ กว่า เมื่อ ครั ง้ ที่มีการเลือ กตังประธานาธิ
้
บดีสหรัฐในปี 8002
รวมไป สานักข่าวทุกแห่งต่างพากันออกแบบอินโฟกราฟิ กเพื่อรายงานความคืบหน้ า คะแนนนิยม
ถึงแคมเปญหาเสียงต่างๆ ของผู้สมัคร หลายคนยังใช้ อินโฟกราฟิ กเพื่อช่วยอธิ บายถึงนโยบาย การ
ใช้ งบประมาณ และอื่นๆ ด้ วย

ภาพที่ 3 ภาพตัวอย่างอินโฟกราฟิ ก
ที่มา : อาศิรา พนาราม, Infographic เทรนด์ มาแรงในสังคม “เครื อข่ ายนิยม”, เข้ าถึงเมื่อ 14
กรกฎาคม 2555, เข้ าถึงได้ จาก http://article.tcdcconnect.com/ideas/infographic
ออกแบบอย่ างไรให้ โดนใจ
3 คาถามหลักที่นักออกแบบต้ องตอบให้ ได้ ก่อนจะเริ่ มทาอิ นโฟกราฟิ กก็คือ ทาไม?
อย่างไร? แล้ วจะใช้ งานได้ ดีไหม? ซึง่ การจะสร้ างอินโฟกราฟิ กให้ ออกมาดีนนั ้ นักออกแบบจาเป็ น
จะต้ องมีพื ้นฐานความเข้ าใจในตัวข้ อมูลที่ซบั ซ้ อน ต้ องรู้ ชัดถึงจุดมุ่งหมายของอินโฟกราฟิ ก (เช่น
ใครคือกลุม่ เป้าหมายที่จะสือ่ สารด้ วย) จากนันจึ
้ งค่อยหาวิธีแทนค่าตัวข้ อมูลให้ ปรากฏออกมาเป็ น
กราฟิ กที่เรี ยบง่ายและสวยงาม ส่วนขันตอนสุ
้
ดท้ ายก็คือ การวัดผลว่า อินโฟกราฟิ กที่ออกแบบมา
นันสามารถตอบโจทย์
้
ได้ ตรงหรื อไม่ ถ้ าไม่ก็ต้องกลับไปเริ่ มต้ นนับหนึ่งใหม่ (การวัดผลด้ านการใช้
งานถือเป็ นสิง่ จาเป็ นอย่างยิ่ง เพราะอินโฟกราฟิ กไม่มีสตู รตายตัว)
เคล็ดลับสาหรับสุดยอดอินโฟกราฟิ ก
1. เรี ยบง่ายเข้ าไว้ : จาไว้ วา่ อินโฟกราฟิ กที่ดวู นุ่ วายยุง่ เหยิงนันไม่
้ เคยใช้ ได้ ผล
2. ตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง : ข้ อมูลที่ผิดพลาดจะเป็ นตัวบัน่ ทอนเครดิตของนักออกแบบ
มากที่สดุ ฉะนันต้
้ องตรวจสอบข้ อมูลรวมถึงพิสจู น์อกั ษรให้ ถกู ต้ องเสมอ
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3. ใช้ สีให้ เป็ น: เลือกใช้ สีเพื่อการสื่อสารที่ทรงพลัง ชัดเจน เข้ าใจง่าย และต้ องรู้ จัก
อารมณ์ของสีให้ ดี
4. ใส่เฉพาะตัวเลขที่จาเป็ น: ตัวเลขเยอะๆ ไม่ได้ หมายถึงการให้ ข้อมูลที่ดีเสมอไป
หลายครัง้ ตัวเลขที่มากเกินไปอาจทาให้ เกิดความสับสนหรื อสือ่ สารผิดพลาดได้
5. ทาคาบรรยายให้ นา่ อ่าน: ลองสังเกตคาบรรยายใต้ ภาพในจอโทรทัศน์เป็ นตัวอย่าง
เรื่ องราวดีๆ จะยิ่งน่าสนใจขึ ้นเมื่ออยูก่ บั ภาพที่ดดู ี
6. กระชับเนื ้อหาเข้ าไว้ : การนาเสนอภาพกราฟิ กที่ดีที่สุดต้ อ งการแค่สาระสาคัญที่
ครบถ้ วนด้ วยจานวนตัวอักษรที่จากัด
7. ขนาดมีผล: สร้ างงานด้ วยไฟล์ที่มีขนาดเล็กที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ แต่ยงั คงคุณภาพ
ของงานที่ชดั เจนไว้ (เพื่อที่เวลาคนดาวน์โหลดหรื อนาไปเผยแพร่ตอ่ จะได้ สะดวกรวดเร็ ว)
8. ลองสมัครสมาชิก Daily Infographic เพื่อหาแรงบันดาลใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงาน
คุณภาพเจ๋งๆ (อาศิรา พนาราม, 2555)
2 ข้ อมูลเกี่ยวกับมหาอุทกภัยที่เกิดขึน้ ในช่ วงปลายปี พ.ศ. 2554
สานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ รวบรวมข้ อมูลและสถิติ
เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการรับมือแก้ ปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ ้นอีกต่อไปข้ างหน้ า
โอกาสทางเศรษฐกิจที่พัดพาไปกับสายนา้
ประเทศไทยเคยประสบเหตุมหาอุทกภัยมาแล้ วในปี พ.ศ.2485, พ.ศ. 2526 และ พ.ศ.
2538 ขณะนันสภาพระบบเศรษฐกิ
้
จของไทยยังเป็ นประเทศกึ่งเกษตรกรรมกึ่งอุตสาหกรรมอยู่
ชุม ชนเกษตรกรรมจ านวนมากโดยเฉพาะในอ าเภอรอบนอกยัง มี ล ัก ษณะเป็ นชุ ม ชนชายน า้
ประชาชนใช้ เรื อเป็ นพาหนะหลักในการสัญจร เมื่อเกิดเหตุอุทกภัยแม้ จะทาให้ เกิดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ และชีวิตประจาวันบ้ างแต่ก็ไม่มาก แต่เมื่อในปี 2554 คงปฏิเสธไม่ได้ ว่าระบบเศรษฐกิจ
ประเทศไทยได้ พ ลิก โฉมไปสู่ค วามเป็ นอุ ต สาหกรรมเต็ ม รู ป แบบมากขึน้ โดยเฉพาะด้ า นภู มิ
เศรษฐศาสตร์ จะพบว่าพืน้ ที่ภาคกลางตอนล่างและกรุ งเทพมหานครได้ แปรสภาพไปเป็ นพื ้นที่
อุตสาหกรรมและพาณิชย กรรมอย่างสมบูรณ์ แบบ ทัง้ ในแง่การเป็ นฐานการผลิตวัตถุดิบสาหรับ
ผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รถยนต์และอุตสาหกรรมหนักอื่นๆ แหล่งใหญ่ของโลก ฐาน
การผลิต สิน ค้ า อุป โภคบริ โ ภคสาหรั บภูมิภ าคอื่ นๆ ของประเทศไทยและภูมิ ภาคเอชี ยแปซิ ฟิ ก
ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางบกและทางอากาศ ตลอดจนเป็ นศูนย์ กลางอุ ตสาหกรรมการ
ท่อ งเที่ยวของประเทศไทยและภูมิภาคเอชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ด้ วยเหตุนี ้ แม้ จะยังพิสูจน์ ทราบ
ไม่ได้ แน่ชดั ว่า ความรุนแรงของมหาอุทกภัยที่ประเทศไทยประสบมาในอดีตนันมี
้ ความรุ นแรงทาง
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อุตุนิยมวิทยามากกว่าในปี 2554 หรื อไม่ แต่ความเสียหายทางด้ านเศรษฐกิ จในปี 2554 นี ้ เป็ น
มูลค่ามากกว่าในอดีตที่ผา่ นมาทุกครัง้ อย่างแน่นอน
ในปั จจุบนั ที่สถานการณ์ น ้าท่วมในพื ้นที่สว่ นใหญ่คลี่คลายลงแล้ ว ทุกคนอาจรู้ สกึ ว่า
ความเสียหายทางเศรษฐกิจที่แม้ อาจจะเป็ นตัวเลขที่มาก แต่ ”เราก็ไม่ได้ รับผลกระทบอะไรมาก”
และ “ชีวิตยังต้ องดาเนินต่อไป” ทว่าข้ อเท็จจริ งคือ มูลค่าความเสียหายในระบบเศรษฐกิจที่อาจจะ
มีมลู ค่ารวมถึงหลักล้ านล้ านบาทในครัง้ นี ้ ทาให้ ประเทศไทยต้ องเผชิญค่าเสียโอกาศ (Opportunity
Costs) ในกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จมากมาย ตามหลักทฤษฎีทางเศรษฐกิ จ ปฏิเ สธไม่ไ ด้ เลยว่า
โครงสร้ างของระบบเศรษฐกิ จ ไทย ทังภาครั
้
ฐ และเอกชนมี ความแข็ง แกร่ ง พอสมควร และได้
วางแผนในการรับค่าเสียโอกาสทางเศรษฐกิจได้ ดีพอใช้ ทาให้ ความเสียหายไม่กิ นระยะเวลา พื ้นที่
และภาคส่วนในวงกว้ าง แต่ยงั มีเรื่ องน่าเสียดายทางเศรษฐกิจเรื่ องไหนอีกบ้ าง ที่ถ้ามหาอุทกภัย
ครัง้ นี ้ไม่อุบตั ิขึ ้น เราก็จะไม่เสียโอกาสนันไป
้ นอกเหนือไปจากจานวนผู้เสียชีวิตกว่า 760 ราย และ
ผู้ประสบภัยกว่า 4 ล้ านชีวิต ที่สามารถอนุมานได้ ว่าความเสียหายทางกายภาพและจิตใจที่ได้ รับ
นาไปสูค่ วามเสียหายทางเศรษฐกิจอยางแน่นอน

ภาพที่ 4 มหาอุทกภัยและความเสียหายครัง้ รุนแรงในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2544
ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์, ยอดผู้ใช้ ทวิตเตอร์ เสพข่ าวนา้ ท่ วม, เข้ าถึงเมื่อ 14 กรกฎาคม 2555,
เข้ าถึงได้ จาก http://www.thairath.co.th/content/oversea/213902
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ภาพที่ 5 สถานการณ์น ้าท่วมครัง้ รุนแรง
ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์, ยอดผู้ใช้ ทวิตเตอร์ เสพข่ าวนา้ ท่ วม, เข้ าถึงเมื่อ 14 กรกฎาคม 2555,
เข้ าถึงได้ จาก http://www.thairath.co.th/content/oversea/213902
เมื่ อเดือนพฤศจิ กายนที่ผ่านมา ศูนย์ วิจัยกสิกรไทยได้ ปรั บประมาณการอัตราการ
ขยายตัวของเศรษฐกิ จไทยในปี 2554 ทังปี
้ ลงมาที่ร้อยละ 1.5 จากคาดการณ์ เดิมเมื่ อ เดือ น
กรกฎาคมที่ร้อยละ 4.1 และประเมินความสูญเสียสุทธิ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรื อ
GDP คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 242,200 ล้ านบาท ความน่าสนใจของการลดค่าประมาณการณ์ นี ้คือ
ประเด็นที่วา่ สาเหตุของการลดค่าประมาณการณ์ เหล่านี ้เกี่ยวข้ องกับชีวิตของเราขนาดไหน ที่ค่า
คาดหมายอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจถูกปรับลดลง นัน่ ก็เป็ นเพราะหน่วยธุรกิจจานวนมาก
ต้ องปิ ดทาการ ยุติการผลิต หรื ออย่างร้ ายแรงที่สดุ ก็คือเลิกกิจการไปเลย แม้ สถานการณ์ อาจจะยัง
ไม่รุนแรงถึงขันที
้ ่นกั ลงทุนต่างชาติจะย้ ายฐานการผลิตเพราะการกระจุกตัวหรื อ การรวมกลุม่ ของ
วิสาหกิ จที่จัง้ อยู่ในท้ องถิ่ นหรื อพืน้ ที่ที่ใกล้ เคียงกัน (Cluster) ในภาคการผลิตของไทยมั่นคงขึ ้น
นอกจากนี ้สมาคมประกันวินาศภัยยังได้ ออกมาประเมินว่ากระบวนการประเมินค่าสินไหมไม่น่าจะ
ล่าช้ า และไทยเป็ นส่วนหนึ่งของเครื่ องข่ายการผลิตระหว่างประเทศอย่างถาวรไปเป็ นที่เรี ยบร้ อย
แล้ ว แต่องค์กรธุรกิจเหล่านี ้ย่อมหลีกเลีย่ งไม่ได้ ที่จะต้ องลดค่าใช้ จ่ายเพื่อเสริ มสร้ างความน่าจะเป็ น
ในการยึดโยงฐานการผลิตในไทยสืบต่อไป ทิศทางลดค่าใช้ จ่ายก็ได้ แก่ การลดค่าจ้ างแบบรวมหมู่
ลดอัตราจ้ างงานเพิ่มในอนาคต ทาให้ บุคลากรในบางสายการผลิตถูกลอยแพไปโดยปริ ยาย ดัง
ข้ อมูลที่นายอาทิตย์ อิ สโม อธิ บดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิ ดเผย
ข้ อ มูล ประมาณจ านวนแรงงานได้ รั บ ผลกระทบจากมหาอุท กภัย ทังนี
้ ้กว่า 7.5 แสนคน และ
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คาดการณ์ ตวั เลขแรงงานที่ต้องถูกเลิกจ้ างกว่า 1 แสนคน อาจฟั งดูไม่มากแต่ความสูญเสียของ
ปั จเจกบุคคลเหล่านีอ้ าจจะไม่ได้ สาแดงให้ เ ห็นชัดในภาพรายงานเศรษฐกิ จประจาปี หรื อ ภาพ
โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ที่กลับมาเดินเครื่ องการผลิตในรอบขวบปี หน้ า แต่อย่างน้ อยการ
เสียโอกาสทางเศรษฐกิ จในระดับปั จเจกของบุคคลเหล่านี ้ ย่อ มส่งผลกระทบในลักษณะ “เด็ด
ดอกไม้ สะเทือนถึงดวงดาว” ไป ไม่วา่ จะเป็ นการที่ภาครัฐต้ องจ่ายค่าชดเชยการลดน้ อยถอยลงของ
กาลังซื ้อในตลาดผลิตภัณฑ์ หลายๆ ประเภท ตลอดจนการที่บุคลากรที่ถูกเลิกจ้ างมีความเสี่ยงที่
จะต้ องไปทางานที่ไม่ตรงสายงาน ความถนัด และความพอใจของตนเอง
อย่างไรก็ตาม ศุนย์วิจยั กสิกรไทยคาดว่าการลงทุนทังในภาครั
้
ฐและเอกชนที่เป็ นไป
เพื่อซ่อมแซมความเสียหายจากอุทกภัยและการบริ หารจัดการระบบน ้าจะช่วยกระตุ้นให้ เศรษฐกิจ
ไทยในปี 2555 ค่อยๆ ฟิ น้ ตัวในไตรมาสแรก ก่อนที่จะเติบโตได้ ชัดเจนขึ ้นในไตรมาสถัดมา ซึ่งการ
ลงทุน ที่ เ ป็ นผลมาจากอุ ท กภัย นี อ้ าจมี มู ล ค่ า สูง ถึ ง 400,000-550,000 ล้ า นบาทในปี 2555
นอกจากนี ้แรงหนุนจากนโยบายเศรษฐกิจเชิ งกระตุ้นของรั ฐบาล ยังน่าจะมีสว่ นกระตุ้นภาคการ
บริ โภค และการมีผลบังคับใช้ ของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ 2555
ซึง่ ปั จจัยภายในประเทศดังกล่าวน่าที่จะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจไทยฝ่ าความเสี่ยงเศรษฐกิจ
โลก ท่ามกลางวิกฤตหนี ส้ าธารณะในกลุม่ ยูโรโซนที่ลกุ ลามแน่นอนว่าในระบบเศรษฐกิจแบบทุน
นิยม วิกฤติยอ่ มมาพร้ อมกับโอกาสเสมอแม้ วา่ สภาวะเศรษฐกิจโลกยุคปั จจุบนั และรวมไปถึงภาวะ
โลกร้ อนซึ่ง ท าให้ ภัย ธรรมชาติ ใ นภู มิ ภ าคต่า งๆ รุ น แรงและส่ง ผลกระทบถึ ง การด ารงตนทาง
เศรษฐกิจของมนุษย์มากขึ ้นๆ จะขับดันให้ ผ้ คู นจานวนมากหันมาตังค
้ าถามกับระบบเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยมก็ตาม แต่ตราบใดที่เรายังไม่สามารถเห็นภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับทางเลือกใหม่ๆ ได้ การทา
มาหากิ น และใช้ ชี วิต ในระบบเศรษฐกิ จแบบทุนนิย มอย่างรู้ เท่าทัน ระบบ เข้ า ใจทัง้ ความเสี่ย ง
โอกาส ข้ อดี ข้ อเสียของกิจกรรมทางเศรษฐกิ จทุกประเภท อย่างไม่ระแวงหรื อตื่นตระหนกจนเกินไป
ก็จะทาให้ เราสามารถเป็ น “สัตว์เศรษฐกิจ” ที่ยงั มีความเป็ น “มนุษย์” อันมีเลือดเนื ้อและหัวใจ แต่
สามารถประสบความสาเร็ จทางเศรษฐกิจได้ แม้ วา่ วิกฤติทางธรรมชาติหรื อระบบการเงินจะรุ นแรง
ขึ ้นทุกวันก็ตาม (ทีมงาน รู้ส้ ู Flood, 2555)
ข่ าวคือใคร ถอดบทเรียนจากรายงานข่ าวมหาอุทกภัย
การนาเสนอข่าววิกฤตการณ์ น ้าท่วมในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา
เห็นได้ ชดั ว่า รู ปแบบการนาเสนอข่าวในสื่อมวลชนกระแสหลักปั จจุบนั เปลี่ยนไปมีการสอดแทรก
ความคิดเห็นของผู้นาเสนอ ตลอดจนวิธีการนาเสนอให้ มีความเป็ นเรื่ องเล่า (Narrativity) มากขึ ้น
เรื่ อยๆ บางครัง้ การสอดแทรกความคิดเห็นเหล่านี ้ก็ทาอย่างแนบเนียนจนแทบจะเป็ นเนื ้อเดียวกับ
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ข่าว หรื อที่ชดั เจนโจ่งแจ้ งยิ่งขึ ้นก็คือการเข้ าไปมีสว่ นร่วมในเหตุการณ์ที่เป็ นประเด็นข่าวเสียเองของ
ผู้สื่อ ข่าว (Gonzo Journalism) เช่น การให้ ผ้ ูสื่อ ข่าวสารวจสถานที่ประสบภัย สัมภาษณ์
ผู้ประสบภัยแล้ วแสดงตนเป็ นอาสาสมัครให้ ความช่วยเหลือด้ วยตนเอง เป็ นต้ น สิ่งเหล่านี ้นามาสู่
เสียงวิพากษ์ วิจารณ์หนาหูว่า สื่อมวลชนมีความพยายามที่จะใส่อารมณ์ และสร้ างสถานการณ์ ที่
ดึงดูดความสนใจของผู้เสพข่าว เพื่อ ให้ เข้ าถึงกลุม่ ผู้ชมที่หลากหลายขึ ้นอันจะนามาซึ่งการเพิ่ม
รายได้ ข ององค์ ก รสื่อเมื่ อ มี ช่อ งทางการเผยแพร่ ข่าวสารนับ ร้ อยช่ อ งทาง ทัง้ โทรทัศ น์ วิ ท ยุ
หนังสือพิมพ์ อินเทอร์ เนต โทรศัพท์เคลื่อนที่ สื่อประสมนอกสถานที่ และที่มีอิทธิ พลมากที่สดุ ใน
สังคมไทยร่วมสมัยก็คือโซเชียลมีเดีย เช่น เว็บไซต์ Facebook หรื อ Twitter เป็ นต้ น แต่วิถีชีวิตของ
ประชาชนทัว่ ไปนัน้ มีภาระหน้ าที่หลายอย่างในเวลา 24 ชัว่ โมง ทาให้ การเลือกรับสื่อที่หลากหลาย
และนามาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบเป็ นได้ ยาก ยิ่งไปกว่านันการศึ
้
กษาขันพื
้ ้นฐานของไทยยังไม่ได้ ให้
ความสาคัญในการให้ ความรู้ด้านการรู้ เท่าทันสื่อ (Media Literacy) เท่าที่ควร ที่สดุ แล้ วประชาชน
ทัว่ ไปจึงมีแนวโน้ มที่จะเลือกรับข่าวสารจากสื่อที่ตนเองสะดวกที่จะรับชม รับรู้ รับฟั ง ไม่ว่าจะเป็ น
ความสะดวกในแง่เวลา สถานที่ หรื อความต้ องใจในเนื ้อหา “ดราม่า” ของข่าว การวางตัวเป็ น “สื่อ
ข่าวหนัก – สื่อข่าวเบา” ตลอดจนจุดยืนทางการเมือง อันจะนามาซึ่งความเข้ าใจสถานการณ์ ที่
ผิดพลาด ไม่สมบูรณ์ หรื อถูกเพียงครึ่ งเดียวแต่ผิดในข้ อใหญ่ใจความที่กล่าวมาทังหมดนี
้
้ ไม่ได้
หมายความว่าผู้เขียนสนับสนุนให้ ผ้ อู ่านเลือกบริ โภคแต่เฉพาะข่าวหนักเชิงวิเคราะห์และสืบสวน
สอบสวน หรื อดูขา่ วโทรทัศน์ให้ ครบทุกช่อง อ่านหนังสือพิมพ์ทุกฉบับแต่อย่างใด เพียงแต่อยากจะ
จุดประเด็นคาถามขึ ้นมาว่า เราจะทาอย่างไรเพื่อแยกแยะระหว่างความจริ งกับความคิดเห็นปฏิเสธ
ไม่ได้ ว่า ประสบการณ์ โลกทัศน์ ชีวทัศน์ มีผลทาให้ คนเราทุกคน เลือกที่จะเชื่อ และเลือกที่จะไม่
เชื่อในเรื่ องเล่าที่ผา่ นเข้ ามาในชีวิต แต่ขณะเดียวกันสื่อมวลชนทุกประเภทไม่ว่าจะเป็ นสื่อพาณิชย์
หรื อสือ่ ของกลุม่ องค์กรผู้ไม่แสวงหากาไรสามารถมีวาระแอบแฝงในการนาเสนอได้ ทงสิ
ั ้ ้นในมุมของ
สือ่ พาณิชย์ อาจมีปัจจัยธุรกิจมาเกี่ยวพัน ส่งผลให้ การนาเสนอข่าวอาจมีการ “บิดเบือน”หรื อ “พูด
ไม่หมด” เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุม่ ทุนผู้สนับสนุนสือ่ นัน้ ในมุมขององค์กรผู้ไม่แสวงหากาไรก็
อาจมี ปัจจัยการรวมตัวที่เกิ ดจากอคติบางประเภทจึงอาจเจื อ ปนความลาเอี ยงในการนาเสนอ
ข้ อมูลได้ เช่นกัน หรื อสือ่ อินเทอร์ เนตและโซเชี ยลมีเดียที่ตอบสนองผู้ใช้ ด้วยความรวดเร็ วฉับไวของ
ข้ อมูลก็ต้องแลกมาด้ วยโอกาสที่ข้อมูลจะมีความผิดพลาด ปราศจากการตรวจสอบหรื อปราศจาก
การกลัน่ กรองอารมณ์สว่ นบุคคลของผู้รายงานข้ อมูลเช่นเดียวกัน นัน่ จึงเป็ นปั ญหา ที่ทาให้ ความ
จริ งและความคิดเห็นในสือ่ ทุกวันนี ้ สับสนปนเปไปหมดทางแก้ ปัญหาเบื ้องต้ น สาหรับการแยกแยะ
ระหว่างความจริ งและความคิดเห็น ก็คือการรับข้ อมูลข่าวสารด้ วยสติ ฟั งด้ วยใจเป็ นกลาง ไม่รีบ
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เชื่อข้ อมูลใดข้ อมูลหนึง่ โดยง่ายจนกว่าจะผ่านการตรวจสอบที่เพียงพอ ซึ่งการตรวจสอ ต้ องทาต่อ
ทังเนื
้ ้อหาว่ามีเหตุผลสนับสนุนเพียงพอหรื อไม่ มีอะไรที่มีแนวโน้ มจะถูกบิดเบือนโดยคุณค่าของ
ข่าวและตรวจสอบผู้ส่งสาร ว่าเป็ นใคร มีเจตนาหรื อ วัตถุประสงค์ใดเคลือบแฝงมาในข้ อมูลนัน้
หรื อไม่ หากจะก้ าวล่วงไปถึงธรรมชาติที่แท้ จริ งของการรายงานข่าวโดยไม่เกี่ยวข้ องกับผลกาไรทาง
ธุรกิจหรื ออุดมการณ์ ทางสังคมอื่นใดแล้ ว ทุกๆ รายงานข่าวก็ยงั ผ่านเทคนิคการคัดสรรเหตุการณ์
ทังที
้ ่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติและเหตุการณ์ ที่เกิดจากความสัมพันธ์ ทางสังคมของมนุษย์ นามา
เปิ ดประเด็นและรายงานเพื่อตอบคาถามทังสิ
้ ้น 6 ประการดังนี ้
1. ใคร (Who) ใครคือบุคคลสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับข่าว
2. ทาอะไร (What) เกิดอะไรขึ ้น การกระทาหรื อเหตุการณ์ใดที่สาคัญ
3. ที่ไหน (Where) การกระทาหรื อเหตุการณ์นนๆ
ั ้ เกิดขึ ้นที่ไหน
4. เมื่อไร (When) การกระทาหรื อเหตุการณ์นนๆ
ั ้ เกิดขึ ้นวัน เวลาใด
5. ทาไมและอย่างไร (Why and How) ทาไมเหตุการณ์นนจึ
ั ้ งเกิดและเกิดขึ ้นได้
อย่างไร
6. ข้ อมูลประกอบอื่นๆ เช่น ความเป็ นมา
องค์ประกอบเชิงโครงสร้ างเหล่านี ้ของข่าว นักสื่อสารมวลชนมักจดจาเป็ นสูตรสาเร็ จ
ว่า 5 W + 1 H (Who, What, Where, When, Why + How) ซึง่ โจทย์ที่คาถามเหล่านี ้ต้ องตอบก็คือ
สิ่งที่มวลชนผู้รับสารอันเป็ นเป้าหมายของสื่อต้ องการ ซึ่งอันที่จริ งแล้ ว ก็หนีไม่พ้นความต้ องการ
ความอยากรู้อยากเห็นขันพื
้ ้นฐานของมนุษย์นนั่ เอง สิ่งเหล่านี ้เมื่อเรี ยกรวมกันแล้ วกล่าวได้ ว่าเป็ น
“คุณค่าของข่าว” มีด้วยกัน 12 ประการคือ
1. ความสดต่อสมัย (Timeliness) นับว่าเป็ นหัวใจสาคัญของการนาเสนอข่าว เพราะ
ผู้อ่านมักให้ ความสนใจกับเหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้นสดๆ ร้ อนๆ หรื อเรื่ องราวที่ทนั สมัย ดังคากล่าวที่ว่า
"ข่าวต้ องสดเหมือนปลา"
2. ความใกล้ ชิด (Proximity / nearness) หมายถึงความสัมพันธ์ ใกล้ ชิดต่อเหตุการณ์
ที่เกิดขึ ้นทังทางด้
้
านร่างกายและจิตใจ
3. ความเด่น (Prominence) หมายถึงบุคคลสาคัญที่เป็ นที่ร้ ู จักกันดี ซึ่งอาจรวมถึง
สถานที่สาคัญ วัตถุอนั ล ้าค่า ฯลฯ
4. ความแปลกประหลาด (Oddity / Unusualness) เมื่อมีเหตุการณ์ เกิดขึ ้นอย่าง
ผิดปกติหรื อผิดวิสยั ในสังคม เหตุการณ์ นนย่
ั ้ อ มก่อ ให้ เกิ ดความสนใจและมี คุณค่าทางข่าวสูง
หนังสือพิมพ์ ให้ ความสาคัญแก่องค์ ประกอบนี ้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ อ มีสถานการณ์ ที่ไม่
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เอื อ้ อ านวยในการเสนอข่า ว เพราะถูก ปิ ดกัน้ เสรี ภ าพของหนังสือ พิ ม พ์ จึ ง มัก ใช้ ค วามแปลก
ประหลาดมาเสนอเป็ นข่าว เพื่อเปลีย่ นบรรยากาศที่ตงึ เครี ยดให้ ผอ่ นคลายลงได้ ชวั่ ระยะหนึง่
5. ผลกระทบกระเทือน (Consequence) ข่าวที่มีผลกระทบต่อประชาชนเป็ นจานวน
มากมักได้ รับการพิจารณาที่จะเสนอเป็ นข่าวมากกว่าข่าวที่ว่านี ้อาจเป็ นผลกระทบกระเทือนทาง
เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ
6. ความขัดแย้ ง (Conflict) ความขัดแย้ งย่อมเป็ นที่สนใจของคนทัว่ ไป อาจเป็ นความ
ขัดแย้ งทางด้ านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
7. ความมีเงื่อนงา (Suspense / Mystery) บางครัง้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นอาจมีเบื ้องหลัง
ลึกลับซับซ้ อนหนังสือพิมพ์จึงมักให้ ความสนใจขุดคุ้ยและนามาตีแผ่เสนอเป็ นข่าวติดต่อกันเป็ น
เวลาหลายวัน เพราะผู้อ่านให้ ความสนใจ
8. ปุถุชนสนใจ (Human Interest) ข่าวที่ก่อให้ เกิดความรู้ สกึ สะเทือนอารมณ์ สว่ น
ใหญ่มกั เป็ นข่าวอาชญากรรมที่ผ้ อู ่านสนใจอยากรู้สาเหตุที่แท้ จริ งเนื่องมาจากอะไร
9. เพศ (Sex) ธรรมชาติของมนุษย์มกั ให้ ความสนใจเกี่ยวกับเพศ ทังเพศเดี
้
ยวกันและ
ต่างเพศ หรื อความผิดปกติทางเพศ
10. ความขบขัน (Amusement) ข่าวขบขันอาจจะเกิดจากการกระทาของตลกเองหรื อ
จากเหตุการณ์อื่นๆที่ผ้ อู ่านเห็นแล้ วเกิดอารมณ์ผอ่ นคลาย
11. ความเปลีย่ นแปลง (Change) สังคมมนุษย์ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อาจ
เป็ นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีหรื อ ไม่ดี ก็ได้ และมี ผลกระทบต่อ ประชาชนทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้ อม
12. ความก้ าวหน้ า (Progress) เกิดขึ ้นจากการค้ นคว้ าทดลองทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
ผู้อ่านคงพอเข้ าใจแล้ วว่า ที่เราสนใจติดตามข่าวสารบ้ านเมือ ง หรื อแม้ กระทัง่ ข่าว
ซุ บซิบข่าวลือจากบุคคลรอบข้ าง นั่นก็ เพราะว่าการได้ รับทราบข่าวสามารถตอบสนองความ
ต้ องการพื ้นฐานด้ านต่างๆ ของคนเราได้ เป็ นอย่างดีนี่เอง ซึ่งทุกคนคงทราบดีว่าจิตรับรู้ ของคนเรา
นันมี
้ ความหวัน่ ไหวไปกับอารมณ์และสิง่ แวดล้ อมทุกๆ ประเภท ได้ ทกุ โอกาสไม่ใช่เวลาที่รับฟั งข่าว
เท่านัน้ เพราะฉะนัน้ หลักคิดที่ดีที่สดุ ในการรู้ เท่าทันสื่อเมื่อได้ รับฟั งข่าวสาร และเกิดความรู้ สกึ ไม่
ว่าจะเป็ น เชื่อ ไม่เชื่อ เฉยๆ เห็นด้ วย ต่อต้ าน ชอบ ไม่ชอบ รัก รังเกียจ ฮึกเหิม หรื อหวาดผวา จง
อย่าลืม “เตือนตนด้ วยตนเอง” (เอกสารต่อยอด คลิป รู้ สู้ Flood, 2555)
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คู่มือรับ “นา้ ท่ วม” ฉบับย่ อ
สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ ้นในขณะนี ้ สร้ างความวิตกให้ กับคนกรุ งเทพฯ ไม่น้อยแต่
หากประชาชน มี ความพร้ อมในการเตรี ยมรั บสถานการณ์ น ้าท่วมก็ จะช่วยป้องกันและบรรเทา
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นได้
เตรียมตัวให้ พร้ อมก่ อนนา้ ท่ วม
1. ตรวจสอบข้ อ มูล เรื่ อ งน า้ ท่ว มที่ เ คยเกิ ด ในละแวกบ้ า นหรื อ พื น้ ที่ใ กล้ เ คีย งเพื่ อ
คาดการณ์และเตรี ยม ตัวได้ ถกู
2. วางแผนและตรวจสอบสถานที่และเส้ นทางสาหรับการอพยพ
3. เตรี ยมอุปกรณ์สอื่ สาร สารองแบตเตอรี่ โทรศัพท์ ไฟฉายพร้ อมถ่าน
4. เตรี ยมวัสดุอุดปิ ดป้องกันบ้ านเรื อน เช่น กระสอบทราย แผ่นพลาสติก ไม้ แผ่น ตะปู
กาวซิลโิ คน
5. นายานพาหนะไปเก็บไว้ ในพื ้นที่ที่น ้าไม่ทว่ ม
6. ย้ ายสิง่ ของขึ ้นที่สงู ส่วนของใช้ ขนาดใหญ่ หาอิฐหรื อไม้ หนุนให้ สงู ขึ ้นจากพื ้น
7. บันทึกหมายเลขโทรศัพท์สาหรับเหตุฉกุ เฉิน
8. เตรี ยมถุงยังชีพบรรจุของใช้ ที่จาเป็ นพร้ อมเสบียงอาหาร และยาประจาตัวอย่าง
น้ อย 3 วัน ในกรณีที่ต้องอพยพออกจากพื ้นที่
9. เก็ บของมี ค่าไว้ ในที่ปลอดภัย และบันทึกรายการทรั พย์ สินหรื อ ถ่ายรู ปไว้ เป็ น
หลักฐาน ให้ คาแนะนาการปฏิบตั ิที่ถกู ต้ องแก่บุตรหลาน เช่น ไม่สมั ผัสเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า แจ้ งสถานที่ที่
นัดพบเมื่อเกิดการพลัดหลง
ข้ อควรปฏิบัติระหว่ างนา้ ท่ วม
1. เมื่ออยูภ่ ายในบ้ าน
1.1. ปิ ดวาล์วแก๊ สให้ สนิท ตัดระบบไฟฟ้า ปิ ดอุปกรณ์ ไฟฟ้าทุกชนิดภายในบ้ าน
ห้ ามสัมผัส เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า
1.2 ระวังสัตว์อันตรายที่มากับน ้า เช่น งู ตะขาบ เดินอย่างระมัดระวัง เนื่องจาก
อาจมีอนั ตราย จากโคลนที่ทาให้ ลนื่ หรื อเศษวัสดุของมีคมที่ลอยมากับน ้า
1.3 ห้ ามบริ โภคทุกอย่างที่สมั ผัสกับน ้า
2. หากอยูน่ อกบ้ าน
2.1 ห้ ามเดินตามเส้ นทางที่น ้าไหล เนื่องจากหากกระแสน ้าแรงอาจพัดพาไปได้
หากจาเป็ น ต้ องเดินผ่านที่น ้าไหลให้ ลองใช้ ไม้ จุ่ม เพื่อวัดระดับน ้าก่อนทุกครัง้
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2.2 ห้ ามขับรถในพื ้นที่ที่กาลังเกิดน ้าท่วม ซึง่ มีความเสีย่ งสูงที่จะจมน ้า นอกจากจะ
ทาให้ รถเสียหายแล้ วอาจอันตรายถึงชีวิตได้
2.3 ห้ ามเข้ าใกล้ อุปกรณ์ไฟฟ้ า เสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า เนื่องจากหากมีไฟฟ้ารั่ว อาจ
ถูกไฟดูดได้
การฟื ้ นฟูหลังนา้ ท่ วม
1. เดินตรวจตรารอบๆ บ้ าน และเช็กสายไฟฟ้า สายถังแก๊ ส หากเกิดแก๊ สรั่วให้ ระวัง
และรี บแจ้ งร้ านตัวแทนจาหน่าย
2. ตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้ าง ตัวบ้ าน ระเบียง หลังคา ให้ แน่ใจว่า
ปลอดภัย หากเสียหาย ให้ รีบซ่อมแซม
3. พักผ่อนและกิ นอาหารที่เป็ นประโยชน์ ดูแ ลสุขภาพและสร้ างความอบอุ่นใน
ครอบครัว ที่จะช่วยเยียวยารักษาได้ ดี
4. พูด คุย ปั ญ หากับ เพื่ อ นและครอบครั ว เพื่ อ ช่ วยให้ ได้ ร ะบายและผ่อ นคลาย
ความเครี ยด
5. ดูแลเด็กๆ ให้ ดี และโปรดเข้ าใจว่าเด็กก็มีความตื่นกลัวไม่แพ้ กัน อย่าตาหนิเด็กที่มี
พฤติกรรมแปลกๆ หลังจากน ้าท่วม เช่น
6. ฉี่รดที่นอน ดูดนิ ้วโป้งหรื อเกาะติดผู้ปกครองอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากเด็กเพิ่งผ่าน
เหตุการณ์รุนแรงในชีวิต
7. ระวังเรื่ องสุขอนามัย และโรคภัยที่มากับน ้าท่วม เช่น น ้ากัดเท้ า ตาแดง ท้ องร่ วง
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะวิศวกรรมศาสตร์ , ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, 2555)
คู่มือ รับสถานการณ์ นา้ ท่ วม
เหตุการณ์ อุทกภัยที่เกิดขึ ้นในรอบหลายปี ที่ผ่านมาได้ ได้ สร้ างความเสียหายแก่ชีวิต
และ ทรั พย์สิน ของประชาชนและหน่วยงานในพื ้นที่น ้าท่วมโดยทางรัฐและหน่วยงานที่มีหน้ าที่
ความรับผิดชอบ ต้ องกรทาการป้องกันและฟื น้ ฟู ระบบสาธารณูปโภคที่สาคัญก่อนอาจไม่สามารถ
ให้ ความช่วยเหลือ แก่ประชาชนได้ อย่างทันทีดงั นันประชาชนจึ
้
งควรมีความพร้ อมในการเตรี ยมรับ
สถานการ์ น ้าท่วม เพื่อป้องกัน และบรรเทาภัยที่จะเกิดขึ ้นได้
การเตรียมการก่ อนนา้ ท่ วม
การป้องกันตัวเองและความสียหายจากน ้าท่วม ควรมี การเตรี ยมการไว้ ล่วงหน้ า
เพราะหากรอให้ มี การเตือนภัยเวลามักไม่เพียงพอ รู้จกั กับภัยน ้าท่วมของคุณ สอบถามหน่วยงาน
ที่มีการจัดการ ด้ านน ้าท่วม ด้ วยคาถามดังต่อไปนี ้
1. ภายในละแวกใกล้ เคียงในรอบหลายปี เคยเกิดน ้าท่วมสูงที่สดุ เท่าไร
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2. เราสามารถคาดคะเนความเร็ วน ้าหรื อโคลนได้ หรื อไม่
3. เราจะได้ การเตือนภัยล่วงหน้ าก่อนที่น ้าจะมาถึงเป็ นเวลาเท่าไหร่
4. เราจะได้ รับการเตือนภัยอย่างไร
5. ถนนเส้ นใดบ้ าง ในละแวกนี ้ที่จะถูกน ้าท่วมหรื อจะมีสงิ่ กีดขวาง
การรับมือสาหรับนา้ ท่ วมครัง้ ต่ อไป
1. คาดคะเนความเสียหายที่จะเกิดขึ ้นกับทรัพย์สนิ ของคุณเมื่อเกิดน ้าท่วม
2. ทาความคุ้นเคยกับระบบการเตือนภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องและขี ้นตอนการ
อพยพ
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3. เรี ยนรู้เส้ นทางการเดินทางที่ปลอดภัยที่สดุ จากบ้ านไปยังที่สงู หรื อพื ้นที่ปลอดภัย
4. เตรี ยมเครื่ องมือรับวิทยุแบบพกพา อุปกรณ์ ทาอาหารฉุกเฉินแหล่งอาหารและไฟ
ฉาย รวมทัง้ แบตเตอร์ รี่สารอง
5. ผู้คนที่อาศัยในพื ้นที่เสีย่ งต่อภัยน ้าท่วม ควรจะเตรี ยมวัสดุ เช่น กระสอบทราย แผ่น
พลาสติก ไม้ แผ่น ตะปู กาวซิลโิ คน เพื่อใช้ ป้องกันบ้ านเรื อน และควรทราบแหล่งวัตถุที่จะนามาใช้
6. นารถยนต์และพาหนะไปเก็บไว้ ในพื ้นที่ซงึ่ น ้าไม่ทว่ มถึง
7. ปรึกษาและทาข้ อตกลงกับบริ ษัทประกันภัย เกี่ยวกับการประกันความเสียหาย
8. บันทึกหมายเลขโทรศัพท์สาหรับเหตุการณ์ฉกุ เฉินและเก็บไว้ ตามที่จาง่าย
9. รวบรวมของใช้ จ าเป็ นและเสบียงอาหารที่ต้อ งการใช้ ถายหลังน ้าท่วมไว้ ในที่
ปลอดภัยและสูงกว่า ระดับที่คาดว่าน ้าจะท่วมถึง
10. ทาบันทึกรายการทรัพย์สนิ มีคา่ งทังหมด
้
ถ่ายรูปหรื อวีดีโอเก็บไว้ เป็ นหลักฐาน
11. เก็บ บันทึกรายการทรัพย์สนิ เอกสารสาคัญและของมีคา่ อื่นๆ ในสถานที่ปลอดภัย
ห่างจากบ้ าน หรื อห่างไกลจากที่น ้าท่วมถึง เช่น ตู้เซฟที่ธนาคาร หรื อไปรษณีย์
12. ทาแผนการรับมือน ้าท่วม และถ่ายเอกสารเก็บไว้ เป็ นหลักฐานที่สงั เกตุได้ งา่ ย และ
ติดตังอุ
้ ปกรณ์ ป้องกันน ้าท่วมที่เหมาะสมกับบ้ านของคุณ
ถ้ าคุณคือพ่ อแม่
1. ทาการซักซ้ อมและให้ ข้อมูลแก่บุตรหลานของคุณ ขณะเกิดน ้าท่วม เช่น ไม่สมั ผัส
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า ปลัก๊ ไฟ หลีกเลีย่ งการเล่นน ้าและอยูใ่ กล้ เส้ นทางน ้า
2. ต้ องการทราบหมายเลขโทรศัพท์ฉกุ เฉินของหน่วยงานท้ องถิ่น
3 ต้ องการทราบแผนฉุกเฉินสาหรับ โรงเรี ยนที่บุตรหลานเรี ยนอยู่
4. เตรี มแผนการอพยพสาหรับครอบครัวของคุณ
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5. จัดเตรี ยมกระสอบทราย เพื่อกันน ้าไม่ให้ เข้ าสูบ่ ้ านเรื อน
6. ต้ องมัน่ ใจว่าเด็กๆ ได้ รับทราบแผนการรับสถานการณ์น ้าท่วมทังของครอบครั
้
วและ
ของโรงเรี ยน
การทาแผนรับมือนา้ ท่ วม
การจัดทาแผนรับมือน ้าท่วม จะช่วยให้ คุณนึกถึงสิ่งต่างๆ ที่จะต้ องทาหลังได้ รับการ
เตือนภัย เดินสารวจทั่วทังบ้
้ านด้ วยคาแนะนาที่กล่าว มา พร้ อมทังจดบั
้
นทึกด้ วยว่าจะจัดการ
คาแนะนาอย่างไร ในช่วงเวลาที่ทกุ ๆ คนเร่งรี บและตื่นเต้ นเนื่องจากภัยคุกคาม สิ่งที่สาคัญที่จะลืม
ไม่ได้ ก็คือ หมายเลขโทรศัพท์ตา่ งๆ ที่สาคัญไว้ ในแผนด้ วย
ถ้ าคุณมีเวลาเล็กน้ อยหลังการเตือนภัย
สิ่งที่ต้องทาและมีในแผน
1. สัญญาเตือนภัยฉุกเฉิน และสถานีวิทยุ หรื อสถานีโทรทัศน์ที่รายงานสถานการณ์
2. รายชื่อสถานที่ 2 แห่งที่สมาชิกในครอบครัวสามารถพบกันได้ หลังจากพลัดหลงโดย
สถานที่แรก ให้ อยู่ ใกล้ บริ เวณบ้ านและอีกสถานที่อยูน่ อกพื ้นที่ที่น ้าท่วมถึง
ระดับการเตือนภัยนา้ ท่ วม
ลักษณะการเตือนภัยมี 4 ประเภท คือ
1. การเฝ้าระวังน ้าท่วม: มีความเป็ นไปได้ ที่จะเกิดน ้าท่วมและอยูใ่ นระหว่างสังเกตุ
การณ์
2. การเตือนภัยน ้าท่วม: เตือนภัยจะเกิดน ้าท่วม
3. การเตือนภัยน ้าท่วมรุนแรง: เกิดน ้าท่วมอย่างรุนแรง
4. ภาวะปกติ: เหตุการณ์กลับสูภ่ าวะปกติหรื อเป็ นพื ้นที่ไม่ได้ รับผลกระทบจากภาวะ
น ้าท่วม
สิ่งที่คุณควรทาหลังจากได้ รับการเตือนภัยจากหน่ วยงานด้ านเตือนภัยนา้ ท่ วม
1. ติดตามการประกาศเตือนภัยจากสถานีวิทยุท้องถิ่น โทรทัศน์หรื อรถแจ้ งข่าว
2. ถ้ ามีการเตือนภัยน ้าท่วมฉับพลันและคุณอยูใ่ นพื ้นที่หบุ เขาให้ ปฎิบตั ิดงั นี ้
2.1 ปี นขึ ้นที่สงู ให้ เร็ วสุดเท่าที่จะทาได้
2.2 อย่าพยายานาสัมภาระติดตัวไปมากเกินไป ให้ คิดว่าชีวิตสาคัญที่สดุ
2.3 อย่าพยายามวิ่งหรื อขับรถผ่านบริ เสณน ้าหลาก
3. ดาเนินการตามแผนรับมือน ้าท่วมที่ได้ วางแผนไว้ แล้ ว
4. ถ้ ามีการเตือนภัยการเฝ้าระวังน ้าท่วมจะยังมีเวลาในการเตรี ยมแผนรับมือน ้าท่วม
5. ถ้ ามีการเตือนภัยน ้าท่วมและคุณอยูใ่ นพื ้นที่น ้าท่วมถึง ควรปฎิบตั ิดงั นี ้
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5.1 ปิ ดอุปกรณ์เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าและแก๊ ซถ้ าจาป็ น
5.2 อุดปิ ดช่องน ้าทิ ้งอ่างล่างจาน
5.3 พื ้นที่ห้องน ้าและสุขภัณฑ์ที่น ้าสามารถไหลเข้ าบ้ าน
5.4 อ่านวิธีการที่ทาให้ ปลอดภัยจากเหตุการณ์น ้าท่วมเมื่ออยูน่ อกบ้ าน
5.5 ล็อคประตูบ้านและอพยพขึ ้นที่สงู
5.6 ถ้ าไม่มีที่ปลอดภัยบนที่สงู ให้ ฟังข้ อมูลจากวิทยุหรื อโทรทัศน์เกี่ยวกับสถานที่
หลบภัยของหน่วยงาน
6. หากบ้ านพักอาศัยของคุณไม่ได้ อยูใ่ นที่น ้าท่วมถึง
6.1 อ่านวิธีการที่ทาให้ ความปลอดภัยเมื่ออยูใ่ นบ้ าน
7. หากบ้ านพักอาศัยของคุณไม่ได้ อยูใ่ นที่น ้าท่วมถึงแต่อาจมีน ้าท่วมในห้ องใต้ ดิน
7.1 ปิ ดอุปกรณ์เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าในห้ องใต้ ดิน
7.2 ปิ ดแก็ซหากคาดว่าน ้าจะท่วมเตาแก็ซ
7.3 เคลือ่ นย้ ายสิง่ ของมีคา่ ขึ ้นข้ างบน
7.4 ห้ ามอยูใ่ นห้ องใต้ ดิน เมื่อมีน ้าท่วมถีงบ้ าน
นา้ ท่ วมฉับพลัน
คือ น ้าท่วมที่เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ วมากในบริ เวณที่ลมุ่ ต่า ในแม่น ้า ลาธารหรื อร่ องน ้าที่
เกิดจากฝน ที่ตกหนักมากติดต่อกันหรื อจากพายุฝนที่เกิดซ ้าที่หลายครัง้ น ้าป่ าอาจเกิดจากที่สิ่ง
ปลูกสร้ าง โดยมนุษย์ เช่น เขื่อนหรื อฝายพังทลาย
1. ถ้ าได้ ยินการเตือนภัยน ้าท่วมฉับพลันให้ วิ่งไปบนที่สงู ทันที
2. ออกจารถและที่อยู่ คิดอย่างเดียวว่าต้ องหนี
3. อย่าพยายามขับรถหรื อวิ่งย้ อนกลับไปทางที่ถกู น ้าท่วม
ปลอดภัยไว้ ก่อนเมื่ออยู่นอกบ้ าน
1. ห้ ามเดินตามเส้ นทางที่น ้าไหล มีผ้ คู นจานวนมากเสียชีวิตจากจมน ้าตายในขณะที่
น ้ากาลังมา ความสูงของน ้าแค่ 15 ซม. ก็ทาให้ เสียหลักล้ มได้ ดังนันถ้
้ ามีความจาเป็ นต้ องเดินผ่าน
ที่น ้าไหล ให้ ลองนาไม้ จุ่มเพื่อวัดระดับ น ้าก่อนทุกครัง้
2. ห้ ามขับรถในพื ้นที่ที่กาลังโดนน ้าท่วม การขับรถในพื ้นที่ที่น ้าท่วมมีความเสียงสูง
มากที่จะจมนา้ หากเห็นป้ายเตือ นตามเส้ นทางต่างๆ ห้ ามขับรถเข้ าไปเพราะอาจมีอันตราย
ข้ างหน้ า น ้าสูง 50 ซม. พัดรถยนต์จกั รยสานยนต์ให้ ลอยได้
3. ห้ ามเข้ าใกล้ อุปกรณ์ไฟฟ้ าและสายกระแส ไฟฟ้ าสามารถวิ่งผ่านได้ เมื่อเกิดน ้าท่วม
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แต่ละครัง้ จะมีผ้ เู สียชีวิต เนื่องจากไฟดูดมากกว่าสาเหตุอื่นๆ เมื่อเห็นสายไฟหรื ออุปกรณ์ ไฟฟ้า
ชารุดเสียหาย กรุณาแจ้ ง 191 หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
หลังนา้ ท่ วม
3 ขันตอนที
้
่คณ
ุ ควรทาในวันแรก ๆ หลังจากเหตุการณ์น ้าท่วม
ขัน้ ตอนที่ 1 : เอาใจใส่ ตัวเอง
หลังผ่านเหตุการณ์น ้าท่วม คุณและครอบครัวอาจเกิดความซึมเศร้ า และต้ องใช้ เวลา
กลับสูภ่ าวะปกติอย่าลืมว่าเหตุการณ์ น ้าท่วมนันอาคารบ้
้
าน เรื อน ได้ รับความเสียหาย คุณต้ อง
ดูแล ตัวเองและครอบครัว พร้ อมกับการบูรณะบ้ านให้ กลับบ้ านเหมือนเดิม อุปสรรคที่สาคัญคือ
ความเครี ยด รวมทังปั
้ ญหาอื่น เช่น นอนหลับยาก ฝั นร้ ายและปั ญหาทางกาย โรคภัยไข้ เจ็บ ซึ่งคุณ
และครอบครัวควรปฏิบตั ิตามคาแนะนาดังนี ้
1. ให้ เวลากับครอบครัวเพราะความอบอุ่นในครอบครัวอาจช่วยเยี่ยวยารักษาได้ ดี
2. พูดคุยปั ญหากลับเพื่อนและครอบครัว ร่ วมแบ่งปั นความกังวลจะช่วยให้ ได้ ระบาย
และ ผ่อนคลายความเครี ยด
3. ผักผ่อนและกินอาหารที่เป็ นประโยชน์ เพราะมีปัญหาทังความเครี
้
ยดและทางกาย
เพิ่มขึ ้น เมื่อร่างกายอ่อนแอ
4. จัดราดับสิง่ ที่จาเป็ นต้ องทาตามลาดับก่อนหลังและค่อย ๆ ทา
5. ขอความช่วยเหลือจากจิตแพทย์เมื่อเกิดอาการซึมเศร้ าจนที่จะรับมือได้
6. ดูแลเด็กๆ ให้ ดี และโปรดเข้ าใจเด็กมีความตื่นกลัวไม่แพ้ กัน และอย่าตาหนิเด็กที่มี
พฤติกรรมแปลกๆ หลังจากน ้าท่วม เช่น ฉี่รดที่นอน ดูดนิ ้วโป้งหรื เกาะคุณอยู่ตลอดเวลา จาไว้ ว่า
เด็ก พึง่ ผ่านเหตุการณ์ที่รุนแรงในชีวิต
7. ระวังเรื่ องสุขอนามัย เมื่ออยูใ่ นพื ้นที่เคยน ้าท่วม
ขัน้ ตอนที่ 2 การจัดการดูแลบ้ านของคุณ
ที่ผา่ นมามีผ้ คู นจานวนมากเสียชีวิตเนื่องจากน ้าท่วมส่วนใหญ่เกิดจากถูกไฟดูด หรื อ
อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ ้นจากน ้าลดสิ่งแรกที่ต้องทาเมื่อกลับบ้ านคือ การตรวจสอบความปลอดภัย ก่อน
เข้ า บูรณะและอยูอ่ าศัย โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. ปรับจูนคลืน่ วิทยุโทรทัศน์ ฟั งรายงานสถานการณ์
2. ติดต่อบริ ษัทประกันภัย เพื่อตรวจสอบความเสียหาย และซ่อมแซมทรัพย์สนิ ต่างๆ
3. เดินตรวจตารอบๆ บ้ าน และเซ็คสายไฟฟ้า สายถังแก็สโดยถ้ าหากเกิดแก็สรั่วจะ
สามารถ รู้ได้ จากกลิน่ แก็สให้ ระวังและรี บ โทรแจ้ งร้ านที่เป็ นตัวแทนจาหน่าย
4. ตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้ าง ตัวบ้ าน ระเบียง หลังคา ให้ แน่ใจว่า
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โครงสร้ าง ทุกอย่างปลอดภัย
5. ตัดระบบไฟฟ้ าที่จ่ายเข้ าบ้ าน
6. ปิ ดวาล์วแก็สให้ สนิทหากได้ กลิน่ แก็สรั่วก่อไม่ควรเข้ าใกล้ บริ เวณนัน้
7. เข้ าไปในบ้ านอย่างระมัดระวัง แลพอย่าใช้ วสั ดุที่ทาให้ เกิดประกายไฟ
8. ถ่ายรูปความเสียหาย เพื่อเรี ยกร้ องค่าชดเชยจากประกัน (ถ้ ามี)
9. เก็บกู้สงิ่ ของที่มีคา่ และห่อหุ้มรูปภาพหรื อเอกสารสาคัญ
10. เก็บกวาดทาความสะอาดบ้ าน เปิ ดหน้ าต่างและประตู เพื่อระบายอากาศ และ
ตรวจสอบ ความมัน่ คงของโครงสร้ างพื ้นฐานของสิง่ ก่อสร้ างต่างๆ
11. ซ่อมแซมโครงสร้ างที่เสียหาย
12. เก็บกวาดกิ่งไม้ หรื อสิง่ ปฏิกลู ในบ้ าน
13. ตรวจ หารอยแตกหรื อรั่วของท่อน ้าถ้ าพบให้ ปิดวาฃ์วตรงมิเตอร์ น ้า และไม่ควรดื่ม
และ ประกอบอาหารด้ วยน ้าจากก๊ อกน ้า จนกว่าจะรู้วา่ สะอาดและปลอดภัย
14. ระบายน ้าออกจากห้ องใต้ ดินอย่างช้ า ๆ เนื่องจากแรงดันน ้าภายนอกอาจจะมาก
จนทาให้ เกิดรอยแตกของผนังหรื พื ้นห้ องใต้ ดิน
15. กาจัดตะกอนที่มาจากน ้าเนื่องจากเซื ้อโรคส่วนมากมักจะ มาจากตะกอน
โรคที่มากับนา้ ท่ วม
โรคนา้ กัดเท้ าและผื่นคัน
เกิด ขึ ้นได้ ก็เพราะผิวหนังเท้ าของเรา โดยเฉพาะที่ง่ามเท้ าเกิดเปี ยกชื ้นและสกปรก
เวลาที่เท้ า สกปรก สิ่งสกปรกจะเป็ นอาหารอย่างหนึ่งที่ทาให้ เชื ้อราหรื อเชื ้อโรคเจริ ญเติบโตได้ ดี
เท้ าที่แช่น ้า หรื อเปี ยกชืน้ อยู่ตลอดเวลา จะทาให้ ผิวหนังที่เท้ าอ่อนส่วนผิวๆ ของหนังจะเปื่ อยและ
หลุดออก เศษผิวหนังที่เปื่ อยนี ้จะทาให้ เชื ้อโรคที่ปลิวไปปลิวมาเกาะติดได้ ง่าย และผิวที่เปื่ อยก็เป็ น
อาหาร ของเชื ้อราได้ ดี เชื ้อราจึงไปอาศัยทาให้ เกิดแผลเล็กๆ ขึ ้นตามซอกนิ ้วเท้ าเกิดเป็ นโรคน ้ากัด
เท้ าขึ ้น โรคน ้ากัดเท้ า มักพบว่ามีอาการคันและอักเสบตามซอกนิ ้วเท้ า (หรื อนิ ้วมือ) และถ้ ามีเชื ้อ
แบคทีเรี ย เข้ าแทรกซ้ อนด้ วย ก็จะทาให้ อกั เสบเป็ นหนอง และเจ็บปวดจนเดินลาบากได้
ไข้ หวัด ไข้ หวัดเป็ นการติดเชื ้อของจมูก และคอ บางครัง้ เรี ยก upper respiratory
tract infection URI เกิดจากเชือ้ ไวรัสซึ่งรวมเรี ยกว่า Coryza viruses ประกอบด้ วย Rhinoviruses เป็ นสาคัญ เชือ้ ชนิดอื่นๆ มี Adenoviruses, Respiratory syncytial virus เมื่อเชื ้อเข้ าสู่
จมูก และคอจะทาให้ เยื่อจมูกบวม และแดง มีการหลังของเมือกออกมาแม้ วา่ จะเป็ นโรคที่หายเอง
ใน 1 สัปดาห์ แต่เป็ นโรค ที่นาผู้ป่วยไปพบแพทย์มากที่สดุ โดยเฉลี่ยเด็กจะเป็ นไข้ หวัด 6-12 ครัง้
ต่อปี ผู้ใหญ่จะเป็ น 2-4 ครัง้ ผู้หญิ งเป็ นบ่อยกว่าผู้ชายเนื่องจากใกล้ ชิดกับเด็ก คนสูงอายุอาจจะ
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เป็ นปี ละครัง้
โรคเครียดวิตกกังวล ความเครี ยดเป็ นระบบเตือนภัยของร่ างกายให้ เตรี ยมพร้ อมที่
กระทาสิง่ ใดสิง่ หนึง่ การมี ความเครี ยดน้ อยเกินไปและมากเกินไปไม่เป็ นผลดีต่อสุขภาพ ส่วนใหญ่
เข้ าใจว่าความเครี ยด เป็ นสิง่ ไม่ดีมนั ก่อให้ เกิดอาการปวดศีรษะ ปวดกล้ ามเนื ้อ หัวใจเต้ นเร็ ว แน่น
ท้ อง มือเท้ าเย็น แต่ความเครี ยดก็มีสว่ นดีเช่น ความตื่นเต้ นความท้ าทายและความสนุก สรุ ปแล้ ว
ความเครี ยดคือสิง่ ที่ มาทาให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงชีวิตซึง่ มี่ทงั ้ ผลดีและผลเสีย
โรคตาแดง
โรคตาแดงเป็ นโรคตาที่พบได้ บ่อย เป็ นการอักเสบของเยื่อบุตา(conjuntiva) ที่คลุม
หนังตาบน และล่างรวมเยื่อบุตา ที่คลุมตาขาว โรคตาแดงอาจจะเป็ นแบบเฉียบพลัน หรื อแบบ
เรื อ้ รัง สาเหตุอาจ จะเกิดจากเชื ้อแบคทีเรี บ ไวรัส Chlamydia trachomatis ภูมิแพ้ หรื อสัมผัสสาร
ที่เป็ นพิษ ต่อตา สาเหตุส่ว นใหญ่ เ กิ ดจากเชื อ้ แบคที เรี ยและเชื อ้ ไวรั ส มักจะติดต่อ ทางมื อ
ผ้ าเช็ดหน้ าหรื อ ผ้ าเช็ดตัว โดยมากใช้ เวลาหาย 2 สัปดาห์ ตาแดงจากโรคภูมิแพ้ มักจะเป็ นตาแดง
เรื อ้ รัง มีการอักเสบ ของหนังตา ตาแห้ ง การใช้ contact lens หรื อน ้ายาล้ างตาก็เป็ นสาเหตุของตา
แดงเรื อ้ รัง
โรคอุจาจระร่ วง โรคอุจจาระร่วง หมายถึง ภาวะที่มีการถ่ายอุจจาระเหลว จานวน 3
ครัง้ ต่อกันหรื อมากกว่า หรื อถ่ายเป็ นน ้ามากกว่า 1 ครัง้ ใน 1 วัน หรื อถ่ายเป็ นมูกหรื อปนเลือด
อย่างน้ อย 1 ครัง้ สาเหตุเกิดจาก การติดเชื ้อในลาไส้ จากเชื ้อแบคทีเรี ย ไวรัส โปรโตซัว ปรสิตและ
หนอนพยาธิ สถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทยมักจะหาสาเหตุของเชื อ้ โรคที่
ก่อ ให้ เกิ ดอาการ อุจจาระร่ วงไม่ได้ ก็จะให้ การวินิจฉัยจากอาการ อาการแสดงและลักษณะ
อุจจาระได้ แก่ บิด (Dysentery) อาหารเป็ นพิษ (Food poisoning) ไข้ ทยั ฟอยด์ (Typhoid fever)
เป็ นต้ น ในกรณีที่มีอาการของโรคอุจจาระร่ วง เฉียบพลันไม่ใช่โรคดังกล่าวข้ างต้ น และอาการไม่
เกิน 14 วัน ก็จะรายงานเป็ นโรคอุจจาระร่วง เฉียบพลัน (Acute diarrhea)
แหล่ งให้ ความช่ วยเหลือนา้ ท่ วม
หน่ วยงานให้ ความช่ วยเหลือนา้ ท่ วม
หน่วยงานให้ ความช่วยเหลือน ้าท่วมและหมายเลขสอบถามข้ อมูลน ้าท่วมต่างๆ
1. ศูนย์รับบริ จาคสิง่ ของโคราช
1.1 หากต้ องการบริ จาคสิง่ ของ ให้ ไปที่ศาลากลาง จังหวัดนครราชสีมานะคะ
1.2 ต้ องการบริ จาคเงิน ติดต่อได้ ที่เบอร์ โทร 044-259-996-8, 044-259-993-4
หรื อโอนมาได้ ที่ ธนาคารกรุ งไทย สาขานครราชสีมา บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “เงินช่วยเหลือผู้
ประสบ อุทกภัย จ.นครราชสีมา” เลขบัญชี 301-0-86149-4
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2. ศูนย์อานวยการแก้ ไขปั ญหาน ้าท่วม จังหวัดนครราชสีมา
2.1 สามารถสอบถามและขอความช่วยเหลือ ได้ ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 044342652-4 และ 044-342570-7
3. โรงพยาบาลมหาราช จ.นครราชสีมา
3.1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 086-251-2188 ตลอด
24 ชัว่ โมง
3.2 ทางโรงพยาบาลมีความต้ องการน ้าดื่มบรรจุขวด นมกล่อง และอาหารแห้ ง
รวมทังของใช้
้
เบ็ดเตล็ดผู้ป่วย เช่น ผ้ าอ้ อมสาเร็ จรู ปสาหรับเด็กและผู้ใหญ่ ผ้ าอนามัย เป็ นจานวน
มาก
3.3 สามารถบริ จาคเงินไปได้ ที่ ธนาคารกรุ งไทย สาขานครราชสีมา บัญชีออม
ทรัพย์ ชื่อบัญชี “โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา” เลขที่บญ
ั ชี 301-3-40176-1
4. กรมอุตนุ ิยมวิทยา
4.1 เว็บไซต์ tmd.go.th
4.2 สายด่วนกรมอุตนุ ิยมวิทยา โทร.1182
4.3 สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา กรุ งเทพมหานคร(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.ภูเก็ ต(FM 107.25 MHz)
โทร. 076-216-549
4.8 สถานีวิ ทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา จ.ชุมพร(FM 94.25 MHz)
โทร. 077-511-421
5. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.1 เว็บไซต์ www.disaster.go.th
5.2 สายด่วนนิรภัย หมายเลขโทรศัพท์ 1784
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5.3 ขบวนช่วยเหลือน ้าท่วมออกเรื่ อย ๆ ขอรับบริ จาคเน้ นไปที่ น ้า, ยาแก้ ไข้ , เสื ้อ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-7450-6
6. กรุงเทพมหานคร
6.1 สามารถไปบริ จาคสิง่ ของได้ ที่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อาคารศาลาว่า
การกทม.1 (เสาชิงช้ า) ศาลาว่าการกทม, 2 (ดินแดง) และที่สานักงานเขตทุกแห่งทัว่ กรุ งเทพฯ 50
แห่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-354-6858
7. สภากาชาดไทย
7.1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-251-7853-6, 02251-7614-5 ต่อ 1603
7.2 สามารถบริ จาคเงินไปได้ ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย บัญชี
ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” เลขที่บญ
ั ชี 045-3-04190-6 แล้ ว
แฟ็ กซ์ใบนาฝากพร้ อมเขียนชื่อและที่อยู่มาที่ สานักงานการคลัง สภากาชาดไทย ถึงหัวหน้ าฝ่ าย
การเงิน หมายเลขโทรสาร 02-250-0120 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ หมายเลขโทรศัพท์
02-256-4066-8
7.3 สามารถไปบริ จาคสิง่ ของได้ ที่ สานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์
สภากาชาดไทย 1871 ถนนอังรี ดนู งั ต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หากมาจากถนนพระราม 4 ให้
เลี ้ยวตรงแยกอังรี ดูนงั ต์ เมื่อเข้ าสูถ่ นนอังรี ดูนงั ต์ให้ ชิดซ้ ายทันที เนื่องจากอยู่ต้นๆ ถนน (ทางด้ าน
พระราม4) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ 02-251-7853-6 ต่อ 1603 หรื อ 1102 หากเป็ น
วันหยุดราชการ ต่อ 1302, 02-251-7614-5 หมายเลขโทรสาร 02-252-7976
7.4 สามารถลงทะเบียนร่ วมเป็ นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยน ้าท่วมได้ ที่
http://www.rtrc.in.th/ หรื อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-251-7853-6,
02-251-7614-5 ต่อ 1603 มาช่วยแพ็คชุดธารน ้าใจ หรื อช่วยขนพวกข้ าวสาร อาหารแห้ งขึ ้น
รถบรรทุก แต่มีเงื่อนไขอยูว่ า่ ต้ องการผู้ที่มีสขุ ภาพแข็งแรง และสามารถ ยกของหนักได้ (เพราะงาน
ค่อนข้ างหนัก และต้ องยกของหนัก) เป็ นผู้ชายก็จะดีมาก หากเราต้ องการกาลังพล จะโทรศัพท์ไป
ติดต่อว่าจะสะดวกมาในวันที่เราแพ็คของหรื อไม่ เป็ นรายๆ ไป
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3. ข้ อมูลเกี่ยวกับกลุ่มอาสาสมัคร “รู้ส้ ู! Flood”
ความเป็ นมาและแนวคิดก่ อนที่จะมาเป็ น “รู้ส้ ู! Flood” และ “วาฬสีฟ้า”
เมื่ อข้ อมูลมี จ านวนมากการรั บรู้ ก็ ย่อ มเกิ ดความสับสนยิ่งในสถานการณ์ น ้าท่วมก็
มักจะเกิ ดความตื่นตระหนก ความเป็ นจริ งที่เกิ ดขึ ้นก็ คือ การที่มีข้อ มูลจานวนมากแต่จับต้ นชน
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ปลายไม่ถกู และไม่แน่ใจว่าข้ อมูลไหนจะนามาใช้ ได้ จริ งในทังๆ
้ ที่แต่สื่อพยายามนาเสนอเพื่อเป็ น
ประโยชน์แต่ก็พบปั ญหาในความน่าเชื่อถือมากกว่านัน้ เมื่อเราเจอปั ญหาน ้าท่วมเราจะสามารถ
เอาตัวรอดได้ อย่างไร ฉะนันการเตรี
้
ยมตัวจึงเป็ นสิ่งจาเป็ นก่อนหน้ านี ้ หลายคนคงจะคุ้นกับคลิป
วีดีโอ "รู้ส้ !ู flood" ที่ถกู เผยแพร่ทางสังคมออนไลน์ ตังแต่
้ ตอนแรกจนถึงขณะนี ้ ตอนที่สี่ใกล้ จะออก
มาแล้ ว แต่หลายคนอาจจะยังไม่ร้ ูวา่ "รู้ส้ !ู flood" มาจากใคร ใครเป็ นคนทา และมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
สิง่ ใด ซึง่ จะต้ องไม่ลมื ว่างานทุกอย่างย่อมมีที่มาที่ไปเสมอ ในการนี ้ "สุขพัฒน์ โล่ห์วชั ริ นทร์ " หนึง่ ใน
ทีม "รู้ ส้ !ู flood" ให้ สมั ภาษณ์ กับ "มติชนออนไลน์" ถึงเบื ้องหลังในการทาผลงานชิ ้นนี ้ว่า มาจาก
การที่กลุม่ เพื่อนรู้สกึ ว่าข้ อมูลที่ได้ รับมีจานวนมากมีหลายสื่อหลายช่องทางแทนที่ข้อมูลนันจะเป็
้
น
ประโยชน์ แต่กลายเป็ นโทษ เนื่องจากข้ อ มูลมี จานวนมากกระแสต่างๆ ทาให้ ตื่นตระหนก หรื อ
บิดเบือนข้ อเท็จจริ งบ้ าง จากการที่เรี ยนทางด้ านนิเทศศาสตร์ สาขาการผลิตภาพยนตร์ น่าจะใช้
ความรู้ตรงนี ้มาใช้ กับการนาเสนอข้ อมูลให้ เป็ นที่เข้ าใจหรื อนาข้ อมูลที่มีอยู่มาจัดหมวดหมู่เพื่อให้
คนดูเข้ าใจกับเรื่ องราวต่างๆ จากสถานการณ์ น ้าท่วมเข้ าใจมากขึ ้นพร้ อมๆ กับการที่สมาชิกกลุม่
รู้ จัก กับ ที ม ผลิต รายการโทรทัศ น์ ข องสถานี โ ทรทัศ น์ ไ ทยพี บี เ อส (ที วี ไ ทย) เข้ า มาช่ ว ยในการ
กลัน่ กรองข้ อมูลและเข้ ามาช่วยในเรื่ องของกระบวนการจัดการข้ อมูลที่มีอยู่พร้ อมกับให้ คาแนะนา
ในการผลิตชิ ้นงาน ทังหมดนี
้
้จึงเป็ นที่มาของการผลิตชิ ้นงานของเหล่าทีมนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยมีที่มาจากหลายๆ ส่วนประกอบกัน ส่วนความตังใจนั
้ น้ "สุขพัฒน์" บอกว่า มา
จากตัวเราเองที่อยากรู้ว่าเมื่อน ้าท่วมเราควรจะทาอย่างไร หรื อต้ องเตรี ยมตัวอย่างไรหรื อมีปัจจัย
อะไรบ้ างที่ทาให้ เกิดน ้าท่วมบ้ าน จากความอยากรู้ ตรงนี ้ ก็ เป็ นส่วนหนึ่งที่เราอยากผลิตชิ น้ งาน
ขึ ้นมา อย่างน้ อยก็นา่ จะเป็ นประโยชน์กับตัวเราและคนอื่นๆ ที่ไม่เข้ าใจ หรื อกาลังตื่นตระหนกกับ
สถานการณ์ น ้าท่วมปั ญหาก็คือว่าการที่มีข้อมูลจานวนมากเราจะจัดการอย่างไร โดยเฉพาะการ
นาเสนอนันเราจะน
้
าเสนออย่างไรให้ เป็ นที่เข้ าใจให้ คนทัว่ ๆ ไปได้ ร้ ู แบบยากเกินไป เดิมทีคิดว่าจะ
ทาเป็ นหนังสันแต่
้ เอาไปเอามาแล้ ว ก็เป็ นการยากเพราะจะไม่ทนั สถานการณ์ และคิดว่าชิ ้นงานแต่
ละชิ ้นน่าจะออกมาได้ ทนั ท่วงทีหรื อแม้ กระทัง่ ความยาวของเรื่ องที่นาเสนอต้ องมานัง่ ถกเถียงกันว่า
จะใช้ ความยาวเท่าไหร่ เมื่อดูแล้ วถึงจะเข้ าใจได้ ต่อมาก็คือความน่าเชื่อถือ เพราะการผลิตชิ ้นงาน
ออกมานัน้ แน่นอนว่าในสถานการณ์ นี ้ความน่าเชื่อถือต้ องเป็ นสิ่งแรกในการรับข้ อมูลหากชิ ้นงาน
ของเราไม่นา่ เชื่อถือความตังใจก็
้ จะหมดไปมากกว่านัน้ เมื่อเราตกลงกันว่าจะนาเสนอในรู ปแบบ
แอนนิเมชัน่ กาลังคนในการผลิตจึงเป็ นความยากลาดับต่อมาก่อนที่จะมีการรับสมัครอาสาสมัครที่
มีความสามารถในเรื่ องของ อินโฟกราฟิ ก (infographics) เข้ ามาช่วยงานอีกครัง้ หนึ่ง "สิ่งที่คิดมา
โดยตลอดว่าการผลิตชิ ้นงานออกมาแล้ วคนดูจะต้ องไม่ตื่นตระหนกมีความเป็ นธรรมชาติเน้ นเข้ าใจ

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

26
เป็ นหลักเพราะที่ผา่ นมาคนที่เสพข้ อมูล ต่างเสพแต่เนื ้อหาที่ดราม่าดูแล้ วเครี ยด ทังนี
้ ้ต้ องสามารถ
ตอบสนองความกระหายในเรื่ องของความชัดเจนให้ ได้ " สุขพัฒน์ กล่าว

ภาพที่ 6 “รู้ส้ !ู flood” อัศวินที่มากับ “วาฬ”
ที่มา : Voice Of The Day, “รู้ส้ !ู flood” อัศวินที่มากับ “วาฬ”, ออกอากาศทาง True Visions ช่อง
79, 5 พฤศจิกายน 2554
ส่วนขันตอนของการท
้
างานจะประกอบไปด้ วยการรวบรวมข้ อมูลที่น่าเชื่อถือได้ แล้ ว
นามาพูดคุยกันถึงเนื ้อหาที่จะนาเสนอโดยคิดว่าเราอยากรู้ อะไรและใช้ ภาษาที่เข้ าใจง่ายใครก็ดูได้
ก่อนจะมาตกลงกันว่าจะนาเสนอในรูปแบบของแอนนิเมชัน่ แบ่งเป็ นกี่ตอน แต่ละตอนจะเสนออะไร
แล้ ว ลงมื อ ผลิ ต และหาที ม งานที่ เ ข้ า มาช่ ว ยกันท างาน โดยมี ที ม งานอยุป ระมาณ 40-50 คน
สลับกันเข้ ามา รวมถึงอาสาสมัครด้ วย และมีตนและเพื่อนๆ อีกประมาณ 20 คน เป็ นแกนหลักใน
การบริ หารงาน จากนันก็
้ เข้ าสูก่ ารเผยแพร่ผลงานผ่านสังคมออนไลน์ (Social Media) ซึ่งการตอบ
รับนันต้
้ องบอกว่าเกินจากที่ตงเป
ั ้ ้ าหมายไว้ ทาให้ มีกาลังใจในการทางานต่อไป และอีกไม่นานจากนี ้
ไปก็จะมีการเผยแพร่งานชิ ้นที่ 4 เตรี ยมใจสู้พร้ อมอยุ่กับน ้า ซึ่งเป็ นเรื่ องราวที่ว่าเราจะสามารถอยู่
กับสถานการณ์น ้าท่วมได้ อย่างไร และหลังจากนันประมาณอาทิ
้
ตย์หน้ าก็จะมีการเผยแพร่ ชิ ้นที่ 5
โดยเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการอพยพ หรื อตอบโจทย์ คนที่ช่วยตัวเองไม่ได้ ว่าควรจะทาอย่างไรเมื่อน ้า
ทะลักเข้ ามาแล้ ว การที่ใช้ วาฬนัน้ ก็ต้องการสือ่ ว่าน ้าปริ มาณมากขณะเดียวกันวาฬแม้ จะเป็ นสัตว์
ขนาดใหญ่ แต่ก็ไม่ทาร้ ายใคร เป็ นสัตว์ที่น่ารักและเป็ นมิ ตรกับคนดูด้วย เช่นเดียวกั บคาว่า "รู้ ส้ ู!
flood" ก็นา่ จะเป็ นชื่อที่คิดว่าสือ่ ความเข้ าใจได้ ดีคาไม่รุนแรงสามารถรับรู้ ได้ ง่ายเพราะก่อนหน้ านี ้ก็
มีการคิดชื่ออื่นเหมือนกัน ก่อนจะมาลงตัวในชื่อดังกล่าว เมื่อถามว่าจะมีการผลิตชิ ้นที่ 6 อีกหรื อไม่
นัน้ "สุขพัฒน์ " บอกว่า ยังไม่แน่ ต้ องขอดูสถานการณ์ ก่อ นแต่มีแนวโน้ มว่าจะมี สว่ นจะเป็ นเรื่ อ ง
อะไรนันต้
้ องขอดูอีกทีก่อน แต่ความเป็ นไปได้ ก็คือเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการฟื น้ ฟูหรื อการปฏิบตั ิหลังน ้า
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ลด อย่างไรก็ ตาม สุขพัฒน์ อยากฝากไปถึงคนที่รับข้ อมูลข่าวสารว่า "เนื่องจากมีข้อมูลจานวน
เยอะมาก ฉะนัน้ ในการเชื่อข้ อมูลก็ ขอให้ มีการพิจารณาก่อน ทังนี
้ ้ การที่เรามี สติก็จะผ่านไปได้
แม้ กระทัง่ การเตรี ยมตัว การเรี ยนรู้ ในการใช้ ชีวิต การปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์ ก็จะเป็ นสิ่งที่ดี
มากกว่านันหากใครมี
้
แรงมีเวลาในการช่วยเหลือก็ไม่จาเป็ นว่าเราจะต้ องไปตักทรายใส่กระสอบ
อย่า งเดี ยว แต่เ ราสามารถเอาความรู้ ความถนัด ที่เ รามี อ ยู่ม าช่ วยเหลือ อย่า งอื่ น ได้ " (มติ ช น
ออนไลน์, 2555)
ขัน้ ตอนการตัง้ ประเด็นและรวบรวมข้ อมูลจากแหล่ งต่ างๆ
จากการสัมภาษณ์ ห นึ่งในผู้ก่ อ ตัง้ ที ม งาน “รู้ สู้! flood” ถึ ง ขันตอนการสร้
้
างอิ น โฟ
กราฟิ กในครัง้ นี ้เริ่ มต้ นจากประชุมและตังปั
้ ญหาขึ ้น 5 ปั ญหาที่เป็ นประโยชน์ คีย์อย่างหนึ่งคือ อย่า
ทาให้ ข้อมูลท่วมมากขึ ้น ทาให้ ทว่ มน้ อยลง และสิง่ สาคัญคือ อย่าใส่ความคิดเห็นลงไป ทาทุกอย่าง
โดยไม่ใส่ความคิดเห็นลงไป อะไรที่เป็ นประโยคแสดงทัศนคติพยายามจะตัดออกให้ หมด

ภาพที่ 7 สามผู้ก่อตังที
้ มงาน “รู้ส้ !ู Flood”
ที่มา : Voice Of The Day, “รู้ ส้ ู! flood” อัศวินที่มากับ “วาฬ”, เข้ าถึงเมื่อ14 กรกฎาคม 2555.
เข้ าถึงได้ จาก http://news.voicetv.co.th/thailand/27223.html
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ภาพที่ 8 หัวข้ อปั ญหาที่สาคัญ 5 ปั ญหา
เมื่อได้ หวั ข้ อปั ญหาที่คิดว่าสาคัญมาแล้ ว 5 หัวข้ อ จึงเริ่ มรวบรวมข้ อมูลภาคเอกสาร
จากแหล่งต่างๆ ทังแหล่
้ งข้ อมูลจากสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ ข้ อ มูลเอกสารจากองค์ กรต่างๆ ทังภาครั
้
ฐ
และเอกชน อาทิเ ช่ น คู่มื อประชาชนส าหรั บ ป้ องกัน โรคที่ มากับ น ้าท่ว ม จากกรมควบคุม โรค
กระทรวงสาธารณสุข คู่มือแนะนาข้ อ ควรปฏิบัติ การใช้ ไฟฟ้าก่อน และหลังน ้าท่วม และการใช้
ไฟฟ้ าอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย จากการไฟฟ้ านครหลวง กระทรวงมหาดไทย

ภาพที่ 9 ข้ อมูลเอกสารจากองค์กรทังภาครั
้
ฐและเอกชน
“รู้ สร้ าง สื่อ” กระบวนการผลิตสื่อสร้ างสรรค์ สไตล์ “รู้ส้ ู! flood” เคล็ดลับของการสื่อสาร
คือไม่ มีเคล็ดลับ
“รู้ส้ !ู flood” เป็ นกลุม่ อาสาสมัครที่เกิดขึ ้นเฉพาะกิจ เพื่อผลิตสื่อสร้ างสรรค์ในรู ปแบบ
อินโฟกราฟฟิ ก (Info Graphics) ในการอธิ บายเหตุการณ์ น ้าท่วม และวิธีรับมือ อย่างมี สติ จาก
เหตุการณ์มหาอุทกภัยปลายปี 2554 ที่ผา่ นมา
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ในวันนัน้ นอกจากปั ญหาน ้าท่วมจะสร้ างความเดือดร้ อนให้ ผ้ คู นเป็ นวงกว้ างแล้ ว อีก
สิ่งหนึ่งที่น่าเป็ นห่วงคือ ภาวะข้ อมูลข่าวสารที่ท่วมท้ น คอยซ ้าเติมให้ ผ้ คู นตื่นตระหนก เกิดความ
โกลาหลวุน่ วาย มีสอื่ ที่นาเสนอข่าวจากเหตุการณ์น ้าท่วมเป็ นจานวนมาก แต่มีปัญหาไม่ร้ ูวา่ จะเชื่อ
ใครดี
ในภาวะที่การสื่อสารมีปัญหา สิ่งที่ “รู้ สู้! flood” ทาก็คือ การออกมากระตุกสังคมให้
หันกลับมาคิดว่า สิง่ ที่สาคัญที่สดุ ในการรับมือน ้าท่วมคือ “สติ” พร้ อมยื่นความช่วยเหลือ ด้ วยการ
นาข้ อมูลข่าวสารที่มีอยู่มากมายมหาศาลในตอนนันมาจั
้
ดระเบียบ มาย่อ ย ให้ ผ้ ทู ี่กาลังประสบ
ปั ญหารู้วา่ ควรรับมือกับเหตุการณ์เหล่านี ้อย่างไร
ความส าเร็ จ ของ “รู้ สู้! flood” ในวัน นัน้ ถื อ เป็ นปรากฎการณ์ ใ หม่ ใ นวงการ
สื่อสารมวลชนบ้ านเรา ที่กลุม่ คนตัวเล็กๆ ออกมาสร้ างสรรค์สื่อ ใหม่ผ่านโซเชียลมีเดีย แต่กลับมี
ความหมายต่อผู้คนเป็ นจานวนมาก ท่ามกลางภาวะการสื่อสารที่ล้มเหลวของคนตัวใหญ่ มีคนตัง้
คาถามว่า ”รู้ส้ !ู flood” มีเคล็ดลับอะไร จึงสามารถตอบโจทย์คนในสังคมได้ อย่างถูกจุด เหมือนมา
นัง่ อยูใ่ นใจของผู้กาลังประสบอุทกภัย

ภาพที่ 10 Workshop โครงการ “รู้ สร้ าง สือ่ ” โดยทีมงาน “รู้ส้ !ู flood”
ที่มา : Thaipublica, Workshop รู้ สร้ าง สื่อ, เข้ าถึงเมื่อ 14 กรกฎาคม 2555, เข้ าถึงได้ จาก
http://thaipublica.org/2012/06/create-media-flood/
เพื่อตอบคาถาม กิจกรรม “รู้ สร้ าง สือ่ ” จึงเกิดขึ ้นมาในวันที่ 2 มิถนุ ายน 2555 โดยมี
เกรี ยงไกร วชิรธรรมพร, ธวัชชัย แสงธรรมชัย และวรรธนะ รุจิโรจน์สกุล ตัวแทนของกลุม่ “รู้ส้ !ู
flood” ออกมาแบ่งปั นประสบการณ์ และแนวคิดในการทางาน
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สิง่ หนึง่ ที่ทีมงาน “รู้ส้ !ู flood” ย ้าแล้ ว ย ้าอีก ตลอดการเวิร์คชอปในวันนี ้คือ การสือ่ สาร
ไม่มีสตู รสาเร็ จตายตัว เคล็ดลับ คือการไม่มีเคล็ดลับ สิง่ ที่ทีมงานนามาแบ่งปั นในวันนี ้ จึงเป็ นเพียง
บทเรี ยนจากความสาเร็ จ และความผิดพลาดของทีมงาน ตลอดเหตุการณ์มหาอุทกภัยที่ผา่ นมา
สรุปได้ เป็ นกระบวนการง่ายๆ 3 ขันตอนคื
้
อ ตีโจทย์, ทาอย่างไร? และวางแผนงาน
ตีโจทย์
“เป็ นกระบวนการวิเคราะห์ปัจจุบนั และเป้าหมาย เป็ นการเข้ าใจตัวเอง เข้ าใจปั ญหา
อย่างถูกจุดก่อนเริ่ มต้ น เพื่อรู้ ความต้ องการของการสื่อ สารที่จะทา และไม่หลงทาง” จากสถาณ
การณ์ ในขณะนัน้ ปั ญหาที่สงั คมไทยกาลังเผชิญคือ ภาวะที่ผ้ คู นตื่นตระหนกกับข่าวสารเรื่ องน ้า
ท่วม เป้าหมายของ “รู้ส้ !ู flood” จึงเป็ นการทาอย่างไรให้ ผ้ คู นลดความตื่นตระหนก และรับมือกับ
ภัยพิบตั ิได้ “สิง่ หนึง่ ที่ “รู้ส้ !ู flood” เชื่อคือ ความรู้สามารถจัดการความตื่นตระหนกได้ แต่ปัญหา ณ
ตอนนัน้ สังคมยังขาดสือ่ ที่เป็ นกลาง และไม่มีการนาเสนอข่าวสารอย่างคัดสรร กลุม่ เป้าหมายใน
ตอนนันจึ
้ งมุ่งไปที่ประชาชนที่ยงั ไม่ประสบภัย และยังคงสามารถรับสือ่ ต่างๆ ได้ แต่ปัญหาคือจะทา
อย่างไร ให้ สงิ่ ที่เราต้ องการบอกสามารถไปสูก่ ลุม่ เป้าหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ”

ภาพที่ 11 ตีโจทย์-วิเคราะห์ “รู้ส้ !ู flood”
ที่มา : Thaipublica, Workshop รู้ สร้ าง สื่อ, เข้ าถึงเมื่อ 14 กรกฎาคม 2555, เข้ าถึงได้ จาก
http://thaipublica.org/2012/06/create-media-flood/
ทาอย่ างไร?
สิง่ ที่ “รู้ส้ !ู flood” ทาในตอนนัน้ จึงเป็ นการคิด สร้ างสรรค์ คัดกรองเนื ้อหาให้ ได้
ใจความสาคัญที่ต้องการจะสือ่ อย่างชัดเจน โดนใจผู้รับสาร ผ่านรูปแบบที่เหมาะสมกับเนื ้อหา และ
ตรงกับพฤติกรรมการรับสือ่ ของกลุม่ เป้าหมาย”
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ทาไมการสือ่ สารแบบ “รู้ สู้! flood” ถึงโดนใจ และเข้ าไปอยู่ในใจของใครหลายคนใน
ครัง้ แรกที่ได้ เห็น ว่านี่แหละคือสิง่ ที่เขาอยากรู้ สิง่ เหล่านี ้ไม่ใช่ความบังเอิญ หรื อโชคช่วย แต่เป็ นผล
มาจากการทางานหนัก การใช้ เวลาและหาข้ อมูลอย่างจริ งจัง
“ในขณะที่น ้ากาลังมา สิ่งที่ผ้ คู นอยากรู้ ไม่ใช่น ้าจะมีขนาดเท่าไร กี่ลกู บาศก์ เมตร สูง
กว่า ระดับน า้ ทะเลมากแค่ไหน แต่เ ป็ นเพีย งคาถามง่า ยๆ ว่า น ้าจะท่วมบ้ านเขาหรื อ ไม่ จะมา
เมื่ อ ไหร่ และจะอยู่นานแค่ไหน แต่การจะตอบคาถามเหล่านี ไ้ ด้ สิ่งสาคัญที่สุดคือ การมี ข้อ มูล
้ าถามด้ วยใจที่เปิ ด
พื ้นฐาน” สิง่ ที่ “รู้ส้ !ู flood” ทาคือการระดมความเห็นของทีมงาน ผ่านการตังค
กว้ าง กลายมาเป็ นโจทย์สาคัญ 5 ข้ อ ที่ “รู้ ส้ !ู flood” ตังใจจะตอบและกลายมาเป็
้
นจุดมุ่งหมาย
สาคัญในการทางาน คือ 1) ทาไมต้ องสนใจน ้าท่วมปี นี ้ 2) เราจะดูแลตนเองได้ อย่างไร 3) เราจะมี
บทบาทต่อสังคมอย่างไร 4) ผลกระทบที่ตามมาหลังน ้าท่วม 5) จะทาอย่างไรให้ อยู่กับน ้าท่วมได้
อย่างยัง่ ยืน
นอกจากนี ้ อีกสิ่งที่สาคัญคือ ต้ องรู้ จักกลุม่ เป้าหมายที่เรากาลังจะสื่อ ต้ อ งมีการคิด
แทนผู้ฟัง เนื่องจากปั ญหาน ้าท่วมมีคนได้ รับผลกระทบเป็ นวงกว้ าง และแต่ละคนก็มีพื ้นฐาน มี
ความรู้ที่ไม่เท่ากัน การจะให้ ความรู้เพื่อเรี ยกคืนสติกลับมาจาเป็ นต้ องเริ่ มจากส่วนที่ง่ายที่สดุ ส่วน
ที่เป็ นพื ้นฐานที่สดุ คิดกันถึงขนาดว่าถ้ าแม่ของเราเป็ นคนไม่มีความรู้ เรื่ องน ้าท่วมเลย แต่อยากให้
แม่เ ข้ าใจเพื่อที่ จะตระหนัก และรั บ มื อ กับสถานการณ์ ที่อ าจจะเกิ ดขึน้ ได้ คิ ดว่า แม่ เรา ควรจะรู้
อะไรบ้ าง ไม่ใช่เอาตัวเองเป็ นบรรทัดฐาน คิดว่าตัวเองรู้ แล้ วคนอื่นจะต้ องรู้ เหมือนกับตัวเอง นี่จึง
เป็ นที่มาของ “รู้ส้ !ู flood” ในตอนแรกคือ “รู้จกั น ้าท่วมให้ มากขึ ้น”
จากโจทย์สาคัญ 5 ข้ อ เมื่อต้ องสรุ ปให้ เหลือประโยคเดียว ให้ ง่ายต่อการสื่อสาร จึง
กลายมาเป็ นใจความสาคัญที่สดุ ที่ต้องการบอกประชาชนในตอนนัน้ คือ “รับมือภัยพิบตั ิด้วยสติ ”
แต่ในตอนที่น ้ากาลังจะเข้ ากรุงเทพฯ ประชาชนกาลังประสบภาวะข้ อมูลข่าวสารที่ล้น
หลากเช่นเดียวกัน มีคนเป็ นร้ อยเป็ นพัน แชร์ ข้อความ แชร์ รูป หรื อส่งข่าวลือโดยขาดสติยงคิ
ั ้ ด จึง
นามาสูร่ ูปแบบการตอบโจทย์อย่างสร้ างสรรค์
“ทีมงานทุกคนตกลงกันว่าจะให้ ความรู้อย่างเป็ นกลาง เน้ นข้ อเท็จจริ งจากแหล่งข้ อมูล
ที่เชื่ อถื อได้ ปราศจากการแสดงความคิดเห็น ไม่มีการแนะนาให้ ใครต้ อ งอพยพ เพราะเข้ าใจถึง
ข้ อจากัด ที่แต่ละคนมีศกั ยภาพต่างกัน การเสนอข้ อมูลจึงเป็ นไปเพื่อให้ คนเอาตัวรอด มากกว่าจะ
ทาให้ คนดูยิ่งตกใจหรื อยิ่งเป็ นทุกข์ มีการกาหนดจุดยืนอย่างชัดเจนว่า จะไม่ทาให้ ข้อมูลที่มีอยู่ใน
สังคมเพิ่มมากขึ ้น และจะไม่ขยายความตื่นตูมให้ เป็ นไปมากกว่านี”้
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แต่ด้วยภาวะนา้ ท่วม ที่ทาให้ ทีมงานหลายคนเปลี่ยนสถานะกลายเป็ นผู้ประสบภัย
การเดินทางเป็ นไปอย่างยากลาบาก การออกไปถ่ายทานอกสถานที่จึงแทบเป็ นไปไม่ได้ ในตอนนัน้
และด้ วยข้ อจ ากัดเรื่ องงบประมาณ การรวมตัวกันในที่ใดที่หนึ่ง และใช้ ทกั ษะที่หลายคนถนัดคือ
การทาอินโฟกราฟฟิ ก ผ่านรู ปแบบของสื่อออนไลน์ จึงเป็ นทางออกที่ดีในราคาถูกที่สดุ และเป็ น
ช่องทางที่เหมาะสม ตรงกับกลุม่ เป้าหมาย และไม่ใช่แค่ผลิตสือ่ แล้ วปล่อยให้ ไหลไปตามกระแสบน
โลกอินเทอร์ เนตที่มีการเคลือ่ นไหวอย่างรวดเร็ ว จึงต้ องมีการควบคุมทิศทาง ว่าจะสื่ออย่างไรให้ มี
ประสิทธิภาพ ทีมงานจึงได้ วางบุคลิกของ “รู้ส้ !ู flood” ถ้ าเปรี ยบเป็ นคน ก็ต้องเป็ นคนที่พดู น้ อย แต่

ภาพที่ 12 สร้ างสรรค์ “รู้ส้ !ู flood” –ทาอย่างไร
ที่มา : Thaipublica, Workshop รู้ สร้ าง สื่อ, เข้ าถึงเมื่อ 14 กรกฎาคม 2555, เข้ าถึงได้ จาก
http://thaipublica.org/2012/06/create-media-flood/
วางแผนงาน
“การวางแผนงานเป็ นการลงรายละเอี ยดให้ ชัด เพื่อ ด าเนิน การให้ เ กิ ดชิ น้ งานการ
สือ่ สารอย่างไม่ติดขัด เป็ นไปตามไอเดียที่วางไว้ ”
ในกระบวนการทางาน “รู้ส้ !ู flood” เริ่ มต้ นจากเนื ้อหาก่อน หลังจากที่ร้ ูจุดประสงค์ของ
การทางานแล้ ว ทีมงานก็ คุยกันว่ามีเนื ้อหาอะไรที่จะต้ องรู้ หรื อจะต้ องทาในตอนนี ้ เพื่อให้ เข้ ากับ
สถานการณ์ ไม่ใช่ดแู ค่จะเล่าอะไร แต่ต้องดูวา่ ในตอนนันคนที
้
่จะฟั งเป็ นอย่างไรด้ วย จากนัน้ จึงทา
การเก็บข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลที่เชื่อถือได้ และนาข้ อมูลทังหมดมาจั
้
ดลาดับ ร้ อยเรี ยงเป็ นเรื่ องราว
มีคนถามว่า “รู้ ส้ ู! flood” มีขนตอนการเขี
ั้
ยนสคริ ปต์อย่างไร เกรี ยงไกร วชิรธรรมพร
ผู้เขียนสคริ ปต์เล่าว่า สิ่งที่เขาให้ ความสาคัญคือ การเข้ าใจกระบวนการคิด วิธีผลิตงานสื่อ สาร
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ทังหมด
้
โดยไม่ข้ามขันตอนใดขั
้
นตอนหนึ
้
่งในการทางานไป ตังแต่
้ การตีโจทย์ การวางเนื ้อหาและ
รูปแบบ ไปจนถึงการวางแผนลงรายละเอียดของงาน ถ้ าข้ ามส่วนใดส่วนหนึ่งไปการทางานอาจไม่
เป็ นไปอย่างที่คิด
อย่างที่บอกในตแนแรกคือ “รู้ ส้ !ู flood” มีคาถามสาคัญที่ต้องการจะตอบ 5 ข้ อ จึง
กลายมาเป็ นที่มาของอินโฟกราฟิ ก ทัง้ 10 ตอน แม้ ไม่ได้ มีการวางไว้ แต่แรกว่าจะต้ องทาให้ ได้ 10
ตอน แต่ในการคิดผลิตสือ่ เมื่อทบทวนโจทย์ เมื่อจัดการข้ อมูลแล้ วพบว่า เมื่อสามารถตอบคาถาม
ทัง้ 5 ข้ อ ได้ อย่างครบถ้ วน ก็ถือว่างานชิ ้นนี ้เสร็ จสมบูรณ์
แต่ในระหว่างทาง ก็ใช่วา่ จะไม่มีปัญหา มีบางเรื่ องที่ทีมงานคิดว่าจะทาแต่ก็ไม่ได้ ทา
ตอนทาอินโฟกราฟฟิ กไปถึงตอนที่ 5 ทีมงานคุยกันว่าอยากทาเรื่ องเกี่ยวกับนวัตกรรม สอนให้ คน
เอาของใช้ ในบ้ านมาประยุกต์ เล่นประเด็นสัญชาตญาณคนสร้ างนวัตกรรม ทุกคนอยากทาเรื่ องนี ้
มาก แต่หลังจากไปทบทวนโจทย์ที่ตงขึ
ั ้ ้นก็พบว่า สิ่งที่อยากเสนอคนดูอาจไม่อยากรู้ และไม่แน่ใจ
ว่านวัตกรรมที่เสนอไปจะสามารถนาไปใช้ ได้ จริ ง ทีมงานจึงตัดสินใจเอาตอนนี ้ออกทังที
้ ่เขียนบทไป
เสร็ จแล้ ว เป็ นปั ญหาของภัยเฉพาะหน้ า ที่เราไม่ได้ วางแผนสือ่ ตังแต่
้ แรก
“และอีกข้ อผิดพลาดหนึง่ ที่ทุกคนคิดว่าเป็ นเรื่ องใหญ่คือ ในตอนสุดท้ ายที่ทา ตอน “รู้
สู้! ทุกสิ่ง” เราตีโจทย์ ว่าคนไทยลืมง่าย เป็ นตอนที่เราค้ นคว้ ากันอย่างหนักที่สุดตอนหนึ่งจาก
ทังหมด
้
ใช้ เวลาเป็ นเดือนเพื่อทาตอนนี ้เพียงตอนเดียว เราคิดว่าเนื ้อหาสาคัญมีเยอะมาก และคน
ไทยไม่ควรลืมเรื่ องสาคัญเหล่านีจ้ ริ งๆ มีทงหมด
ั้
9 เรื่ อ ง เราเลยเอาข้ อ มูลที่เราค้ นคว้ า ใส่เป็ น
เอกสารต่อยอดความรู้ “9 เรื่ องในน ้าท่วม ที่เราไม่อยากให้ ลืม ” ให้ คนโหลด เหมือนเป็ นหนังสืออีก
เล่มหนึง่ แต่ปรากฎว่าจากยอดดูที่มีหลักหมื่น กลับมีคนโหลดเอกสารไปดูเพียงหลักพันเท่านัน้ ทัง้
ที่เป็ นสิง่ ที่เราตังใจมาก”
้
“รู้ส้ !ู Flood” จึงสรุปว่า ความผิดพลาดในครัง้ นี ้ เป็ นปั ญหาเรื่ องการวัดผลที่ตอนก่อน
หน้ ามีลงิ ค์ให้ โหลดข้ อมูลเพิ่มจากแหล่งข้ อมูลอื่นคูไ่ ปกับอินโฟกราฟฟิ กที่ทา แต่ทีมงานกลับไม่เคย
ไปเช็คดูวา่ ยอดคนดูจะแตกต่างกับยอดคนโหลดมากขนาดนี ้ หากมีการวัดผลจนรู้ ก่อนหน้ าว่า คนที่
เข้ ามาดูอินโฟกราฟฟิ กกับคนที่โหลดงานมีจานวนต่างกันขนาดนี ท้ ีมงานอาจจะไม่ทา หรื อหาวิธี
นาเสนอที่ดีกว่านี ้
ถ้ าจะให้ วิเคราะห์ความสาเร็ จ ทีมงาน “รู้ สู้! Flood“ มองว่าความสาเร็ จที่เกิดขึ ้น ส่วน
หนึ่งเป็ นเพราะการเข้ ามาถูกที่ ถูกเวลา รู้ ว่าคนที่อยากจะพูดด้ วย ต้ องการอะไร และที่สาคัญคือ
การทางานหนัก คิดให้ มาก อยูก่ บั ความเข้ าใจ และใช้ เวลา เพื่อให้ ได้ เนื ้อหาที่แข็งแรง น่าสนใจ คน
ฟั งก็อยากฟั งเวลาที่เราพูด แต่อย่างที่กล่าวในตอนต้ นว่า เคล็ดลับของการสื่อสารคือไม่มีเคล็ดลับ
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สูตรสาเร็ จในการทางานจึงไม่มีคาแนะนาทังหมดที
้
่ ”รู้ ส้ !ู Flood” บอก เป็ นเพียงทิศทางคร่ าวๆ ที่
พวกเขาใช้ และได้ ผลในเหตุการณ์น ้าท่วมที่ผา่ นมา
“สิ่งสาคัญสิ่งหนึ่งที่ทุกคนมี โดยไม่ต้อ งไปเสาะหาที่ไ หนคือ สามัญสานึก (common
sense) ให้ คิดว่าถ้ าเราเป็ นคนฟั ง เวลามีคนมาพูดกับเราแบบนี ้ เราจะเชื่อหรื อไม่ ถ้ าเชื่อ เป็ นเพราะ
อะไร และถ้ าไม่เชื่อ ทาไมถึงไม่เชื่อ มันเป็ นพื ้นฐานที่ทกุ คนมี และสามารถทาให้ การสื่อสารเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพได้ ”
วันนี ้ เมื่อเหตุการณ์อุทกภัยผ่านพ้ นไป ทีมงานแต่ละคนจึงแยกย้ ายกลับไปสูจ่ ุดเริ่ มต้ น
ของตัวเอง คนที่ทางานก็กลับไปทางาน คนที่เป็ นนักเรี ยนก็กลับไปเรี ยน แต่ใช่วา่ บทบาทและหน้ าที่
ของเหล่าจิตอาสาจะยุติลง เขาเหล่านี ้ยังคงความสัมพันธ์ ของกลุม่ อาสาสมัคร ที่พร้ อมจะออกมา
ทาประโยชน์กบั สังคม ขึ ้นอยูก่ บั เวลาที่เหมาะสม แต่จะมาในชื่ออะไรนัน้ คงเป็ นเรื่ องของอนาคต

ภาพที่ 13 กระบวนการคิด วิธีผลิตงานสือ่ สาร สไตล์ รู้"สู้ !Flood
ที่มา : Thaipublica, Workshop รู้ สร้ าง สื่อ, เข้ าถึงเมื่อ 14 กรกฎาคม 2555, เข้ าถึงได้ จาก
http://thaipublica.org/2012/06/create-media-flood/
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ภาพที่ 14 การสมภาษณ์ ผ้ กู ่อตังที
้ มอาสาสมัคร “รู้ ส้ ู flood” ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ .
2555
บทสัมภาษณ์ ผ้ กู ่ อตัง้ ทีมงานอาสาสมัคร “รู้ส้ !ู flood” สัมภาษณ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม
พ.ศ. 2555
การสัมภาษณ์ในครัง้ นี ้มีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับจุดเริ่ มต้ น แนวคิด และ
วัตถุประสงค์ในการทาชุดวีดีโอแอนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก ของทีมงานอาสาสมัครทีม “รู้ส้ !ู flood”
โดยสัมภาษณ์ 2 ผู้ก่อตัง้ ได้ แก่ คุณเกรี ยงไกร วชิรธรรมพร (คุณปิ ง) และคุณวรรธนะ รุจิโรจน์ สกุล
(คุณบอม) ซึง่ มีเนื ้อหาในบทสัมภาษณ์ดงั นี ้
ผู้สมั ภาษณ์
: ขอให้ แนะนาตัว และอาชีพในปั จจุบนั หน่อยค่ะ
คุณเกรี ยงไกร วชิรธรรมพร : ชื่อ ปิ ง เกรี ยงไกร วชิรธรรมพร เป็ น Creative ทางานด้ านภาพยนต์
และเพลง ตอนนี ้เริ่ มรับงานเพื่อสังคมเป็ นงานไป
คุณวรรธนะ รุจิโรจน์สกุล : ผม บอม วรรธนะ รุ จิโรจน์สกุล หลักๆ ทางานด้ าน Multimedia ด้ าน
สือ่ อยูค่ รับ
ผู้สมั ภาษณ์
: ก่อนจะมาเป็ น “รู้ส้ !ู flood”
คุณเกรี ยงไกร วชิรธรรมพร : เริ่ มจากเราไปทางานด้ านอาสาสมัครอื่ นๆ มาหลายๆ อย่าง แพ็ค
กระสอบทราย แพ็คถุงยังชีพมาแล้ วรู้ สกึ ว่าตัวเองไม่ค่อยมีประโยชน์
ตรงนัน้ คือเรารู้สกึ ว่าเรามีประโยชน์ได้ มากกว่านัน้ คือเราไปยืนเฉยๆ
เรารู้สกึ ว่าเราอยากทามากกว่ายืนส่งถุง เราก็เลยคุยกับเพื่อนว่าเรามา
คิดก่อ นว่าเราจะทาอะไรดี เรามาคิดว่าเรามาทาอะไรเรี ยนอะไรมา
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พอรู้วา่ เรี ยนนิเทศมาน่าจะมาช่วยสือ่ สารอะไรตอนนันที
้ ่มันงงๆ อยู่ได้
แบบมีปัญหาข้ อมูลมันเยอะอะไรแบบนี ้ บังเอิญเพื่อนคนนึงคิดตรงกัน
อยูพ่ อดี เพื่อนคนนี ้ชื่อ อู๋ ธวัชชัย แสงธรรมชัย ทางานกับไทยพีบีเอสอ
ยูแ่ ล้ วทีนี ้ไทยพีบีเอสเองก็ขาดคน เค้ าขาดคนที่จะนาเสนอข้ อมูลให้ กับ
ประชาชน ก็เลยกลายเป็ นว่า โอเค Match กัน เราเองก็อยากทาข้ อมูล
ให้ เป็ นระบบมากขึ ้น แต่เราขาดแหล่งข้ อมูลที่น่าเชื่อถือ เราได้ ไทยพีบี
เอส Support เรา ไทยพีบีเอสได้ เราไป Support เรื่ องการทางานของ
เค้ า มันก็ Match กันพอดี โอเคปุ๊ บ ทาเลย “รู้ สู้! flood”ตอนนันก็
้ คือ
ทาอย่างไรให้ ค นหันมาสนใจน า้ ท่ว มปี นี ้มากขึ ้น ท าอย่า งไรให้ ค น
เข้ าใจมันก่อนจะมาอพยพ หรื อจะมาอยู่กับน ้ากับอะไรทังหลายเนี
้
่ย
มันต้ อ งรู้ พื ้นฐานก่อ นว่าปี นี ้เกิ ดอะไรขึ ้น มี น ้าปริ มาณมากเท่านี ้มัน
แปลว่าอะไร จะทายังไงให้ คนเห็นภาพมากที่สดุ เราเลยตีโจทย์กันว่า
ทาให้ เห็นภาพด้ วยอะไร เราเลยเลือกประเภทสื่อ คือ แอนิเมชัน อินโฟ
กราฟิ ก เพื่อให้ มนั เห็นภาพจริ งๆ ว่า น ้าปริ มาณมากขนาดเนี่ย 10,000
ล้ านลูกบาศก์เมตร ที่รัฐบาลพูดแล้ วคนไม่เข้ าใจ มันคือใหญ่ประมาณ
ไหน

ภาพที่ 15 การอธิบายปริ มาณน ้า 10,000 ลูกบาศก์เมตรให้ ประชาชนเข้ าใจโดยอินโฟกราฟิ ก
ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์ , รู้ ส้ ู! Flood ให้ ความรู้ เรื่ องนา้ ท่ วมผ่ านอินโฟกราฟิ ก, เข้ าถึงเมื่อ 14
กรกฎาคม 2555, เข้ าถึงได้ จาก http://www.thairath.co.th/content/tech/213033
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ผู้สมั ภาษณ์
: แล้ วข้ อมูลที่ได้ มาเป็ นข้ อมูลประเภทไหนมาก่อน
คุณเกรี ยงไกร วชิรธรรมพร : ข้ อมูลที่ได้ มามีหลายแบบมากครับ เบื ้องต้ นมันก็จะเป็ นการ Search
จาก Google ก่อน เพื่อรวบรวมว่ามันมีอะไรบ้ าง แบบประเด็นย่อยๆ
ก่อนแล้ วเราค่อยเจาะลึกไปเรื่ อ งที่เราสนใจอีกทีนึง ก็ จะมีทงการไป
ั้
สัมภาษณ์ นักวิช าการและก็ ห าแหล่ง ข้ อ มูล โทรจากตรงแหล่ง โน้ น
แหล่งนี ้ให้ มนั ตรงจุดที่สดุ
คุณวรรธนะ รุจิโรจน์สกุล : หรื อมันก็มีทงบางหน่
ั้
อยงานหรื อบางองค์กรที่เค้ าติดต่อเข้ ามาเอง ว่า
ด้ วยอยากเข้ ามาบอกข้ อมูล ยกตัวอย่างเป็ นเรื่ องไฟฟ้า อันนี ้ทางการ
ไฟฟ้ าก็เป็ นฝ่ ายติดต่อมา ว่าเรื่ องไฟฟ้ามันเป็ นเรื่ องอันตรายมากเลย
ในช่วงน ้าท่วมคนเข้ าใจกันผิดเยอะเพราะว่าเอกสารหรื อบทความที่
แชร์ กนั ไปเรื่ อยๆ คือมันอันตราย มีคนโดนไฟดูดหลายคนแล้ ว แล้ วเค้ า
ก็ร้ ูสกึ ว่าเค้ าให้ ข้อมูลตรงนี ้บางทีคนยังไม่ค่อยเข้ าใจ หรื อบางคนก็ไม่
สนใจเลยเข้ า ใจผิ ด ๆ ก็ เ ลยมี ล ัก ษณะแบบติ ด ต่อ เข้ า มาที่ เ ราด้ ว ย
เหมือนกัน ว่าอยากให้ เราเป็ นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ ข้อมูลที่ถูกต้ อง
และคนเข้ า ใจได้ ง่ า ย แต่ว่า ทัง้ หมดนี เ้ ราตัง้ ใจอย่า งหนึ่ ง ว่า ข้ อ มู ล
ทังหมดจะเป็
้
นข้ อมูลที่เป็ นกลางจริ งๆ ไม่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง คือเราจะมี
การ Recheck ข้ อ มูล ไม่ ว่า เราจะรั บ ข้ อ มูล จากนักวิ ช าการ หรื อ
้
Recheck จากหลายๆ
Search ใน Google ทังหมดเราจะพยายาม
ด้ าน จากหลายๆ แหล่งก่อน
คุณเกรี ยงไกร วชิรธรรมพร : คือบางทีอย่างตอนนันเรื
้ ่ องผงซักฟอกหรื ออะไรก็ตามที่ใช้ ล้างบ้ านล้ าง
เชื ้อราได้ อะไรอย่างนี ้ เราฟั งจากหน่วยคนดูแลกรมสาธารณสุข เค้ าก็
พูดอย่างหนึง่ แต่พอเราโทรไปหานักวิชาการด้ านจุลชีววิทยา เค้ าก็จะ
พูดอีกอย่างหนึง่ เพราะฉะนันมั
้ นก็จะต้ องเอาข้ อมูลเหล่านี ้มา Macth
กัน ว่าอะไรใช้ ได้ อะไรใช้ ไม่ได้ จริ งๆ เพราะมันเหมื อนแบบเรารี บเชื่ อ
ไม่ได้ ก็ต้องมีการคัดกรองให้ ดีที่สดุ อีกทีหนึง่
ผู้สมั ภาษณ์
: แสดงว่าข้ อมูลที่ก่อนจะเอามาทาแอนิเมชันเนี่ย ได้ ตรวจสอบและคัด
กรองแล้ ว
คุณเกรี ยงไกร วชิรธรรมพร : ทุกอย่างจะต้ องผ่านการคัดกรองก่อนจริ งๆ คืออันไหนที่ร้ ูสกึ ว่ายังเถียง
ได้ เราจะยังไม่ทา คือในทีมจะมีคนขี ้เถียง ถ้ าเกิดว่าอันไหนยังมีคน
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แย้ งได้ อ ยู่ เราก็ ร้ ู สึกว่า ต้ อ งหาคาตอบให้ ค รบก่อ น ไม่ งนคนเหล่
ั้
า นี ้
ไม่ได้ รับคาอธิบาย เราต้ องอธิบายคนทุกประเภทให้ ได้
คุณวรรธนะ รุจิโรจน์สกุล : คือจริ งๆ จุดตังต้
้ นเวลาเราตังกลุ
้ ่มที ม Research กันเนี่ย ในที ม
เหมือนมันจะมีคนจากหลากหลายแบบหลากหลายแนวคิด ไหนจะมี
ทัง้ ทางฝั่ งสายวิทยาศาสตร์ สายศิลปะ คือ เราจะมาถกเถี ย งกันใน
ลักษณะที่ว่า คือเราทาแอนิเมชัน เราทาสื่อ เพื่อ เหมื อนพูดกับเพื่อ น
เหมื อนพูดกับคนในระดับเดียวกัน ดังนันเวลาเราคุ
้
ยกันเอง เราก็จะ
เถียงกันว่า เป็ นเราอันนี ้เราจะอยากรู้มยั ้ เรื่ องนี เ้ ราจะรู้ สกึ ต่อต้ าน เรา
จะไม่เ ห็ นด้ ว ยรึ เปล่า เราก็ ต้อ งเคลีย ร์ โจทย์ เคลียร์ เรื่ อ งพวกนี ้ให้ ไ ด้
เหมือนกันในแต่ละเรื่ องแต่ละประเด็น
ผู้สมั ภาษณ์
: แล้ วคิดอย่างไรที่เอาอินโฟกราฟิ กมาใช้ สอื่ สารให้ คนรู้ถึงข้ อมูล
คุณเกรี ยงไกร วชิรธรรมพร : ก็มันมาจากข้ อมูลจากัดด้ วยครับตอนนัน้ เริ่ มแรกอย่างที่เราบอกว่า
เราอยากให้ มนั เป็ นภาพ เราเลยต้ องใช้ อะไรที่เป็ นภาพมานาเสนอ ใน
ตอนนันเมื
้ ่อมันเป็ นภาพ มันเป็ นได้ หลายอย่าง มันอาจจะเป็ นวีดีโอที่
ถ่ายทาก็ได้ แต่ทีนี ้ข้ อจากัดของเราคือเราไม่มีทุน ข้ อจากัดของเราคือ
เราไม่ มี ค นสนับ สนุ น อะไรเลย เราต้ องการจะท าตั ว ให้ ไม่ มี ค น
สนับสนุนด้ วยซ ้า เพราะว่าเราไม่อยากให้ ใครมา Support ข้ อมูลแล้ ว
มาโน้ มน้ าวให้ เราเอียงไปฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ เรารู้สกึ ว่าเราทาอะไรโดยใช้
ทุน ให้ น้ อ ยที่ สุด เพราะฉะนัน้ แอนิ เ มชัน มัน มี ต้ น ทุน อย่า งเดี ย วคื อ
คอมพิวเตอร์ ซึง่ ทุกคนมีอยูแ่ ล้ วกับความถึก
คุณวรรธนะ รุจิโรจน์สกุล : แรงงานคน
คุณเกรี ยงไกร วชิรธรรมพร : คนที่นั่งทาก็ ทากันไปแต่มัน ไม่มีค่าใช้ จ่าย และก็ คือทุกคนเป็ น
อาสาสมัครมาทา เพราะฉะนันเราเลยรู
้
้ สึกว่ามัน Make Sense
สาหรั บเราขณะนันมากที
้
่สดุ และในขณะเดี ยวกัน เราก็เชื่อว่าอินโฟ
กราฟิ กเองมัน ก็ น าเสนอข้ อ มูลที่ ย ากหลายๆ อย่า ง ถ้ า เรี ย งล าดับ
มันดีๆ มันจะง่ายขึ ้น เข้ าใจง่ายขึ ้น
ผู้สมั ภาษณ์
: แล้ วอินโฟกราฟิ กประเภทอื่นอย่างเช่นอินโฟกราฟิ กประเภท Chart
ประเภท 2D ไม่เป็ นผลต่อการสือ่ สารเหรอคะ
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คุณเกรี ยงไกร วชิรธรรมพร : ตอนนันเรารู
้ ้ สกึ ว่ามันขึ ้นอยูก่ บั ว่ามันเหมาะกับสิง่ ที่เราจะพูดตอนนันรึ
้
เปล่า พอดีว่าเรื่ อ งที่เราจะพูดในตอนแรก ตอนที่หนึ่งว่าทาไมน ้าถึง
ท่ ว ม มั น เป็ นเรื่ อ งที่ ย าวและมั น ไม่ ส ามารถอธิ บ ายให้ จบได้ ใน
หน้ ากระดาษเดียวอยู่แล้ ว เราเลยรู้ สกึ ว่ามันต้ องมี Step ของมันใน
การเล่า คือ วัน นันเราก็
้
นั่ง เขี ยนบท นั่งคุยกัน มัน มี Step ของการ
อธิ บายหลายขันตอนมาก
้
ว่าก่อ นจะพูดถึงเรื่ อ งน ้าท่ว มปี นี ้เราต้ อ ง
ย้ อนกับไปพูดถึงเรื่ องน ้าก่อนว่ามันมาได้ ยงั ไง แล้ วมันเกิดอะไรขึ ้น มัน
มีการกักน ้าไว้ ยังไง มันค่อยๆ ไล่มาที่ละ Step เพราะฉะนันมั
้ นเลย
จาเป็ นต้ องใช้ เวลานานพอสมควร เราเลยมองว่าทายังไงดีให้ ข้อมูล
เหล่านี ้อยูใ่ นเวลาที่สนที
ั ้ ่สดุ กระชับที่สุด ก็เลยตังเป
้ ้ าว่าอินโฟกราฟิ ก
ไม่เกิน 5 นาที เนี่ยที่จะเล่าจบเรื่ องนี ้ให้ ได้ ก็จะมีข้อจากัดเหล่านี ้มาทา
ให้ เหมือนบีบการทางานของเราให้ มนั เป็ นสัดส่วนมากขึ ้น
ผู้สมั ภาษณ์
: ขันตอนตั
้
งแต่
้ เริ่ มแรกจนถึงสุดท้ ายเป็ นอนิเมชั่น เล่าขันตอนให้
้
ฟัง
หน่อยได้ มยค่
ั้ ะ
คุณเกรี ยงไกร วชิรธรรมพร : คร่าวๆ ก็ข้อมูล
คุณวรรธนะ รุจิโรจน์สกุล : เราตังวั
้ ตถุประสงค์ตงแต่
ั ้ ตอนแรกที่คุยกันเลย 5 ข้ อ ขันแรกคื
้
อ ทาไม
เราถึงต้ องสนใจน ้าท่วมปี นี ้ ข้ อสองคือ แล้ วถ้ าสนใจน ้าท่วมปี นี ้แล้ วเรา
จะดูแลตัวเองยังไง ดูแลตัวเองได้ แล้ วเราจะมีบทบาท มีสว่ นร่ วมกับ
สังคมยังไง ข้ อสี่คือผลกระทบหลังจากน ้าท่วมมันจะเกิดอะไรขึ ้นบ้ าง
ข้ อห้ าคือเราจะทายังไงให้ เราอยู่กับน ้าอย่างยัง่ ยืน ซึ่ง 10 ตอน แต่ละ
ตอนมั น ก็ จ ะไล่ไ ปเรื่ อ ยๆ แต่ ล ะจุ ด ประสงค์ โดยเหมื อ นรู ป แบบ
Possess การทางาน คือตอนที่ 1 ตอนแรกที่เรามารวมกัน ก็คือแค่
เพื่ อ นๆ คนรู้ จัก กัน ติ ด ต่อ ลิง ค์ ๆ กัน ไป มัน ก็ แ ค่ 10 กว่า คน แต่
หลังจากนันพอเป็
้
นที่ร้ ูจกั เราตังใจเปิ
้ ดรับอาสาสมัครให้ เปิ ดกว้ างมาก
ที่สดุ คือใครจะมาร่วมเป็ นอาสาสมัครกับเราได้ แต่ก็คงต้ องมีเรื่ องของ
เงื่อนไขของข้ อจากัดในการเข้ ามาทางานร่วมกัน
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ภาพที่ 16 กลุม่ อาสาสมัคร “รู้ส้ !ู flood” ที่มาจากต่างที่ ต่างอาชีพ
ที่มา : VoiceTV, เปิ ดแหล่ งผลิตคลิป “รู้ส้ ู flood”, เข้ าถึงเมื่อ 14 กรกฎาคม 2555, เข้ าถึงได้ จาก
http://news.voicetv.co.th/thailand/22027.html
คุณเกรี ยงไกร วชิรธรรมพร : พอเราอยากให้ เป็ น Format ของอาสาสมัครรู ปแบบใหม่ คือไม่ได้ มา
แพ็ ค ถุง ยัง ชี พ อะไรนะ แต่ใช้ Skill พิเ ศษของคุณ คื อ ถ้ า คุณ วาด
Illustrator ได้ ทา After Effect ได้ คุณเป็ นอาสาสมัครได้ เหมือนกัน
เราก็ เลย โอเค ตัง้ โจทย์ แบบนี ้ขึ ้น เราก็ เลยอยากตังองค์
้ กรให้ เป็ น
ระบบระเบี ย บหน่ อ ย เราเลยมี อ าสามสมั ค รด้ านอื่ น ด้ วย เช่ น
อาสาสมัคร HR ตอนแรกออกไปมันก็มีสอื่ เข้ ามา อะไรเต็มไปหมด เรา
ก็เลยให้ คนนี ้ Manage สือ่ ไปเลย ว่าใครจะมาสัมภาษณ์วนั ไหน ยังไง
พอเริ่ มตังให้
้ มนั เป็ นกระบวนเป็ นองค์กรขึ ้นมาเสร็ จปั๊ บ หลังจากนันเรา
้
ก็เริ่ มมาลงเนื ้อหาว่า เราก็เริ่ มแจกจ่าย เราจะมีอาสาสมัคร Research
ที ม Research ก็ จ ะเก็ บ ข้ อ มู ล รวบรวมมา พอรวบรวมข้ อมู ล
Research มาเสร็ จปุ๊ บ เราก็จะมาประชุมทีม Creative ก็จะเอาข้ อมูล
ทุกอย่างโยนก่อ น สมมุติเราเลือ กประเด็น ทีม Creative เป็ นที่โยน
ประเด็ น ตังแต่
้ แรกให้ Research ว่า Research จะหาอะไร ที ม
Creative ก็ จะคุยกันว่าประเด็นไหนจาเป็ น ณ เวลานี ้ จะคุยกันว่า
สภาพคนตอนนันน่
้ าจะอยู่ใน Moment ที่อยากรู้ อะไร อย่างเช่นตอน
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ที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 เค้ าอาจจะอยากรู้ ว่าบ้ านตัวเองจะน ้าท่วมมัย้
เราจะดูยังไงว่าบ้ า นเราจะน ้าท่วมสูง เท่าไหร่ รู้ ด้ วยตัวเองได้ อะไร
อย่างนี ้ ก็ จ ะเป็ น Content มัน ก็ จ ะเป็ นลัก ษณะนี ท้ ุก ตอน ในการ
ประชุม Research ก็จะเป็ นการคัดแยกและว่าอันนี ้จาเป็ นต้ อ งพูด
ตอนนี ้ หรื อไม่จาเป็ นเพราะพวกเรามี เวลาน้ อยมาก เราก็จะคัดเลือก
กันเท่าที่ จาเป้นที่สุด หลัง จากนันก็
้ จะเป็ น Step ต่อ ไป เมื่ อ เลือ ก
ประเด็นได้ แล้ วจะสูข่ นตอนเขี
ั้
ยนบท ผมจะเป็ นคนเอาข้ อมูลเหล่านี ้มา
เขี ย นอี ก ที แล้ ว ก็ เ อามาเรี ย บเรี ย งล าดับ มั น ให้ มัน เข้ า ใจง่า ยที่ สุด
หลังจากที่เขียนบทเสร็ จเอาไปแตก Storyboard ก็จะมีน้องไก่ ณฐพล
บุญประกอบ เป็ น Head Animator ก็คือดูแลด้ านภาพ และความ
Smooth ของวีดีโอ ก็จะวาดเป็ น Story Board ช่องๆ แล้ วแจกงาน ก็
จะมี น้ อ งอาสาสมัค รอี ก คนเป็ นผู้ ช่ ว ยของไก่ คอยแจกงานให้ กั บ
อาสาสมัครคนอื่นๆ ที่มานัง่ ด้ วยว่า อะ! วันนี ้คุณวาด Opject ชิ ้นนี ้
วาดบ้ า น วาดรถ วาดอะไรอย่ า งนี ้ แล้ ว ก็ อี ก กลุ่ ม หนึ่ ง ก็ จ ะเป็ น
อาสาสมัคร Animate ก็คือเอาสิ่งเหล่านี ้มาขยับ ขณะเดียวกันก็จะ
ทางานควบคูไ่ ปกับอาสาสมัครอีกส่วนหนึ่งคือทาเพลงประกอบ และ
อัดเสียงพากย์ ก็จะมีอีกคนติดต่อเป็ นระยะไกลก็คือทาเพลงกับเสียง
พากย์ เนี่ยจะเป็ นอาสาสมัครที่ไม่เคยมาที่นี่ แต่เค้ าจะส่งไฟล์มาให้
แล้ วก็มาปรับกันทีหลัง หลังจากนันก็
้ คือรวบรวมได้ เสร็ จครบทุกอย่าง
แล้ วก็ รวมเป็ นวีดี โอตัว เดียว On Air บน Youtube แล้ ว ก็ จะมี
อาสาสมัครที่คอยดูแล Page ให้ เราอีกทีนงึ
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ภาพที่ 17 ขันตอนการท
้
างานก่อนจะมาเป็ น “รู้ส้ !ู flood”
ที่มา : VoiceTV, เปิ ดแหล่ งผลิตคลิป “รู้ส้ ู flood”, เข้ าถึงเมื่อ 14 กรกฎาคม 2555, เข้ าถึงได้ จาก
http://news.voicetv.co.th/thailand/22027.html

ภาพที่ 18 ตังค
้ าถามเพื่อตังประเด็
้
นในแต่ละหัวข้ อ
ที่มา : VoiceTV, เปิ ดแหล่ งผลิตคลิป “รู้ส้ ู flood”, เข้ าถึงเมื่อ 14 กรกฎาคม 2555, เข้ าถึงได้ จาก
http://news.voicetv.co.th/thailand/22027.html
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ภาพที่ 19 อาสาสมัครจากต่างที่ ต่างอาชีพ มารวมตัวกันทาคลิปอนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก
ที่มา : VoiceTV, เปิ ดแหล่ งผลิตคลิป “รู้ส้ ู flood”, เข้ าถึงเมื่อ 14 กรกฎาคม 2555, เข้ าถึงได้ จาก
http://news.voicetv.co.th/thailand/22027.html

ภาพที่ 20 อาสาสมัครร่วมกันประชุมเพื่อข้ อมูลที่ตรงจุด และได้ ประโยชน์กบั ประชาชนมากที่สดุ
ที่มา : VoiceTV, เปิ ดแหล่ งผลิตคลิป “รู้ส้ ู flood”, เข้ าถึงเมื่อ 14 กรกฎาคม 2555, เข้ าถึงได้ จาก
http://news.voicetv.co.th/thailand/22027.html
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ผู้สมั ภาษณ์
: ระยะเวลาตังแต่
้ ต้นจนจบเนี่ยใช้ ระยะเวลาเท่าไหร่คะ่
คุณเกรี ยงไกร วชิรธรรมพร : ต้ นจนจบแต่ละตัวจะไม่เท่ากัน มันจะมีตงแต่
ั ้ ถ้ าตัวแรกสุดมันรี บมาก
มันเร็ วมาก เพราะรู้สกึ ว่าเราคิดได้ ช้าและมันต้ องรี บปล่อยให้ เร็ วที่สดุ
เพื่อให้ คนเข้ าใจน ้าท่วม 5 วัน ตอนนันตั
้ งแต่
้ ต้น 5 วัน รวมๆ วันที่เริ่ ม
คุยกันแล้ ว แต่พอหลังจากนันเราก็
้
จะ Take Time มันมากขึ ้น เมื่ อเรา
มีเวลาอย่างเช่น เราถึงตอนที่ 5 ปุ๊ บ ตอนที่ 1-5 เนี่ยเรารี บทามาก
เพราะว่านี่มันมาแล้ ว มันใกล้ มาก น ้ามันอยู่รังสิต เราก็เลยรี บพูดถึง
เรื่ องดูแลตัวเองให้ จบที่ตอนอพยพ เสร็ จปั๊ บพอถึงตอนที่ 6 เราก็จะเริ่ ม
Take Time กับมันมากขึ ้น เพราะมันพูดถึง Opject ข้ อ 3 ของเราว่า
เมื่อดูแลตัวเองได้ แล้ วเราเราจะมีสว่ นร่ วมกับสังคมยังไง เพราะฉะนัน้
เราก็ มีเวลาที่ จะคิดกันมากขึ ้น ระบบตอนนันมั
้ นก็ จะเริ่ มขยายเป็ น
อาทิตย์ กว่าๆ 10 วัน หรื อ สองอาทิตย์ บางตอนที่นานที่สุดเนี่ยคือ
อย่างตอนสุดท้ าย Research ก็เกือบเดือน และก็มาอนิเมชั่น โดยช่ วง
การทางานจะอยูจ่ ริ งๆ ที่ประมาณอาทิตย์นิดๆ

ภาพที่ 21 ขันตอนการเขี
้
ยน Storyboard
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ภาพที่ 22 รวบรวม Storyboard เพื่อแจกจ่ายต่อสูท่ ีม Creative

ภาพที่ 23 Storyboard EP.4
ผู้สมั ภาษณ์

: ในส่วนตัวผู้สมั ภาษณ์นะคะตอนแรกๆ สือ่ ความหมายค่อนข้ างชัดเจน
และเหมือนกับเวลาที่มีจากัด และเร่งรี บมาก ข้ อมูลที่ได้ จึงตรงจุดมาก
คนจึงให้ ความสนใจจากคลิปนี ้มากพอสมควร
คุณเกรี ยงไกร วชิรธรรมพร : พอดีตอนหลังๆ เป็ นส่วนเสริ มมากกว่าแล้ ว พอเป็ นส่วนเสริ มมก็เลย
ยากเหมือนกันที่จะต้ องเอาส่วนเสริ มที่จริ งๆ มันก็ไม่จาเป็ นต้ องพูดถึง
ก็ได้ ด้วยซ ้ามาพูดกับคนอีก
ผู้สมั ภาษณ์
: ตอนที่ยาวที่สดุ กี่นาทีคะ
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คุณเกรี ยงไกร วชิรธรรมพร : 10 กว่านาที ยาวที่สดุ เพราะ Content มันเยอะไปไว้ ตอนสุดท้ าย
เพราะเป็ นเหมือ นฝากทิ ้งท้ ายก่อ นที่จะจบ เพราะเรารู้ สกึ ว่าทาไม่ได้
แล้ ว ก็เลยต้ องทิ ้งท้ ายยาวหน่อย
ผู้สมั ภาษณ์
: แบบนี ้อาสาสมัครไปไหนกันหมดแล้ ว
คุณเกรี ยงไกร วชิรธรรมพร : (ยิ ้ม) ก็แยกย้ ายไปหมดแล้ วครับก็กระจายตัว ก็จะมีบางส่วนที่อย่าง
หัวๆ อย่างพวกเราแล้ วก็ยงั ทางานด้ วยกันอยู่เป็ นปกติอยู่แล้ ว แต่คน
อื่นๆ ก็จะไปมีชีวิตเป็ นของตัวเองแต่วา่ ก็จะมีคนมาติดต่อให้ มาทางาน
นู้ น งานนี ใ้ ห้ เราก็ จ ะใช้ วิ ธี ว่ า บอม เป็ นคนแจก Contact ให้
อาสาสมัครไปรับงานต่อกันเอง
คุณวรรธนะ รุจิโรจน์สกุล ; เหมือนเราตังใจไว้
้
ว่าจะเป็ น Non Profit จริ งๆ เพราะด้ วยว่าจะพูด
ตรงๆ คือ สภาพสังคมช่วงที่ผ่านมามันคือ สมมุติว่าเรารั บสนับสนุน
จากหน่วยงานนี ้ งานนี ้จากหน่วยงานนัน้ คนก็ จะมองว่าเอนเอียงไป
กับฝ่ ายนี ้รึเปล่าอีกฝั่ งหนึง่ ก็จะไม่ฟังและ ก็เลยอยากจะให้ ดูว่าเราเป็ น
กลางจริ งๆ และก็ เลยจะไม่ได้ รับเงินสนับสนุน แล้ วก็ จะไม่ได้ รับเงิน
หรื องานจากใครเลยที่เป็ น Business ทีนี ้อาสาสมัครก็เป็ นอาสาสมัคร
ที่พงึ่ มารวมตัวเฉพาะกิจตอนช่วงน ้าท่วมที่ผา่ นมา ดังนัน้ พอหมดเรื่ อง
น ้าท่วมปุ๊ บ คือตอนนันทุ
้ กคนที่มาเพราะสนใจเรื่ องน ้าท่วม พอจบน ้า
ท่วมจะไปทาอย่างอื่นมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะสนใจเรื่ องนี ้เหมือนกับเรา
และพอจบงานก็ เ ลยแยกย้ า ย แต่เ ราก็ ยัง มี Contact ยัง Keep
Connection ไว้ อยู่ ถ้ าในอนาคตเราสนใจอะไรกันขึ ้นมาอีก เราอาจจะ
โทรตามกันอีกทีก็ได้
ผู้สมั ภาษณ์
: มีความคิดต่อยอดไหมคะจากตัวอนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก
คุณวรรธนะ รุจิโรจน์สกุล : ถ้ าจะพูดถึงตัว “รู้ส้ !ู flood” เลยนะครับ ก็คือตอนนี ้มีโครงการที่จะต่อ
ยอดเรื่ องของการสือ่ สาร Communication ว่าด้ วยความที่เรามีไอเดีย
มันมาจากที่เราทา “รู้ ส้ !ู flood” เสร็ จมันมีองค์กรนู่น นี่ นัน่ ติดต่อมา
เยอะมาก อยากให้ เราไปบรรยาย อยากให้ เราไปช่วยสื่อ แบบเค้ ามี
ข้ อมูลในมือ เยอะมาก เป็ นประโยชน์ต่อสังคม แต่ร้ ู สกึ ว่าคนไม่สนใจ
ไม่ฟัง ทายังไงดี ซึง่ แต่ละหน่วยงานองค์กรเราก็บอกเลยว่าเป็ นข้ อมูล
ที่เป็ นประโยชน์ แต่เราไม่สามารถไปพูดทุกที่ได้ เราไม่สามารถไปนัง่
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ทาอินโฟกราฟิ กให้ ทกุ ที่ทกุ เจ้ าได้ เราก็เลยคิดกันว่าเดี๋ยวอาจจะมี การ
จัดเหมื อ นเป็ นการเสวนา การ Workshop ให้ กับหน่วยงานต่างๆ
เครื อข่ายต่างๆ ที่เค้ าสนใจ เค้ าติดต่อมา ถึงวิธีแนวคิดในการทางาน
วิธีการในการสือ่ สารในแบบของเราเป็ นการต่อยอดให้ เค้ าสามารถไป
Focus เนื ้อหา เลือกเนื ้อหาในการมานาเสนอให้ ตรงจุดตรงประเด็น
แต่วา่ คงไม่ใช่ในเรื่ องของเทคนิค เราคงไปสอนให้ เป็ นโปรแกรมขึ ้นมา
คลิกเมาส์ตรงนี ้คงไม่ใช่
คุณเกรี ยงไกร วชิรธรรมพร : เหมือนแชร์ ประสบการณ์ให้ คนอื่นมากกว่า ว่าเราทางานแบบไหน เรา
คัดเลือกแบบไหน แล้ วเค้ าจะได้ ไปปรับใช้ กบั งานของตัวเองได้
ผู้สมั ภาษณ์
: ต่อไปเท่ากับว่ะไม่ได้ เจาะไปในเรื่ องของอินโฟกราฟิ ก อาจจะเป็ นทาง
อื่น แต่เกี่ยวกับการสือ่ สารที่เอาข้ อมูลมาสือ่ สารให้ งา่ ยขึ ้น
คุณเกรี ยงไกร วชิรธรรมพร : เพราะกับ “รู้ส้ !ู flood” เอง พอน ้าท่วมมันหมดมันก็คือมันก็เหมือนจะ
ลงไปแล้ วเราคงไม่ได้ ไปต่ออะไรมันอีกแล้ ว แต่พอดีมันมี สว่ นนี ้ขึ ้นมา
พอดี เราก็เลยทาเติมขึ ้นไปอีกนิดนึง แต่ในอนาคตเราคุยกันว่าถ้ ามันมี
ประเด็นอื่นในอนาคตขึ ้นมาที่นา่ สนใจ เดี๋ยวอาจจะมีการรวมตัวกันอีก
ทีนงึ ก็ได้
ผู้สมั ภาษณ์
: มี ความคิดเห็นยังไงเกี่ ยวกับอนโฟกราฟิ กในการเอามาใช่สื่อ สาร
ข้ อมูลที่มนั ซับซ้ อน เชื่อมโยง และมีข้อมูลสถิติเข้ ามาเกี่ยวข้ อง
คุณเกรี ยงไกร วชิรธรรมพร : เราว่ามันครับ แต่อย่าใช้ เป็ น Trend หลายคนชอบใช้ เป็ น Trend แล้ ว
มันผิดจุดประสงค์ คือหลายคนชอบเข้ าใจว่าอินโฟกราฟิ กจะช่วยได้
ทุกอย่าง ซึ่งมันไม่ใช่ และในขณะเดียวกัน หลายคนใช้ อินโฟกราฟิ ก
แล้ วก็ใช้ ไม่ถูกจุด คือเอา Design เข้ าว่าอย่างเดียว แล้ วทาให้ ข้อมูล
มันดูยากขึ ้น มันไม่ได้ ดงู า่ ยขึ ้นเลย หลายๆ ตัวมันดูยาก ทากราฟอะไร
ไม่ร้ ู แล้ วมันยิ่งดูยากกว่าเดิม เราแค่ร้ ูสกึ ว่าถอ้ าจะใช้ จริ งๆ เราต้ องตัง้
เป้า ต้ องตังโจทย์
้
ว่าใช้ ไปเพื่ออะไร ทาไมจึงจาเป็ น มันจาเป็ นจริ งๆ
หรื อ ที่จะต้ องทาอินโฟกราฟิ ก หรื อควรทาด้ วยวิธีอื่นก็ได้ เพราะบางที่
อยากจะชวนเราไปทาอินโฟกราฟิ ก เพื่อให้ เข้ าใจเรื่ องการบริ การของ
ทันตแพทย์ แล้ วเราจะไปอธิบายเรื่ องนันเป็
้ นอินโฟกราฟิ กได้ ยงั ไง มัน
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ไม่ใช่เรื่ องเลยอะไรอย่างเนี่ย ก็จะต้ องดูความเหมาะสมของเนื ้อหากับ
รูปแบบนิดนึง
คุณวรรธนะ รุจิโรจน์สกุล : คือถ้ าพูดกันจริ งๆ ตรงๆ มันเหมือนกับ “รู้ ส้ !ู flood” เกิดขึ ้นมันก็เลย
ทาให้ คนสนใจแนวทางการนาเสนอด้ วยอิ นโฟกราฟิ กหรื อ อนิเมชัน
เยอะขึ ้นด้ วย ส้ วนหนึง่ บังเอิญมันดังถ้ าพูดกันตรงๆ ง่ายๆ ก็เลยบางที
คนจะไม่ได้ Focus ที่เนื ้อหาก่อ น อาจจะ Focus เรื่ อ งรู ปแบบก่อ น
แบบตังโจทย์
้
ก่อน
คุณเกรี ยงไกร วชิรธรรมพร : อยากได้ แบบนี ้ แต่ยงั ไม่ทนั คิดเลยว่าของตัวเองเป็ นอะไร
คุณวรรธนะ รุจิโรจน์สกุล : จริ งๆ เราว่าอินโฟกราฟิ กหรื อแอนิเมชันมันเป็ นแค่รูปแบบแขนงหนึ่ง
ในการสือ่ สาร ซึง่ มันสามารถทาได้ มากมายหลายวิธี ดังนันก็
้ ขึ ้นอยู่กับ
Content ที่อยากนาเสนอมากกว่าว่า Content แบบไหนเหมาะกับ
รูปแบบแบบใด
คุณเกรี ยงไกร วชิรธรรมพร : จริ งๆ ตังแต่
้ แรกเราก็ตงใจเป็
ั ้ นอินโฟกราฟิ ก แต่พอเราถึงจุดหนึ่งเราทา
ไปเรื่ อยๆ นี่มนั ไม่ใช่อินโฟกราฟิ กแล้ วหนิ กลายเป็ นการ์ ตูนแอนิเมชัน
พบว่า มัน ไม่ ใช่ อิน โฟกราฟิ กซะที เดี ยว ก็ เปลี่ย นอี กเหมื อ นกัน ตาม
เนื ้อหา เพราะเราคิดว่าอินโฟกราฟิ กมันไม่พอ เราก็เลยเอาภาพเข้ ามา
ช่วย แลยกลายเป็ นการ์ ตนู แอนิเมชันไป
ผู้สมั ภาษณ์
: มีอะไรแนะนามัยค่
้ ะเกี่ยวกับการนาอินโฟกราฟิ กไปใช้
คุณเกรี ยงไกร วชิรธรรมพร : เราต้ องรู้จกั วิธีการทางานของอินโฟกราฟิ กคืออะไร และมันทางานได้
มากน้ อยแค่ไหน คืออย่างเราดูอินโฟกราฟิ กของเมืองนอก มันทางาน
ได้ หลายรู ปแบบมาก บางตัวมันสามารถพูดเนื ้อหาเรื่ อง Content ที่
เหมือนเป็ น Lecture บทความ Article แต่มาพูดเป็ นอินโฟกราฟิ กแล้ ว
มัน เข้ า ใจง่ า ยขึน้ เพราะว่า ภาพบางอย่า งมัน น าเสนอในรู ป แบบ
สัญลักษณ์ พร้ อมตัวหนังสือ ที่ เป็ น Text ให้ ค นจามัน เหมื อ นอิ นโฟ
กราฟิ กมันจะคัดกรองตัวหนังสือที่จาเป็ นแล้ วอะไรที่ไม่จาเป็ นเอามา
เป็ นภาพอีกทีนงึ แล้ วถ้ าเลือกได้ เหมาะสมจริ งๆ เราจะจา Content ได้
ดี และเสียงที่มนั เข้ าหู เสียงพากษ์ อีกทีเนี่ยมันก็ช่วยให้ เราเข้ าใจภาพที่
กาลังเกิ ดขึ ้นมากขึ ้น เราว่าอย่าไปคิดถึงแค่ Design ของมันอย่าง
เดียว ถ้ า Design ของอินโฟกราฟิ กมันมาบดบังเนื ้อหาจริ งๆ มันก็จ ะ
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พัง เหมือนเราเคยดูอินโฟกราฟิ กตัวนึงมันเป็ นกราฟวงกลม แล้ วเค้ า
พยายาม Design กราฟวงกลมให้ มันหมุน เราก็เข้ าใจว่ามันสวยงาม
เนอะ แต่พอมันหมุนเสร็ จปุ๊ บเราก็ไม่ร้ ู เลยว่าที่มันหมุนอยู่ในนันหนะ
้
สรุปแล้ วไอ้ กี่เปอร์ เซ็นต์นนหนะเราก็
ั้
อ่านไม่ได้ มันจะต้ องชี ้อย่างกราฟ
วงกลมมันจะต้ องบอกว่าส่วนนี ้คือกี่เปอร์ เซ็นต์ กี่เปอร์ เซ็นต์นี่คืออะไร
ถูกมัยครั
้ บ แต่มนั หมุนไปเรื่ อยๆ แบบนี ้แล้ วเราจะรู้ ได้ ไงว่าไอ้ ตวั นี ้เรา
อ่านไม่ทนั จริ งๆ อะ เรารู้ สกึ ว่าที่คุณ Design จริ งๆ แหละเราไม่เถียง
ว่ามันสวย แต่เรารู้เรื่ องมัย้ เราไม่ร้ ูวา่ กราฟวงกลมนันคุ
้ ณจะบอกอะไร
เรา
คุณวรรธนะ รุจิโรจน์สกุล : เหมือน Design มันต้ องมาเพื่อตอบโจทย์ เพื่อ Support ให้ ตวั เนื ้อหา
มันชัดขึ ้น ไม่ใช่เพื่อเป้นเปลือกที่เอามาครอบมัน
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ภาพที่ 24 คลิป “รู้ส้ !ู flood” EP.1 ตอนรู้จกั น ้าท่วมให้ มากขึ ้น
ที่มา : ทีมงาน รู้ ส้ ู flood, เอกสารต่ อยอด คลิป “รู้ ส้ ู ! Flood” ตอนรู้ จักนา้ ท่ วมให้ มากขึ น้
[ซีดีรอม] (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท, 2555)
ตอนที่ 1-10 เขียนบทโดยเกรียงไกร วชิรธรรมพร
ตอนที่ 1 : รู้จักนา้ ท่ วมให้ มากขึน้
: ถ้ าเราลองสังเกตรอบตัวดู เราจะพบว่า ในช่วงวิกฤตน ้าท่วม มีคนมากมายหลาย
ประเภท
: บางคนติดตามข่าว เกาะติดสถานการณ์ ตลอด แต่โทรทัศน์ก็ไม่ได้ ให้ ข้อมูลที่อยากรู้
หันไปเลือกหาข้ อมูลที่อยากรู้ทางอินเตอร์ เน็ตก็มีล้นซะจนเลือกไม่ถูก แค่ค้นหาคาว่า “น ้าท่วม” ใน
google.com ก็จะเจอผลการค้ นหาถึง 36 ล้ านรายการ ทีนี ้ยังไม่ทนั ที่น ้าจะท่วม ก็เจอข้ อมูลท่วมซะ
ก่อน
: บางคนทาทุกอย่างที่แชร์ มาใน facebook ตุนข้ าวของ เอารถไปจอดบนทางด่วน ซื ้อ
เรื อ ตื่นตูมไปกับทุกข่าวทุกข้ อมูล
: แต่บางคนก็เฉยๆ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ ้นเลย
: ทังหมดนี
้
้เกิดขึ ้น ก็เพราะเราไม่ร้ ูวา่ ตกลงมันจะเกิดอะไรขึ ้นกันแน่?
: ก่อนอื่นเรามาทาความเข้ าใจกันก่อนว่า ทาไมน ้าท่วมปี นี ้ถึงหนักหนากว่าที่ผา่ นมา?
: น ้ามาจากไหน? น ้ามาจากฝน ซึง่ ตกตามธรรมชาติอยูแ่ ล้ วทุกปี
: ประเทศไทยมีลกั ษณะเป็ นพื ้นที่ลาดเอียง จากภาคเหนือสูภ่ าคใต้ ดังนันฝนที
้
่ตกลง
มาท่วมขังอยูบ่ นพื ้นดิน จะไหลลงจากภาคเหนือ ไปออกอ่าวไทยตามธรรมชาติ
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: สมัยก่อน น ้าฝนที่ตกลงมาบนพื ้นดิน จะไหลไปตามวิถีดงั กล่าว โดยมีผืนป่ าเป็ น
เสมือนเขื่อนธรรมชาติ ช่วยซึมซับและชะลอความเร็ วของน ้า
: เวลาผ่านไป เทคโนโลยีทาให้ เรามัน่ ใจว่าเราจะควบคุมน ้าได้ เราจึงสร้ างเขื่อน ให้ เรา
สามารถควบคุมการใช้ น ้า วางแผนกักเก็บ และปล่อยมันตามที่เราต้ องการ
: ป่ าซึง่ เป็ นพื ้นที่ซบั น ้า ทยอยกลายเป็ นหมู่บ้านจัดสรร นิคมอุตสาหกรรม และอื่นๆ
: จากที่วิถีของน ้าขึ ้นอยู่กับธรรมชาติ กลับกลายมาขึ ้นอยู่กับการควบคุมของมนุษย์
แทน
: และเมื่อมีการควบคุม จึงมีความเป็ นไปได้ ที่จะเสียการควบคุม
: ปี 2554 ปริ มาณน ้าฝนรวมตังแต่
้ ต้นปี ไม่แตกต่างจากปี ก่อนๆ มากนัก แต่ด้วยเหตุที่
ฝนตกอย่างหนาแน่นในช่วงเดือนกันยายนเป็ นต้ นมา จึงทาให้ ปริ มาณน ้ามีมากกว่าปกติ
: จากทุกปั จจัยดังกล่าว จึงทาให้ ปีนี ้เรามีมวลน ้าขนาดใหญ่ ประมาณ 10,000 ล้ าน
ลบ.ม. ค้ างอยู่บนภาคพืน้ ดิน หากเทียบน ้าหนักน ้าทังหมดนี
้
้ ก็ เปรี ยบได้ กับปลาวาฬสีน ้าเงิน
ประมาณ 50 ล้ านตัว
: เมื่อเหล่าปลาวาฬอยู่ผิดที่ จึงเป็ นอุปสรรคต่อความเป็ นอยู่ของประชาชน บ้ างก็มี
ปลาวาฬในบ้ านคนในบ้ านจึงต้ องไปอาศัยอยูบ่ นหลังคา บ้ างก็ทาลายเส้ นทางการจราจร
: ดังนันการแก้
้
ปัญหาคือเราต้ องพาปลาวาฬกลับสูท่ ะเลทางอ่าวไทยให้ ได้ เร็ วที่สดุ
: ปั จจุบนั เรามีเส้ นทางการระบายปลาวาฬอยู่ 3 ทาง คือ แม่น ้าบางปะกง แม่น ้าท่าจีน
และแม่น ้าเจ้ าพระยา ซึ่งทาให้ เราพาปลาวาฬกลับสูท่ ะเลได้ เพียงวันละประมาณ 1 ล้ านตัว นัน่
หมายถึง เราต้ องใช้ เวลาประมาณ 50 วันจึงจะพาปลาวาฬกลับสูท่ ะเลได้ หมด
: หลายคนมีคาถามว่าถ้ าปล่อ ยให้ น ้าท่วมกรุ งเทพฯ จะช่วยระบายน ้าได้ ดีขึ ้นไหม?
ด้ วยพื ้นที่ประมาณ 1,600 ตร.กม. ของกรุ งเทพฯ สมมติว่าปล่อยให้ น ้าท่วมสูง 1 เมตรในทุกพื ้นที่
คือท่วมเท่าระดับหน้ าอก เราจะสามารถแบ่งเบาปลาวาฬได้ 8 ล้ านตัว แต่การระบายน ้ายังเท่าเดิม
และเรายังต้ องใช้ เวลาอีก 42 วัน ในการระบายปลาวาฬ 42 ล้ านตัวที่เหลือ
: แล้ วเราจะทายังไงดี? ปั ญหานี ้กาลังถูกแก้ ยงั ไง?
: นโยบายที่รัฐบาลกาลังดาเนินอยู่คือ ปกป้องคันกันน
้ ้าให้ ดีที่สดุ ระหว่างที่รอให้ น ้า
ระบายออกจนหมด เพื่อไม่ให้ น ้าเข้ ากรุงเทพฯ ซึง่ เป็ นศูนย์กลางการแก้ ไขวิกฤตน ้าท่วม ดังนัน้ ไม่วา่
วิธีการใดก็ตาม ประเทศไทยจะยังอยูก่ บั สถานการณ์น ้าท่วมไปอีกหนึง่ เดือนเป็ นอย่างน้ อย
: อีกเรื่ องหนึง่ ที่ต้องคานึงถึง คือ แรงดันน ้า นึกภาพปลาวาฬที่อยากลงทะเลเต็มแก่ จึง
ออกแรงดันคันกัน้ นา้ ที่ข วางทางอยู่ เมื่ อ ไหร่ ที่คันกัน้ น ้าไม่สามารถทนแรงดันของปลาวาฬได้

52
ปลาวาฬก็จะเข้ ามาว่ายเล่นในกรุ งเทพฯ คาถามคือคันกันน
้ ้าจะต้ านทานได้ ถึงเมื่อไหร่ ? คาตอบ
จากนักวิชาการ มีหลากหลาย ซึง่ ล้ วนแล้ วแต่เป็ นการประมาณการทังสิ
้ ้น
: นั่นแปลว่าตราบใดที่ยงั ไม่มีคาตอบที่ชัดเจนเรื่ องความเสี่ยง คนกรุ งเทพฯ ก็ยงั มี
ความเป็ นไปได้ เช่นกัน ที่จะตกเป็ นผู้ประสบภัย
: ในเมื่อเราคาดหวังคาตอบเรื่ องทางแก้ ปัญหาไม่ได้ การเสพข้ อมูลจานวนมากจะยิ่ง
ทาให้ เราตื่นตูมโดยเปล่าประโยชน์ ดังนันสิ
้ ่งที่เราน่าจะทาได้ ดีกว่าในตอนนี ้ คือ ตังสติ
้ และตัง้
คาถามว่า “เราจะเตรี ยมตัวอย่างไร ให้ เราไม่ตกเป็ นผู้ประสบภัย แม้ จะอยูใ่ นภาวะน ้าท่วม”
: ตอนต่อไป เราจะนาเสนอวิธีการตังต้
้ น เพื่อเตรี ยมตัวรับมือน ้าท่วมอย่างมีสติ

ภาพที่ 25 คลิป “รู้ส้ !ู flood” EP.2 ตอนคาถามยอดฮิต
ที่มา : ทีมงาน รู้ ส้ ู flood, เอกสารต่ อยอด คลิป “รู้ ส้ ู! Flood” ตอนคาถามยอดฮิต [ซีดีรอม]
(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท, 2555)
ตอนที่ 2 : ประเมินนา้ ท่ วมด้ วยตัวเอง
: สถานการณ์น ้าท่วมครัง้ นี ้ หลายคนสงสัยว่าจะเอาตัวรอดได้ ไหม
: เมื่อพยายามค้ นหาคาตอบ ก็พบว่ามีข้อมูลมากมาย จนจับต้ นชนปลายไม่ถกู
: ปั ญหาคือ เราไม่ร้ ูวา่ ข้ อมูลไหนบ้ าง ที่จาเป็ นต่อการประเมินสถานการณ์น ้าท่วม
: ข้ อมูลหลายอย่างอาจฟั งดูยากในช่วงแรก แต่ถ้าเราค่อยๆ ทาความรู้ จักมัน ความไม่
รู้และความกังวลก็จะค่อยๆ ปายไป
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: วันนี ้เราจะตอบ 3 คาถามสาคัญ ซึ่งจะทาให้ คุณสามารถประเมินสถานการณ์ น ้า
ท่วมอย่างคร่ าวๆ ได้ ด้วยตัวเอง ไม่ต้อ งรอคาตอบจากใคร เพื่อ ที่คุณจะได้ เตรี ยมพร้ อม และ
หลีกเลีย่ งการเป็ นผู้ประสบภัยแม้ ในยามน ้าท่วม
คาถามที่ 1 : บ้ านเราจะท่วมไหม?
: คาถามแรกซึง่ กวนใจตลอดวัน กลางวันไม่เป็ นอันทางาน กลางคืนก็นอนหลับไม่ลง
: อย่างแรกที่คณ
ุ จาเป็ นต้ องรู้ คือจุดยุทธศาสตร์ ของตัวเอง
: รู้ จักเขตที่บ้านคุณอยู่ ดูว่าอยู่จุดไหนของแผนที่ รวมถึงจดจาเขตใกล้ เคียง เพื่อ
เชื่อมโยงข้ อมูลได้ เวลาฟั งข่าวตามสือ่ ต่างๆ
: ต้ องรู้ทิศทางการระบายน ้าออกสูท่ ะเล ว่าผ่านใกล้ บ้านคุณหรื อไม่
: รู้จกั จุดเสีย่ งที่สาคัญ ณ ขณะนัน้ เช่น ระยะห่างจากบ้ านคุณกับคันกันน
้ ้าที่กาลังกัน้
มวลน ้าอยูร่ ้ ูจกั คลองสายหลักใกล้ บ้าน เพราะคลองเป็ นเส้ นทางหลักที่น ้าจะใช้ เดินทางมาบ้ านที่อยู่
ใกล้ คลอง มีความเสีย่ งที่จะเป็ นมีน ้าท่วมเป็ นอันดับแรกๆ เป็ นต้ น
: ถ้ าเรารู้จกั เขตบ้ านตัวเองมากขึ ้น เมื่อเราฟั งรายงานข่าว เราจะไม่สบั สนกับข้ อมูลที่
เกินความจาเป็ นทาให้ สามารถประเมินความเสีย่ งด้ วยตัวเองได้ คร่าวๆ เพื่อเตรี ยมรับมือต่อไป
คาถามที่ 2 : ถ้ าท่วม จะท่วมสูงเท่าไหร่ ?
: เราต้ องเข้ าใจก่อนว่า ภูมิประเทศของแต่ละจังหวัดไม่ได้ ราบเรี ยบเท่ากันหมด และมี
ความสูงต่าไม่เท่ากันในแต่ละพื ้นที่ สมมติรัฐบาลประกาศว่าน ้าจะท่วมเขตสเลดเป็ ด 1 เมตร บ้ าน
A และบ้ าน B อยูใ่ นเขตเดียวกัน แต่ความสูงของบ้ านไม่เท่ากัน อาจเกิดความสับสนได้ ว่า 1 เมตร
ของบ้ านใคร นั่นเป็ นเหตุให้ รัฐบาลจาเป็ นต้ อ งประกาศสถานการณ์ น ้า เป็ นระดับน ้าที่สูงจาก
ระดับน ้าทะเล เพื่อที่แต่ละบ้ านจะได้ ประเมินสถานการณ์ บ้านตัวเองได้ อย่างใกล้ เคียงความเป็ น
จริ งที่สดุ
: อย่าเพิ่งกุมหัวว่าศัพท์ เทคนิคเหล่านี ้ยากเกิ นเข้ าใจ เพียงแค่เราเช็คความสูงจาก
ระดับนา้ ทะเลของบ้ านเราเอาไว้ เราก็ สามารถคิดเลขกันได้ ง่ายๆ ด้ วยการเอาตัวเลขที่รัฐบาล
ประกาศว่าน ้าจะท่วมสูงเท่าไหร่ ลบออกด้ วยความสูงจากระดับน ้าทะเลของเขตบ้ าน ผลลัพธ์ ที่ได้
คือปริ มาณน ้าที่จะท่วมจริ งๆสมมติรัฐบาลประกาศว่าน ้าจะท่วม 2 เมตรจากระดับน ้าทะเล ถ้ าเขต
บ้ านของคุณ สูง 1.7 เมตรจากระดับน ้าทะเล ในความเป็ นจริ งแล้ ว น ้าจะท่วมประมาณ 30 ซม.
ดังนันเมื
้ ่อได้ ยินว่าน ้าท่วม 2 เมตร ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมิดหลังคาบ้ าน เพราะที่จริ งมันแค่ประมาณ
ครึ่งแข้ งเท่านันเอง
้
คาถามที่ 3 : ถ้ าท่วม จะท่วมนานแค่ไหน?
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: คาถามข้ อนี ้ดูจะตอบยากที่สดุ เพราะขึ ้นอยู่กับปั จจัยหลายอย่าง แต่ถึงอย่างไรก็ยงั
สามารถประเมินคร่าวๆ ได้ สิง่ ที่คณ
ุ ต้ องศึกษา คือสภาพโดยรอบของเขตบ้ านคุณ
: ตามธรรมชาติแล้ ว น ้าจะไหลจากเหนือลงสูใ่ ต้ เพื่อระบายออกสูอ่ ่าวไทย แต่บางพื ้นที่
ไม่เป็ นเช่นนันเช่
้ น เขต A อยู่สงู จากระดับน ้าทะเล 1 เมตร น ้าจะไหลจากเขต A ลงใต้ ไปยังเขต B
แต่เขต B สูงจากระดับน ้าทะเล 2 เมตร เราเรี ยกลักษณะของเขต A ว่าเป็ นพื ้นที่แอ่งกระทะ ซึ่งมีผล
ให้ การระบายน ้า เป็ นไปได้ ยากกว่าเขต C ที่สงู จากระดับน ้าทะเล 1 เมตรเท่ากัน แต่เขต D ซึ่งอยู่
ทางใต้ เขต C สูงจากระดับน ้าทะเลแค่ 0.8 เมตร น ้าจะสามารถระบายผ่านได้ ดีกว่า แต่ก็ยงั ไม่ใช่
ทุกกรณีที่จะเป็ นเช่นนัน้ ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั อัตราการระบายน ้าเป็ นอีกปั จจัย
: เส้ นทางการระบายน ้าสามารถชี ้วัดความยาวนานของน ้าท่วมได้ พื ้นที่ซึ่งใกล้ จุด
ระบายน ้าหลัก น ้าจะท่วมยาวนานกว่าพื ้นที่ที่เป็ นแค่ทางผ่าน คิดง่ายๆ ว่าน ้าจากรอบด้ าน จะต้ อง
ไหลผ่านมาในเขตบ้ านเรา นัน่ แปลว่าตราบใดที่น ้ายังระบายไม่หมด เราก็จะยังเป็ นพื ้นที่รับน ้า
สุดท้ าย ก่อนที่น ้าจะพ้ นเขตเราไป
: เราได้ รวบรวม link ที่นาไปสูข่ ้ อมูลที่จาเป็ นไว้ ให้ คณ
ุ ในคาบรรยายใต้ คลิปนี ้แล้ ว ลอง
ศึกษาและนาไปปรับใช้ กนั ดูนะครับ เพราะคงไม่มีใครรู้จกั บ้ านคุณดีเท่าตัวคุณเอง
: เมื่อเราประเมินสถานการณ์น ้าท่วมด้ วยตัวเองได้ แล้ ว ตอนหน้ า สาหรับใครที่บ้านอยู่
ในพื ้นที่เสีย่ ง เราจะมาลงรายละเอียดกันว่า เราจะเริ่ มต้ นรับมือน ้าท่วมได้ อย่างไรครับ?

ภาพที่ 26 คลิป “รู้ส้ !ู flood” EP.3 เริ่ มต้ นอย่างไรในการรับมือน ้าท่วม#1 [การเตรี ยมตัวก่อนน ้ามา]
ที่มา : ทีมงาน รู้ส้ ู flood, เอกสารต่ อยอด คลิป “รู้ส้ ู! Flood” ตอนเริ่มต้ นอย่ างไรในการรับมือ
นา้ ท่ วม#1 [ซีดีรอม] (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท, 2555)
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ตอนที่ 3 : เริ่มต้ นอย่ างไรในการรับมือนา้ ท่ วม#1 [การเตรียมตัวก่ อนนา้ มา]
: ในสถานการณ์ ที่เต็มไปด้ วยความไม่แน่นอน ว่าน ้าจะท่วมบ้ านเราหรื อไม่ท่วม สิ่ง
หนึง่ ที่เราพอทาได้ คือการเตรี ยมบ้ านของเราให้ พร้ อมรับมือกับทุกสถานการณ์ แม้ ยามที่ภยั มา เรา
ก็ยงั ดูแลตัวเองได้ และไม่ตกเป็ นผู้ประสบภัย
: อย่าเพิ่งคิดว่าการเตรี ยมบ้ านเพื่อรับมือน ้าท่วมเป็ นเรื่ องยุ่งยาก เพียงตังสติ
้ และ
ค่อยๆ ตรวจสอบบ้ านของคุณตาม 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. ตรวจสอบรอบบ้ าน
1.1 ด้ วยการดูว่าสถานการณ์ น ้าท่วมปั จจุบนั ในพื ้นที่บ้านของคุณเป็ นอย่างไร
บ้ าง
1.2 หมัน่ ติดตามสถานการณ์น ้าท่วมโดยรวม เพื่อประเมินสถานการณ์
1.3 ตรวจสอบเส้ นทางคมนาคมรอบบริ เวณบ้ าน เพื่อหลีกเลีย่ งจุดที่น ้าท่วม
1.4 ที่สาคัญที่สดุ ควรตรวจสอบหน่วยงานช่วยเหลือที่สาคัญ หรื อศูนย์อพยพที่
อยู่ใกล้ เคียง ควรรู้ เส้ นทาง หรื อมีเก็ บหมายเลขโทรศัพท์ไว้ เพื่อเป็ นประโยชน์ในยามฉุกเฉินที่
ต้ องการความช่วยเหลือ
2. จัดการสินทรัพย์
2.1 แบ่งออกเป็ นสองส่วนได้ แก่ การป้องกันน ้าเข้ า และการจัดการกับข้ าวของ
ต่างๆ
2.2 สาหรั บการป้องกันน ้าเข้ า อันดับแรกคือ การปิ ดประตูหน้ าต่างที่อ ยู่ต่ า
จากนันจั
้ ดการกับรอยต่อตามจุดต่างๆ เช่น รอยต่อประตู รอยต่ออิฐ รอยร้ าว รอยต่อรอบสายไฟ
หรื อสายโทรศัพท์รวมถึงปลัก๊ ไฟและสวิตช์ จัดการใช้ ซิลโิ คนปิ ดรอยต่อทุกอย่างที่อยูต่ ่าให้ สนิท
2.3 อย่ามัวแต่สนใจน ้าด้ านบน จนลืมอุดน ้าที่อาจดันมาจากด้ านล่าง ทังจากท่
้
อ
น ้าทิ ้งอ่างล้ างหน้ า และโถสุขภัณฑ์ รวมถึงสนามหญ้ าในบริ เวณบ้ านเอง ก็เป็ นจุดที่น ้าจะดันซึม
ผ่านดินเข้ ามาได้
2.4 สิง่ ที่ควรคานึงในการปิ ดบ้ านไม่ใช่แค่น ้า เพราะช่องว่างเหนือน ้าขึ ้นมา อาจ
เป็ นจุดที่สตั ว์มีพิษหรื ออันตรายอื่นๆ อาจเข้ ามาได้ ควรปิ ดหรื อเฝ้าระวังให้ ดี
2.5 เมื่อป้องกันน ้าเข้ าแล้ ว จึงหันมาจัดการกับข้ าวของต่างๆ
2.6 บ้ านที่มีสตั ว์เลี ้ยง ควรอพยพไปอยูพ่ ื ้นที่ปลอดภัยให้ เร็ วที่สดุ เพื่อป้องกันการ
ติดเชื ้อโรคต่างๆรวมถึงลดภาระที่ต้องดูแล
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2.7 ทรัพย์สนิ ขนาดเล็กที่สามารถเคลื่อนย้ ายได้ ควรขนย้ ายขึ ้นชันบนเพื
้
่อความ
ปลอดภัย โดยเฉพาะเอกสารสาคัญทังหลาย
้
ควรหุ้มวัสดุกนั น ้าให้ ดีและรวบรวมไว้ ที่เดียวกัน
2.8 หากเป็ นทรัพย์สินขนาดใหญ่ เช่น ตู้เย็น เครื่ องซักผ้ า หรื ออื่นๆ ที่ไม่สะดวก
ต่อการขนย้ ายจัดการหาทางป้องกันให้ เรี ยบร้ อย
2.9 และที่สาคัญที่สดุ ควรปิ ดแก๊ สและตัดวงจรไฟฟ้า เพราะอาจเป็ นอันตรายถึง
ชีวิตได้ หากมีการแยกเบรกเกอร์ กบั ชันบน
้ สามารถตัดวงจรแต่ชนล่
ั ้ างได้
2.10 ส่วนทรัพย์สินขนาดใหญ่อย่างรถยนต์ ควรหาทางจอดในที่สงู เพื่อหนีน ้า
แต่หากหาที่จอดไม่ได้ ให้ ลองศึกษาวิธีการคลุมรถส่วนล่าง เพื่อปกป้องเครื่ องยนต์ดคู รับ
3. เตรี ยมอยูก่ บั น ้า
3.1 เพื่อให้ เราสบายใจว่ายังอยู่ได้ แม้ ภยั มา โดยเน้ นที่การเตรี ยมพร้ อมแต่พอดี
เพราะปริ มาณของที่มากเกินไป แทนที่จะกลายเป็ นสิง่ ช่วยเหลือ อาจกลายเป็ นภาระแทนได้
3.2 ก่อนที่จะเตรี ยมสิ่งของ ควรดูแลเรื่ องคนก่อนเป็ นอันดับแรก โดยเฉพาะเด็ก
ผู้ป่วย คนชราควรอพยพไปยังจุดปลอดภัยให้ เร็ วที่สดุ
3.3 เมื่อคนพร้ อมแล้ ว เข้ าสูข่ นตอนการจั
ั้
ดชุดยังชีพของเราเอง โดยเริ่ มจากนับ
จ านวนคนในครอบครั วของเรา เพื่ อ ประเมิ นสถานการณ์ ก ารเตรี ย มของอย่างสมเหตุส มผล
ประกอบด้ วย
3.4 น ้า เพื่อตัดกังวลกับสถานการณ์ น ้าดื่มขาดตลาด เราควรหาซื ้อเครื่ องกรอง
น ้า ไว้ เป็ นของตัวเอง เตรี ยมภาชนะไว้ รองดื่มน ้า รวมถึงสารทาความสะอาด เช่น น ้ายาล้ างจาน
เป็ นต้ น
3.5 อาหารสาเร็ จรูป จะช่วยให้ เราอยูใ่ นภาวะฉุกเฉินได้ นานขึ ้น ควรเลือกอาหาร
สาเร็ จรูป ที่ไม่ต้องใช้ ไฟฟ้ าช่วยปรุง ของจาพวกอาหารแช่แข็ง อาจอุ่นกินไม่ได้ หากโดนตัดไฟ และ
ควรเตรี ยมที่เปิ ดประป๋ อง หรื อเตาแก๊ สพกพาเล็กๆ ไว้ ใช้ ยามฉุกเฉิน ส่วนจาพวกของมีคมต่างๆให้
หาที่เก็บที่มิดชิด ป้องกันอันตรายยามน ้ามา และควรมีถงุ ดาเตรี ยมไว้ ด้วย
3.6 การเตรี ยมยา ควรเตรี ยมตังแต่
้ ยาทัว่ ไป ยาสาหรับโรคประจาตัว สาหรับ
แมลงสัตว์กัดต่อยรวมถึงยากันยุง เพราะน ้าท่วมจะทาให้ ยุงชุมเป็ นพิเศษ และควรเตรี ยมความ
พร้ อมเรื่ องการขับถ่าย โดยศึกษาวิธีการทาส้ วมฉุกเฉินเอาไว้ ด้วย
3.7 เตรี ยมอุปกรณ์ เพื่อการสื่อสารฉุกเฉิน เช่น แบตเตอรี่ โทรศัพท์สารอง หรื อ
เครื่ องรับวิทยุพกพา
3.8 และควรมีอุปกรณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ เช่น เสื ้อชูชีพ หรื อนกหวีด
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3.9 แม้ สิ่งที่เราต้ องดูแลในภาวะน ้าท่วมจะเยอะ แต่หากคิดให้ ดีๆ แล้ ว ทุกสิ่งก็
ล้ วนคิดมาจากชีวิตประจาวันของเราทังสิ
้ ้น “ตรวจสอบรอบบ้ าน จัดการสินทรัพย์ เตรี ยมอยู่กับน ้า”
หากคุณตังสติ
้ และค่อยๆ คิดตาม 3 ขันตอนดั
้
งกล่าว การรับมือน ้าท่วม ก็จะไม่ใช่เรื่ องยากอีก
ต่อไป
3.10 เราได้ รวบรวม link ที่นาไปสูข่ ้ อมูลที่จาเป็ นไว้ ให้ คณ
ุ ในคาบรรยายใต้ คลิปนี ้
แล้ ว ลองศึกษาและเลือกใช้ ให้ เหมาะกับบ้ านคุณนะครับ
- ตอนหน้ า เราจะพาไปเตรี ยมตัวรับมือน ้าท่วม ดูการใช้ ชีวิตอยูก่ บั น ้า ในภาวะที่น ้ามาแล้ วกันครับ

ภาพที่ 27 คลิป “รู้ ส้ !ู flood” EP.4 เริ่ มต้ นอย่างไรในการรับมือน ้าท่วม#2 [การรับมือในภาวะน ้า
ท่วม]
ที่มา : ทีมงาน รู้ส้ ู flood, เอกสารต่ อยอด คลิป “รู้ส้ ู! Flood” ตอนเริ่มต้ นอย่ างไรในการรับมือ
นา้ ท่ วม#2 [ซีดีรอม] (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท, 2555)
ตอนที่ 4 : เริ่มต้ นอย่ างไรในการรับมือนา้ ท่ วม#2 [การรับมือในภาวะนา้ ท่ วม]
: สาหรับใครที่เตรี ยมพร้ อมรับมือน ้าท่วมไว้ อย่างดีแล้ ว ก็ยงั อาจจะกังวลว่า ถ้ าน ้ามา
จริ งๆ จะรับมือไหวหรื อเปล่า? ถ้ าคุณกังวลอยู่ ลองติดตามข่าวและประเมินสถานการณ์อีกครัง้
: 3 สิ่งที่ต้องสังเกตคือ ระดับน ้า ให้ พิจารณาระดับน ้าที่เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ วในพื ้นที่
ใกล้ เคียง สองคือสุขภาพของคนในครอบครัว เด็ก ผู้ป่วย คนชรา อาจอยู่อาศัยในภาวะน ้าท่วมได้
ยากลาบากกว่าผู้มีสขุ ภาพแข็งแรงปกติ สามคือความพร้ อมที่เตรี ยมไว้ ทังเรื
้ ่ องความเป็ นอยู่หาก
น ้ามา และการปกป้องทรัพย์สนิ มีคา่ กรณีที่คณ
ุ จะอพยพ
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: ลองพิจารณาทังสามสิ
้
่งตามสภาพการณ์ ของคุณเอง เพราะสุดท้ ายการตัดสินใจว่า
จะอพยพหรื อไม่เป็ นของแต่ละครอบครัวซึง่ มีปัจจัยต่างกัน
: แต่หากคุณยังไม่มนั่ ใจอีกว่าถ้ าไม่อพยพจะอยูไ่ ด้ มย?
ั ้ เราไปลองดูวิธีการอยูก่ บั น ้ากัน
ครับ
1. ความปลอดภัยในบ้ าน
1.1 ไฟฟ้ าเป็ นสิง่ แรก ที่อาจก่อให้ เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ เราต้ องมีสติ และจัดการ
กับมันอย่างระมัดระวัง
1.2 ควรสับคัตเอาท์ตัดระบบไฟฟ้าภายในบ้ าน ถ้ าส่วนใดส่วนหนึ่งของร่ างกาย
เปี ยกหรื อสัมผัสกับน ้าห้ ามแตะต้ องทุกสิ่งที่อาจมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน เช่น สวิตช์ หรื ออุปกรณ์
ไฟฟ้ า
1.3 หากมิเตอร์ ไฟฟ้าอยู่ต่า หรื อใกล้ ระดับน ้า ควรแจ้ ง จนท. การไฟฟ้าให้ มาช่วย
จัดการให้
1.4 บ้ านไหนที่มีแก๊ สควรปิ ดให้ เรี ยบร้ อย หากได้ กลิ่นแก๊ สเมื่อไหร่ เปิ ดหน้ าต่างให้
อากาศถ่ายเท อย่าจุดไฟ หรื อทาสิง่ ใดที่อาจก่อให้ เกิดประกายไฟ
1.5 จัดการทางเดินไปยังจุดต่างๆ ของบ้ านให้ เรี ยบร้ อย ระหว่างทางอาจมีอันตราย
จากเศษแก้ ว ตะปู ของแหลมอื่นๆ รวมถึงโคลนลืน่ ที่มากับน ้า
2. การใช้ ชีวิตประจาวันในบ้ าน
2.1 น ้าสะอาดเป็ นสิง่ สาคัญมากในยามน ้าท่วม หากน ้าประปายังใช้ งานได้ ควรหา
ภาชนะสารองไว้ แต่น ้าที่จะนามาใช้ ในภาวะน ้าท่วมนันปนเปื
้
้อนได้ ง่าย จึงควรตรวจเช็คคุณภาพ
น ้าทุกครัง้ ก่อนใช้ หากพบว่าน ้าไม่สะอาด ต้ องต้ มหรื อกรองให้ น ้าสะอาดอย่างถูกต้ อง
2.2 หากจะทาอาหารในบ้ าน ไม่ควรใช้ เตามีควัน และต้ องมั่นใจว่าดับเรี ยบร้ อย
หลังใช้
2.3 เมื่อมีขยะ อย่าทิ ้งลงน ้าโดยตรง เพราะจะยิ่งก่อให้ เกิดเชื ้อโรค ให้ ทิ ้งลงถุงดา
และผูกปากถุงให้ มิดชิดไม่ควรขับถ่ายลงน ้า หากส้ วมใช้ งานไม่ได้ ควรถ่ายลงถุงพลาสติก และใส่
ปูนขาวเพื่อฆ่าเชื ้อโรค
2.4 ระมัดระวังเด็กๆ เป็ นพิเศษจากอันตรายต่างๆ โดยเฉพาะสัตว์มีพิษ ที่อาจมา
พร้ อมน ้า
2.5 เตรี ยมแบตเตอรี่ สารองสาหรับโทรศัพท์ให้ พร้ อม ใช้ ให้ น้อยที่สดุ เพื่อเก็บแบต
ไว้ เผื่อกรณีฉกุ เฉิน
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2.6 อย่าปล่อยให้ สมาชิกครอบครัวเสียสุขภาพจิต ควรหากิจกรรมทาเพื่อ ผ่อ น
คลายความตึงเครี ยดด้ วย
3. ความปลอดภัยเมื่อต้ องออกจากบ้ าน
3.1 หากมีความจาเป็ นต้ องออกจากบ้ าน ควรแต่งกายให้ มิดชิด ใส่กางเกงขายาว
รองเท้ าบู๊ท หากไม่มีสามารถใช้ ถงุ พลาสติกใส่แทนได้
3.2 ไม่ควรเดินตามเส้ นทางน ้าไหล เพราะความสูงของน ้าแค่ 15 ซม. ก็ทาให้ เสีย
หลักได้
3.3 ควรพกไม้ ขนาดยาวติดตัว เพราะระหว่างทางอาจมีพื ้นเป็ นหลุมอยูใ่ ต้ น ้า ไม้ จะ
เป็ นตัวช่วยนาทางที่ดีและยังสามารถใช้ จดั การกับสัตว์ที่จะเข้ ามาใกล้ ได้ ด้วย
3.4 ควรอยูใ่ ห้ หา่ งเสาไฟฟ้า สายไฟ หรื ออุปกรณ์ ไฟฟ้าใดๆ บนท้ องถนนที่สดุ หาก
พบเห็นว่ามีจุดใดชารุดควรแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ทนั ที
3.5 ถ้ าต้ องออกจากบ้ านในกรณีที่ระดับน ้าสูง สองสิง่ ที่ควรมีอย่างยิ่ง คือสวมเสื ้อชู
ชีพเพื่อความปลอดภัยและพกนกหวีดในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือ
4. การดูแลสุขภาพและโรคที่มาพร้ อมน ้าท่วม
4.1 ไม่ควรกินอาหารดิบทุกชนิด อุ่นร้ อนหรื อทาให้ สกุ ก่อนบริ โภคทุกครัง้ หากเป็ น
อาหารกระป๋ อง ให้ ดทู ี่กระป๋ องไม่บุบ ไม่เป็ นสนิม และไม่หมดอายุ เพราะอาจทาให้ เกิดโรคอุจจาระ
ร่วง หากมีอาการ ควรหาช่องทางไปรักษา ห้ ามถ่ายลงน ้าเด็ดขาด เพราะเชื ้อโรคจะแพร่กระจาย
4.2 จ าไว้ เสมอว่าน ้าอาจมี เชื ้อโรค ให้ ระวังน ้าเข้ าตา เข้ าแผล ไม่ควรแช่น ้าเป็ น
เวลานาน ควรล้ างมือล้ างเท้ าทุกครัง้ หลังลุยน ้า เพราะเชื ้อโรคในน ้าอาจเป็ นที่มาของ โรคฉี่หนู น ้า
กัดเท้ า ผื่นคัน ฮ่องกงฟุต
4.3 ช่วงน ้าท่วม ยุงจะเยอะกว่าปกติ ควรมียากันยุงไว้ ป้องกัน
4.4 โรคตาแดง ติดเชื ้อจากความสกปรก แบคทีเรี ย ล้ างมือให้ สะอาด
4.5 หากใครมีโรคประจาตัว ต้ องดูแลตัวเองด้ วยการทานยาให้ ตรงเวลา
4.6 นัน่ คือตัวอย่างคร่าวๆ ของการอยูก่ บั น ้า หากใครสนใจข้ อมูลเพิ่มเติม สามารถ
คลิกอ่านได้ ที่ link ที่เรารวบรวมไว้ ด้านล่างนะครับ
4.7 แม้ วา่ เราจะอยูก่ บั น ้าได้ แล้ ว แต่ก็ยงั ควรต้ องตรวจสอบจุดรั่วซึมตามบ้ านทุกวัน
ว่ามีเพิ่มเติมจากของเก่าหรื อเปล่า ติดตามข่าวสารเท่าที่ทาได้ ดูเส้ นทางไปโรงพยาบาลหรื อศูนย์
อพยพใกล้ เคียง ระหว่างรอน ้าลด หรื อรอความช่วยเหลือ หากเราวางตัวเป็ นผู้ประสบภัยที่ดี เราก็
จะผ่านน ้าท่วมครัง้ นี ้ไปได้ ด้วยดีพร้ อมๆ กันครับ
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ภาพที่ 28 คลิป “รู้ส้ !ู flood” EP.5 ตอนใจเย็นยามอพยพ
ที่มา : ทีมงาน รู้ส้ ู flood, เอกสารต่ อยอด คลิป “รู้ ส้ ู! Flood” ตอนใจเย็นยามอพยพ [ซีดีรอม]
(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท, 2555)
ตอนที่ 5 : ใจเย็นยามอพยพ
: หลังการประกาศเตือนภัย เราคงพอจะเห็นได้ ว่าหลายพื ้นที่ในกรุ งเทพฯ เริ่ มมีน ้าเข้ า
มาบ้ างแล้ ว บางครอบครัวเริ่ มทยอยอพยพออก บางครอบครัวก็ยงั อยูก่ บั บ้ านตามปกติ
: สาหรับใครที่ยงั อยูบ่ ้ าน ลองพิจารณา 3 สิง่ ที่ต้องสังเกตอีกครัง้ เช็คระดับน ้า ทังบ้
้ าน
เราเองและบริ เวณใกล้ เคียง สุขภาพของคนในครอบครัว โดยเฉพาะเด็ก ผู้ป่วย คนชรา และดูความ
พร้ อมที่เตรี ยมไว้ หากวันนี ้สถานการณ์ ของคุณ อยู่ในกรณีที่คุณคิดว่าควรอพยพ เราจะพาคุณไป
เตรี ยมตัวกัน
: ขันตอนการเตรี
้
ยมตัวอพยพ ถ้ าจะจดจาให้ ง่ายลองเปรี ยบเทียบกับการไปเที่ยวดู
ครับ เราเริ่ มจากคาถามว่า “ไปไหน?” “นานเท่าไหร่?” “เอาอะไรไปบ้ าง?” “จะไปอย่างไร?”
:ไปไหน? นานเท่ าไหร่ ?”
: การอพยพ ส่วนหนึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ที่หมายของคุณ ว่าจะอพยพไปที่ไหน ไปอยู่บ้านญาติ
ไปต่างจังหวัด ไปต่างประเทศ หรื อ ไปอยู่ที่ศูนย์ อ พยพ การเตรี ยมของที่จาเป็ น ก็ ขึ ้นอยู่กับ
ระยะเวลาที่คณ
ุ วางแผนจะอพยพไป 5 วัน 7 วัน 2 อาทิตย์ หรื อ 1 เดือน และขึ ้นอยู่กับจานวนคนที่
อพยพไปพร้ อมคุณด้ วย ทังนี
้ ้ ควรเตรี ยมของทุกอย่างล่วงหน้ าใส่กระเป๋ าเอาไว้ ถ้ ารวมเป็ นใบเดียว
ได้ จะดีที่สดุ เพราะเมื่อถึงยามฉุกเฉินจริ งๆ เพียงคุณคว้ ากระเป๋ าใบนี ้ ก็สามารถออกจากบ้ านได้
เลยทันที
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“เอาอะไรไปบ้ าง?”
: สิ่งที่ต้องเตรี ยมก็ได้ แก่ น ้า อาหารสาเร็ จรู ป ไฟฉายหรื อเทียนไข ยาต่างๆ อุปกรณ์
สือ่ สาร อุปกรณ์ขอความช่วยเหลือ เสื ้อชูชีพ อย่าลืมว่าควรเตรี ยมแต่พอดี ไม่ให้ หนักเกินไปจนเป็ น
ภาระ
: เมื่อเตรี ยมของเสร็ จ ก็เป็ นเรื่ องของการปิ ดบ้ าน ยกของสาคัญขึ ้นสูง ตัดกระแสไฟฟ้า
ทังหมด
้
ปิ ดแก๊ สอุดช่องน ้า จดบันทึกรายการทรัพย์สนิ ทังหมด
้
เผื่อไว้ ตรวจสอบให้ ครบตอนกลับมา
: ศูนย์อพยพส่วนใหญ่ จะแยกส่วนระหว่างผู้ประสบภัยกับสัตว์เลี ้ยง เพื่อควบคุมเรื่ อง
การจัดการและความสะอาด ดังนันเพื
้ ่อความสบายใจของคนรักสัตว์ ลองติดต่อหาศูนย์อพยพสัตว์
เลี ้ยง เพื่อนาสัตว์เลี ้ยงของคุณไปฝากไว้ ระหว่างช่วงอพยพครับ
: ถ่ายภาพบ้ านของคุณที่น ้าท่วมเอาไว้ ซึง่ ควรถ่ายให้ เห็นบ้ านเลขที่ด้วย สาหรับใช้ เป็ น
หลักฐานการเบิกประกัน หรื อค่าชดเชยต่างๆ ในภายหลัง
: จดบันทึกหรื อพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ฉกุ เฉินต่างๆ พกติดตัวไว้ หากจดจาหมายเลข
โทรศัพท์ที่สาคัญได้ จะดีที่สดุ
“จะไปอย่ างไร?”
: หากคุณตัดสินใจที่จะอพยพ ควรทาตังแต่
้ ตอนที่น ้ายังไม่มาหรื อไม่สงู มาก ออก
เดินทางได้ สะดวกเพราะหากน ้าสูงแล้ ว การอพยพจะเป็ นไปได้ ยากกว่าที่คณ
ุ คิด
: ก่อนออกจากบ้ าน ศึกษาเส้ นทางจากบ้ านสูท่ ี่หมายอย่างละเอียด เพื่อหลีกเลี่ยง
เส้ นทางที่น ้าท่วม และควรนัดหมายจุดนัดพบกับสมาชิกทังหมดให้
้
พร้ อม เผื่อกรณีพลัดหลง
: ไฟฟ้ าเป็ นสิง่ ที่ต้องระวังมากเป็ นพิเศษ กรณีที่ต้องเดินลุยน ้า ควรตรวจสอบกระแสไฟ
ในน ้าก่อนทุกครัง้ และหลีกเลีย่ งการเดินใกล้ แหล่งกาเนิดไฟฟ้ าทุกชนิด
: หากเส้ นทางที่คณ
ุ อพยพเริ่ มมีน ้ามาบ้ าง ไม่ควรเดินตามเส้ นทางน ้าไหล เพราะน ้าตื ้น
ก็ทาให้ เราเสียหลักได้ การเดินลุยน ้า จะเดินยากกว่าปกติ ควรพกขนมประเภทแป้งหรื อน ้าตาลเพื่อ
เพิ่มพลังงาน และควรพกไม้ ขนาดยาว เพื่อใช้ นาทาง ป้องกันการตกหลุมบ่อใต้ น ้าที่เรามองไม่เห็น
: หากพบเจอจระเข้ หรื องูขณะที่กาลังเดินลุยน ้า อย่าตกใจและวิ่ง เพราะจะยิ่งเป็ น
อันตราย ให้ ยืนเฉยๆรอจนกว่าจระเข้ จะผ่านไป แต่ในกรณีที่จระเข้ พงุ่ เข้ ามาจะทาร้ าย ให้ ยื่นไม้ หรื อ
สิ่งอื่นเข้ าปาก เพราะธรรมชาติการกินเหยื่อของจระเข้ จะงับและลากเหยื่อ ลงไปกินในน ้า แล้ ว
ระหว่างที่จระเข้ งบั ไม้ ที่เรายื่นไป ค่อยวิ่งหนีอย่างระมัดระวัง
: เมื่อถึงที่หมาย ซึ่งในที่นี ้เราขอยกตัวอย่างที่หมายที่ศูนย์อพยพ ล้ างมือและเท้ าให้
สะอาดหากคุณเพิ่งลุยน ้ามา ก่อนจะเข้ าไปในที่หมายของคุณ
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: สิง่ ที่จาเป็ นต้ องใช้ แน่ๆ เพื่อลงทะเบียนเข้ าศูนย์อพยพ ก็คือหลักฐานยืนยันความเป็ น
ตัวตนของคุณ เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ พาสปอร์ ต ควรเตรี ยมมาจากบ้ านให้ พร้ อม
: ขันตอนต่
้
างๆ และกฎระเบียบ ขึ ้นอยูก่ บั แต่ละศูนย์อพยพ แต่โดยทัว่ ไปแล้ ว สิ่งที่ต้อง
คานึงถึง เมื่อเราต้ องไปอยูร่ ่วมกับผู้ประสบภัยคนอื่นๆ มีดงั นี ้
: ไม่ควรเก็บอาหารที่ปรุ งสดไว้ กินข้ ามมื ้อ เพราะอาหารอาจบูด และทาให้ เกิดโรคได้
หากพบว่าอาหารบูด ไม่ใช่เพียงแค่ทิ ้ง แต่เราควรแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ให้ ทราบด้ วย เพื่อระงับการแจก
อาหารชนิดนันให้
้ ผ้ อู ื่น
: ล้ างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร ปิ ดปากทุกครัง้ ที่ไอหรื อจาม คานึงถึงความ
สะอาดส่วนรวมด้ วยการรักษาความสะอาดของตัวเองให้ ดีที่สดุ หากเจ็บป่ วยหรื อสงสัยว่าจะมีโรค
ให้ รีบพบหน่วยแพทย์ทนั ที ป้องกันเชื ้อโรคแพร่กระจาย
: ขอให้ คิดอยูเ่ สมอว่า ในศูนย์อพยพ ไม่ได้ มีแต่เราเพียงครอบครัวเดียว ยังมีคนอื่นอีก
มาก ทังผู
้ ้ ประสบภัยด้ วยกัน อาสาสมัคร หรื อเจ้ าหน้ าที่ ถ้ าเราคิดถึงแต่ตวั เอง ศูนย์อพยพก็จะเต็ม
ไปด้ วยผู้ประสบภัยแต่หากเราคิดถึงส่วนรวม ช่วยคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ ศูนย์อพยพก็จะเต็มไปด้ วย
อาสาสมัคร ที่ดแู ลกันและผ่านพ้ นวิกฤตครัง้ นี ้ไปด้ วยกัน
: ตอนต่อไป เราจะพาไปศึกษาภูมิปัญญาที่น่าสนใจ ที่เกิดขึ ้นในช่วงวิกฤตน ้าท่วมกัน
ครับ

ภาพที่ 29 คลิป “รู้ส้ !ู flood” EP.6 ตอนตุนอย่างมีสติ
ที่มา : ทีมงาน รู้ ส้ ู flood, เอกสารต่ อยอด คลิ ป “รู้ ส้ ู! Flood” ตอนตุนอย่ างมีสติ [ซีดีรอม]
(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท, 2555)
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ตอนที่ 6 : ตุนอย่ างมีสติ
: เราเชื่อว่าทุกคนต้ องเคยเห็นภาพนี ้ ภาพที่ชนวางของเกลี
ั้
้ยงสนิท ไม่ว่าจะที่มินิมาร์ ท
เล็กๆ หรื อซุปเปอร์ สโตร์ ขนาดใหญ่ เราแตกตื่นกันว่าจะเกิดภาวะขาดแคลนสินค้ า น ้าดื่มขึ ้นราคา
สามสีเ่ ท่า ข้ าวสาร อาหารแห้ งเริ่ มขาดตลาด ไหนจะไม่แน่ใจอีกว่าครอบครัวของตัวเองจะตกเป็ น
ผู้ประสบภัยติดอยู่ในบ้ านเป็ นเวลานานรึ เปล่า หลายคนจึงเริ่ มซื ้อไปกักตุน จากที่ซื ้อน ้าทีละสอง
ขวด ต้ องซื ้อทีละสิบขวด เผื่อของขาดตลาด ยิ่งซื ้อเยอะ ของก็ยิ่งหมดเร็ ว พอหมดเร็ ว เราก็เริ่ มกลัว
ว่าจะหาซื ้อไม่ได้ ทนั ทีที่ของมาก็ซื ้อเยอะ ยิ่งซื ้อเยอะ ของก็ยิ่งหมดเร็ ว เร็ วจนชวนให้ สงสัยว่า “เรา
อยูใ่ นภาวะขาดแคลนสินค้ าจริ งรึเปล่า?”
: เราลองถอยมาดูภาพรวมที่กาลังการผลิตทังประเทศกั
้
น เริ่ มต้ นที่น ้าดื่ม ปกติแล้ ว เรา
บริ โภคน ้าดื่มกันคนละประมาณ 2 ลิตรต่อวัน รวมคนไทยทังประเทศจะดื
้
่มน ้าวันละ 134 ล้ านลิตร
ในขณะที่เรามีกาลังการผลิตรวมอยูท่ ี่วนั ละประมาณ 2,000 ล้ านลิตร
: ผลพวงจากน ้าท่วม โรงงานผลิตน ้าดื่มทัว่ ประเทศ 10,000 แห่ง สูญเสียกาลังการ
ผลิตไป 30% ทาให้ เรายังเหลือกาลังการผลิตอีก 1,400 ล้ านลิตรต่อวัน ถ้ าเทียบกับการบริ โภคน ้า
ดื่มของคนทังประเทศแล้
้
ว น ้ายังเพียงพอต่อความต้ องการ ชนิดที่สามารถเก็บไว้ ในโหนกอูฐได้ อีก
วันละประมาณ 6 ล้ านตัว
: บะหมี่กึ่งสาเร็ จรูปบางยี่ห้อ ก็เร่งเพิ่มกาลังการผลิตขึ ้น จาก 6 ล้ านซองต่อวัน เป็ น 7
ล้ านซองต่อวันหนาซ ้ายังเอาวันอาทิตย์ซงึ่ เป็ นวันหยุด มาช่วยผลิตเพิ่มอีก
: แล้ วไข่ละ่ ? กาลังการผลิตไข่ไก่โดยปกติอยู่ที่ประมาณ 25-27 ล้ านฟองต่อวัน น ้า
ท่วมครัง้ นี ้ส่งผลให้ เราต้ องสูญเสียพื ้นที่ฟาร์ มไก่ไข่ในจังหวัดอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง คิดเป็ นพื ้นที่
ประมาณ 5% ของฟาร์ มไก่ไข่ทงหมด
ั้
จากการสูญเสียดังกล่าว ส่งผลให้ ไข่ไก่หายไปจากระบบ
ประมาณ 1-2%
: การขนส่ง หรื อ Logistic เป็ นอีกสาเหตุหลักของปั ญหา แน่นอนว่าน ้าท่วม รถก็วิ่ง
ไม่ได้ หนึง่ ในการแก้ ไขปั ญหาก็คือการใช้ เส้ นทางอ้ อม การขนส่งบางเส้ นทาง ต้ องยอมขับรถอ้ อม
อีกกว่าร้ อยกิโลเมตรเพื่อให้ สนิ ค้ าจากแหล่งผลิต มุ่งตรงมาสูจ่ ุดกระจายสินค้ าได้ สินค้ ายังมาถึงได้
เหมือนเดิม ที่เพิ่มมากขึ ้น คือเวลาที่ใช้ ในการขนส่ง
: ดังนันเมื
้ ่อเรากวาดสินค้ าจนหมดจากชัน้ จึงเป็ นไปได้ ที่จะมีช่วงว่างระหว่างรอสินค้ า
ที่ชนั ้ ว่างเปล่า ซึ่งเป็ นภาพที่เราไม่ค่อยพบเห็นบ่อยนัก และแน่นอนว่าสิ่งที่หลายคนทา คือการ
ถ่ายรูป และอัพโหลดลง social network ภาพซุปเปอร์ สโตร์ ที่ว่างเปล่า ถูกเผยแพร่ ออกไปที่แล้ วที่
เล่า จนทุกคนอาจพากันคิดว่า ถ้ าของมา ต้ องรี บซื ้อ
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: ปริ มาณการซื ้อสินค้ าหลายชนิดเพิ่มขึ ้นอย่างก้ าวกระโดด ยอดขายน ้าดื่มในซุปเปอร์
สโตร์ เมื่อต้ นเดือนตุลาคม เพิ่มขึ ้นกว่า 40% จากปลายเดือนกันยายน รวมถึงอาหารสาเร็ จรู ป และ
ไข่ไก่เองก็เช่นกัน เปรี ยบเทียบง่ายๆ ว่าจากที่น ้า 100 ขวด เคยขายหมดภายใน 1 ชัว่ โมง แต่ในช่วง
ภาวะน ้าท่วมน ้า 100 ขวด อาจขายหมดได้ ภายในเวลา 20 นาที
: อีกเรื่ องหนึง่ ที่อาจตอบคาถามเราได้ วา่ “เราอยูใ่ นภาวะขาดแคลนสินค้ าจริ งรึ เปล่า ?”
จากการสารวจตลาดสดหลายแห่งพบว่า สินค้ าต่างๆ ที่ว่าขาดตลาดในซุปเปอร์ สโตร์ ยังมีขาย
ตามปกติในร้ านขายของชาเล็กๆ ไม่ว่าจะน ้าดื่ม ข้ าวสาร อาหารแห้ ง หรื อ แม้ แต่วสั ดุก่อสร้ าง
จาพวกซิลโิ คน ปูนขาว ที่วา่ ขาดตลาด ก็ยงั คงหาซื ้อได้ ในร้ านขายวัสดุก่อสร้ างเล็กๆ ทัว่ ไป
: เรามองแต่ชีวิตแบบที่เราคุ้นเคยรึ เปล่า ? เมื่อเห็นที่ที่เราไปช้ อปปิ ้งประจาของหมด
เราก็อาจเผลอคิดไปว่าทุกที่จะต้ องหมดเหมือนกัน
: อีกสาเหตุหนึ่งอาจเป็ นเพราะความไม่ร้ ู หลายคนกลัวว่าน ้าจะท่วม จนไม่สามารถ
ออกมาซื ้อของได้ จึงต้ องซื ้อให้ มากไว้ ก่อน เพราะเราไม่ร้ ู ว่าต้ องซื ้อแค่ไหนถึงจะเพียงพอ?
: ถ้ าเรารู้ ความต้ องการการบริ โภคของแต่ละคนในแต่ละวัน เราอาจจะพอประเมิ น
ความต้ องการคร่าวๆของแต่ละครอบครัวได้
: นักวิชาการสาขาโภชนวิทยาระบุวา่ ผู้ชาย จะรับประทานข้ าวสารประมาณ 2 ขีดต่อ
วัน หรื อเท่ากับข้ าวสวย 10 ทัพพี ในขณะที่ ผู้หญิ ง เด็ก และคนแก่ อยู่ที่ประมาณ 1 ขีด หรื อ 6
ทัพพี ดังนันครอบครั
้
วขนาด 4 คน ซึ่งประกอบไปด้ วย พ่อ แม่ ลูกชาย ลูกสาว จะรับประทาน
ข้ าวสารบรรจุถงุ 5 กิโลกรัม 1 ถุง ภายในเวลาประมาณ 9 วัน
: วิชาสุขศึกษาบอกเรามาตังแต่
้ เด็กว่า เราควรดื่มน ้าวันละ 8 แก้ ว หรื อประมาณ 1.5-2
ลิตร นัน่ แปลว่าครอบครัวขนาด 4 คน ดื่มน ้าบรรจุขวดขนาดเล็ก 1 โหล ภายในเวลา 1 วัน
: สาหรับกรณีบะหมี่กึ่งสาเร็ จรู ป ถ้ าเรารับประทานตลอดวันโดยไม่มีอย่างอื่นเลย จะ
ให้ พลังงานพอเพียงที่ประมาณ 4-5 ซองต่อวัน แต่ถ้ากินแบบนี ้ทุกวัน ก็ อาจมีผลกระทบอื่นๆ
ตามมา
: นี่เป็ นเพียงตัวอย่างเล็กๆ ของการคานวนความต้ องการการบริ โภคในแต่ละวัน ลอง
ศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ link ที่เรารวบรวมไว้ ด้านล่าง แล้ วนาไปคานวณความต้ องการของ
ครอบครัวคุณดูนะครับ
: แน่นอนว่าการตุนข้ าวของไม่ใช่เรื่ องผิด เพราะในภาวะน ้าท่วมอย่างนี ้ เราต่างไม่ร้ ู ว่า
เราจะต้ องตกเป็ นผู้ประสบภัยเมื่อไหร่ และนานแค่ไหน นัน่ จึงทาให้ เราตุนข้ าวของต่างๆ ด้ วยความ
ไม่ร้ ู แต่ถ้าหากเราตังสติ
้ อีกสักนิด ศึกษาให้ มากขึ ้น เราก็จะสามารถตุนข้ าวของอย่างมีสติมากขึ ้น
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ได้ ทีนีท้ ุกครั ง้ ที่อยู่หน้ าชัน้ วางสินค้ า ลองคิดอี กสักนิดก่อ นหยิบ ว่าเราต้ อ งการมันจริ งรึ เปล่า ?
เพราะในขณะที่มนั “เกิน” จากความต้ องการของเรา มันอาจเป็ นสิ่งที่ “ขาด” ในความต้ องการของ
ใครอีกหลายคน
: ตอนต่อไป ...

ภาพที่ 30 คลิป “รู้ส้ !ู flood” EP.7 ตอนรู้ให้ ครบ ระบบน ้าใช้
ที่มา : ทีมงาน รู้ ส้ ู flood, เอกสารต่ อยอด คลิป “รู้ สู้ ! Flood” ตอนรู้ ให้ ครบ ระบบนา้ ใช้
[ซีดีรอม] (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท, 2555)
ตอนที่ 7 : รู้ให้ ครบ ระบบนา้ ใช้
: ในช่วงภาวะน ้าท่วมอย่างนี ้ เราเชื่อว่าหลายครอบครัวคงมีความกังวลเรื่ องน ้าดื่มน ้า
ใช้ บางบ้ านเล่าต่อๆ กันว่า น ้าประปาที่บ้านมีสี และกลิ่นที่ผิดปกติ ยิ่งมีข่าวว่าน ้าประปาปนเปื ้อน
ยิ่งทาให้ เรากังวลไปกันใหญ่ ว่าน ้าท่วมส่งผลกระทบกับน ้าดื่มน ้าใช้ ของเราอย่างไรบ้ าง?
: ก่อนที่เราจะตอบคาถามนันได้
้ เราลองไปทาความรู้จกั กับระบบน ้าประปาของเราให้
มากขึ ้นกันก่อน
: น ้าประปามาจากไหน? เมื่อฝนตกลงมา ผืนแผ่นดินบางส่วนได้ รองรับน ้านันเอาไว้
้
จนกลายเป็ นแหล่งน ้าตามธรรมชาติ ทังแม่
้ น ้า และลาคลอง
: และเมื่อเราต้ องการนาน ้าจากแหล่งน ้าตามธรรมชาติมาใช้ แต่เราไม่ร้ ู ว่าในน ้านันมี
้
อะไรเจือปนอยูบ่ ้ าง เราจึงจัดการน ้าให้ เข้ าสูค่ วามดูแลของหน่วยงานหนึ่ง นัน่ ก็คือ การประปา ซึ่ง
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เป็ นผู้ควบคุมการผลิตน ้าให้ ได้ มาตรฐาน การประปาได้ ตดั คลองจากแหล่งน ้าตามธรรมชาติออกมา
เรี ยกว่า คลองประปา เพื่อใช้ เป็ นแหล่งน ้าดิบ
: จากนันน
้ ้าดิบจะเริ่ มเข้ าสูร่ ะบบการปรับคุณภาพน ้า โดยผ่านขันตอนการตกตะกอน
้
การกรอง การฆ่าเชื ้อโรค การตรวจสอบคุณภาพ ให้ ได้ มาตรฐานที่กาหนดโดยองค์การอนามัยโลก
จากนันจึ
้ งสูบส่งไปตามท่อ เพื่อแจกจ่ายไปยังพื ้นที่ตา่ งๆ
: หลังจากขันตอนการผลิ
้
ต ก็เป็ นขันตอนการใช้
้
ในครัวเรื อน
: บ้ านทุกหลังจะมีมิเตอร์ วดั ปริ มาณการใช้ น ้าติดอยูห่ น้ าบ้ าน โดยมีวาวล์เปิ ดปิ ดน ้าซึ่ง
ส่งตรงมาจากการประปา ซึ่งระบบประปาของแต่ละบ้ าน ก็ แตกต่างกันออกไปตามแต่ความ
ต้ องการ
: บางบ้ านที่ไม่สงู มากหรื อผังบ้ านไม่ซบั ซ้ อนนัก ก็อาจจะต่อท่อน ้าไปใช้ โดยตรง แต่
หากบ้ านไหนต้ องการควบคุมน ้า ให้ น ้าไหลแรงทันใจ ก็จะต่อท่อจากวาวล์น ้าไปที่ถังพักน ้าก่อน
จากนันจึ
้ งใช้ ปั๊มน ้าสูบน ้าไปใช้ ตามห้ องต่าง ๆ
: สาหรับตึกสูง เช่นคอนโด ก็อาจเป็ นระบบปั๊ มน ้าจากถังพักน ้าชันล่
้ างขึ ้นไปสูถ่ งั พักน ้า
ขนาดใหญ่กว่าที่ชนบนสุ
ั้
ด แล้ วค่อยปล่อยน ้าจากข้ างบนลงมาตามห้ องต่างๆ ตามแรงโน้ มถ่วง
: นัน่ คือส่วนของการนาน ้าดีเข้ าบ้ าน เมื่อน ้าดีถูกนามาใช้ ก็จะเกิดน ้าเสียขึ ้น แล้ วน ้า
เสียเหล่านี ้ไปไหน?
: หลังจากที่เราใช้ น ้าเสียจะไหลลงท่อระบายน ้าภายในบ้ าน เพื่อไปรวมกันอยู่ที่ถัง
บาบัดน ้าเสีย ระบบบาบัดน ้าเสียมีหลายแบบแล้ วแต่ระบบบาบัดน ้าเสียของแต่ละบ้ าน ได้ แก่
1. บ่อเกรอะ-บ่อซึม มีลกั ษณะเป็ นถังคอนกรี ตสาเร็ จรูป ทรงกระบอก 2 บ่อต่อกันฝั ง
ในดิน บ่อที่ 1รับน ้ามาจากแหล่งน ้าเสียแล้ วบาบัดตามธรรมชาติ น ้าส่วนที่ล้นจากบ่อเกรอะ ก็จะ
เข้ าไปในบ่อซึม และกระจายน ้าออกไปตามดินรอบๆ เมื่อถึงเวลาที่บ่อ เต็ม จะต้ องมีการดูดสิ่ง
ปฏิกลู จากบ่อเกรอะออกไปทิ ้งด้ วย
2. ถังบาบัดสาเร็ จรูป มีระบบย่อยสลายและระบบระบายน ้าในถังเดียวกัน สามารถ
แก้ ปัญหาเรื่ องสิง่ ปฏิกลู เต็มบ่อออกไปได้ และมีทอ่ ต่อตรงออกสูท่ อ่ ระบายน ้าสาธารณะได้ เลย
: น ้าทิ ้งจากครัวเรื อนส่วนใหญ่ จะไหลลงสูแ่ หล่งน ้าโดยตรง แต่น ้าทิ ้งบางส่วน จะไหล
ลงสูท่ อ่ ระบายน ้าสาธารณะ เพื่อส่งไปบาบัดที่โรงบาบัดน ้าเสีย ซึง่ เป็ นที่รวบรวมน ้าเสียจากที่ต่างๆ
เข้ าสูก่ ระบวนการกาจัดมวลสารในน ้า ตะกอนของเสียที่ได้ จากการบาบัด จะถูกนาไปใช้ เป็ นปุ๋ยใน
การเกษตร ส่วนน ้าที่มีคณ
ุ ภาพดีขึ ้น ก็จะถูกปล่อยกลับสูแ่ หล่งน ้าตามธรรมชาติตอ่ ไป

67
: นัน่ คือภาพรวมของระบบประปาที่เราใช้ กนั อยูท่ กุ วันนี ้ ทีนี ้เราลองไปดูกันว่า น ้าท่วม
มีผลกระทบกับระบบประปาของเราอย่างไร?
: เริ่ มตังแต่
้ ขนตอนการผลิ
ั้
ตน ้า น ้าท่วมที่ไหลผ่านจังหวัดต่างๆ มาเป็ นเวลานาน พัดพา
สิง่ สกปรกติดตัวมามากมาย ส่งผลให้ แหล่งน ้าดิบที่นามาใช้ ปนเปื ้อนมากกว่าปกติ ซึ่งเป็ นสาเหตุ
ให้ การประปา ต้ องใช้ เวลาจัดการกับน ้านานขึ ้น หรื อลดปริ มาณการผลิตลง เพื่อควบคุมให้ สามารถ
ดื่มใช้ น ้าได้ ตามปกติ
: กรณี น ้าขุ่นเกิ ดขึน้ จากหลายปั จจัย อาจเป็ นเพราะการเพิ่มแรงดันน ้าภายในท่อ
ประปาขึ ้นจากปกติทาให้ ตะกอนที่ตกค้ างในเส้ นท่อหลุดออกมากับน ้าด้ วย
: ส่วนกรณีที่น ้ามีสเี หลือง อาจเพราะมีตะกอนปนเช่นเดียวกับกรณีน ้าขุน่ หรื ออาจเป็ น
เพราะน ้าประปาได้ ผา่ นการผสมรวมกับวัสดุธรรมชาติบางอย่างเช่น หญ้ าแห้ ง จนทาให้ สีของหญ้ า
กลายเป็ นเนื ้อเดียวกับน ้า ซึง่ กรณีนี ้ไม่เป็ นอันตรายต่อการบริ โภค
: หากได้ กลิน่ คลอรี นในน ้า สามารถแก้ ไขได้ งา่ ยๆ ด้ วยการรองน ้าและตังทิ
้ ้งไว้ 30 นาที
หรื อจะต้ มก่อนดื่มเพื่อความมัน่ ใจก็ได้ เช่นกัน
: สาหรับบ้ านหรื อคอนโดที่ใช้ ระบบถังพักน ้า ต้ องตรวจสอบฝาของถังน ้าใต้ ดินให้ ดี
เพราะน ้าที่ทว่ มสูงจะทาให้ ถงั น ้าจมอยูใ่ ต้ น ้า ถ้ าฝาของถังน ้าไม่สามารถป้องกันน ้าเข้ าได้ น ้าใช้ ของ
บ้ านเราก็มีสทิ ธิ์ที่จะปนเปื อ้ น ควรต่อท่อน ้าตรงจากท่อประปาหน้ าบ้ าน เข้ ามาที่ตวั บ้ านเลย แม้ น ้า
อาจจะไหลเบาลงบ้ างแต่ก็ยงั แน่ใจได้ วา่ น ้าจะไม่ปนเปื อ้ นจากน ้าท่วม
: หลายคนเจอปั ญหาเรื่ องการขับถ่าย น ้าท่วมอาจทาให้ น ้าจากท่อระบายน ้าไหลเข้ า
มาเต็มถังบาบัดน ้าเสีย และเอ่อย้ อนกลับขึ ้นไปตามท่อระบายน ้าในบ้ าน ส่งผลให้ เรากดชักโครกไม่
ลงนัน่ เอง
: วิธีการจัดการ คืออุดส้ วมและท่อระบายน ้าที่ชนล่
ั ้ าง ไม่ควรใช้ ส้วมในช่วงน ้าท่วม
เพราะจะเป็ นการเพิ่มแรงดันน ้าในท่อ อาจทาให้ ของเสียล้ นออกมาได้
: สาหรับระบบการบาบัดน ้าเสียของกรุ งเทพฯ ในภาวะน ้าท่วม น ้าบางส่วนยังคงผ่าน
ระบบบาบัดน ้าเสียเหมือนเดิม เช่นเดียวกับน ้าส่วนใหญ่ที่ยงั คงไหลสูแ่ หล่งน ้าธรรมชาติโดยไม่ผ่าน
การบาบัด แต่ปริ มาณน ้าจานวนมากที่ไหลบ่ามาในคราวเดียวกัน ก็เกินจากสภาพปกติทงในด้
ั ้ าน
ปริ มาณและคุณภาพน ้า ซึ่งส่งผลต่อแหล่งน ้าตามธรรมชาติมากขึ ้นอย่างแน่นอน ดังนัน้ สิ่งที่เรา
พอจะช่วยธรรมชาติได้ คือการร่วมมือกัน รักษาความสะอาดของน ้าไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ
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: มาถึงตรงนี ้แล้ ว หากใครยังกังวลเรื่ องน ้าดื่มน ้าใช้ หรื อไม่มั่นใจในคุณภาพน ้า ก็
สามารถศึกษาวิธีการผลิตน ้าดื่มน ้าใช้ เพิ่มเติม ซึ่งเราได้ รวบรวมกรรมวิธีต่างๆ เอาไว้ ให้ ใน link
ด้ านล่าง ลองศึกษาและหาวัสดุที่ต้องใช้ มาทดลองกันดูนะครับ
: ตอนต่อไป เราจะพาไปรู้ จักปั ญหาน ้าเสียให้ มากขึ ้น ทังที
้ ่มาของน ้าเสีย และวิธีการ
บาบัด รวมถึงคาถามที่ทกุ คนคาใจที่สดุ ว่า EM ball ใช้ บาบัดน ้าเสียได้ จริ งหรื อเปล่า?

ภาพที่ 31 คลิป “รู้ส้ !ู flood” EP.8 ตอนให้ น ้าเสีย เราเคลียร์ ได้
ที่มา : ทีมงาน รู้ส้ ู flood, เอกสารต่ อยอด คลิป “รู้ส้ !ู Flood” ตอนให้ นา้ เสีย เราเคลียร์ ได้
[ซีดีรอม] (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท, 2555)
ตอนที่ 8 : รู้ทันนา้ เสีย เราเคลียร์ ได้
: ท่ามกลางวิกฤตน ้าท่วมที่ยาวนาน น ้าที่เริ่ มเน่าเสีย ทาให้ เราทุกคนต่างมองหาทาง
แก้ EM ball หรื อลูกบอลจุลนิ ทรี ย์ ก็ดจู ะเป็ นเสมือนความหวัง แต่มันก็ยงั คงเต็มไปด้ วยคาถาม ว่า
ใช้ ได้ ผลจริ งรึเปล่า? วันนี ้เราจะมาทาความรู้ จักมันให้ มากขึ ้น และร่ วมหาแนวทางแก้ ไขปั ญหาน ้า
เน่าเสียไปพร้ อมๆ กัน
: ก่อนจะเข้ าใจเรื่ อง EM ได้ เราต้ องเข้ าใจก่อนว่าน ้าเสียคืออะไร? น ้าเสียไม่ใช่แค่น ้าที่
มีสีดา หรื อมีกลิ่นเหม็น แต่คือน ้าที่มีปริ มาณออกซิเจนไม่มากพอ สิ่งมีชีวิตไม่อาจอาศัยอยู่ได้
ดังนันน
้ ้าที่เราเห็นว่าใส แต่หากมีออกซิเจนไม่เพียงพอ หรื อมีสารพิษเจือปน ก็นบั เป็ นน ้าเสียได้
เช่นกัน แล้ วน ้าเสียเกิดจากอะไร? เราลองไปตังต้
้ นกันที่พื ้นฐานสักนิด ว่าในน ้ามีอะไรบ้ าง?
: 3 สิง่ ที่มีในน ้าและเราควรรู้จกั ได้ แก่

69
1. สารประกอบ เช่น ออกซิเจน ไฮโดรเจน คาร์ บอนไดออกไซต์ ซัลเฟต และอื่นๆ อีก
มากมาย
2. สารอินทรี ย์ละลายน ้า หรื อก็คือซากพืชซากสัตว์ และสิ่งต่างๆ ที่ทาปฏิกิริยา
ละลายอยูใ่ นน ้า
3. จุลนิ ทรี ย์ ซึ่งกินสารอินทรี ย์ละลายน ้าเป็ นอาหาร โดยใช้ สารประกอบต่างๆ เป็ น
พลังงานจุลินทรี ย์แบ่งเป็ น 3 กลุม่ กลุม่ ที่ใช้ ออกซิเจนเป็ นพลังงาน หรื อ aerobic กลุม่ ที่ไม่ใช้
ออกซิเจน หรื อ anaerobic และกลุม่ ที่อยู่ได้ ทงั ้ 2 ภาวะ ถ้ ามีอ อกซิเจนก็ใช้ ถ้ าไม่มี ก็ จะใช้
สารประกอบอื่นๆ
: น ้าท่วม ได้ พดั พาสารประกอบและสารอินทรี ย์จานวนมากมาด้ วย โดยมาในรู ปแบบ
ของขยะ ดินโคลน และสารอินทรี ย์ละลายน ้า ซึง่ เป็ นแหล่งอาหารชันดี
้ ของเหล่าจุลินทรี ย์ ขณะที่น ้า
ยังมี อ อกซิเ จนเจ้ า aerobic หรื อ กลุ่มที่ใช้ อ ากาศ ก็ จ ะใช้ อ อกซิ เจนเป็ นพลังงานในการกิ น
สารอินทรี ย์ เมื่อมีอาหารมาก ก็กินมาก กินมากก็เพิ่มจานวนมาก เพิ่มจานวนมากก็ใช้ พลังงานมาก
ออกซิเจนจึงเริ่ มน้ อยลงเมื่อนันเอง
้ เจ้ า anaerobic ซึ่งกินโดยใช้ สารประกอบอื่นเป็ นพลังงานได้ ก็
เริ่ มครองพื ้นที่แทน แต่มีอยู่กลุม่ หนึ่งที่ใช้ ซลั เฟอร์ เป็ นพลังงาน เจ้ าตัวนี ้เอง ที่คายผลผลิตหลังการ
กินออกมาเป็ นไฮโดรเจนซัลไฟต์ หรื อก็คือก๊ าซไข่เน่า ซึง่ เป็ นเหตุให้ น ้ามีกลิน่ เหม็นนัน่ เอง
: น ้ามีความสามารถในการบาบัดตัวเองตามธรรมชาติอยู่แล้ ว เช่นการไหลของน ้า จะ
ทาให้ น ้ามีออกซิเจนจากอากาศละลายลงสูน่ ้าเพิ่มขึ ้น หรื อการที่น ้ามีจุลนิ ทรี ย์ ก็เป็ นกลไกการย่อย
สลายตามธรรมชาติ แต่บางครัง้ เมื่อน ้าท่วมขัง ไม่มีการไหล หรื อมีปริ มาณสารอินทรี ย์ละลายน ้า
มากจนย่อยสลายตามธรรมชาติไม่ทนั เราก็ต้องการแก้ น ้าเสียด้ วยมือเราเอง วิธีการแก้ มีอยู่ 3 วิธี
คือ การเติมออกซิเจน การใช้ สารเคมี และการลดปริ มาณสารอินทรี ย์ละลายน ้า (อยากให้ ใช้ ภาพ
ช่วยเล่าหน่อยให้ บทพูดน้ อยลงนิดนึง เติมออกซิเจน ก็เป็ นภาพปั๊ มหรื อเอาไม้ กวนน ้า ใช้ สารเคมีก็
เป็ นภาพใส่คลอรี นลงไปแล้ วทุกอย่างในน ้าตายหมด ลดปริ มาณสารอินทรี ย์ก็อาจจะเป็ นแม็กนีโต
เสกสารอินทรี ย์ลอยขึ ้นมา เอาให้ พอเข้ าใจคอนเซปต์ก่อนไปต่อก็ได้ )
: แล้ ว EM คืออะไร? EM ย่อมาจาก Effective Microorganisms หรื อจุลินทรี ย์ที่เก่ง
เฉพาะด้ าน เราต้ องเข้ าใจก่อนว่า จุลนิ ทรี ย์ ก็เหมือนกับมนุษย์ จุลินทรี ย์แต่ละพวก จะมีความถนัด
ต่างกัน เหมือนมนุษย์ที่มีหลายอาชีพ ส่วนใครจะเป็ นจุลนิ ทรี ย์ดี จุลนิ ทรี ย์ไม่ดี ก็แล้ วแต่วาระกันไป
เพราะจุลินทรี ย์ที่เราถือว่าไม่ดีบางตัว ก็สามารถทาประโยชน์ได้ ในบางโอกาส เช่น จุลินทรี ย์บาง
กลุม่ ที่ทาให้ น ้าเสีย ก็มีสว่ นช่วยในกระบวนการสร้ างไบโอแก๊ ส เป็ นต้ น
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: หลักการทางานของ EM ก็คือการคัดจุลนิ ทรี ย์ที่เก่งในด้ านที่เราต้ องการเพื่อนามาใช้
มีหลายสูตรแตกต่างกันออกไป ที่พบเห็นมากในสูตร EM ก็ได้ แก่พวก จุลินทรี ย์ผลิตกรดแลคติก
และยีสต์จุลินทรี ย์ทงสองประเภท
ั้
เป็ นพวกที่อยู่ได้ ทงภาวะมี
ั้
และไม่มีออกซิเจน ทนต่อสภาพเป็ น
กรดของน ้าเสีย ทาให้ สามารถลงไปช่วยย่อยสารอินทรี ย์ได้ โดยไม่ตายเสียก่อน
: อีกพวกที่พบมากในสูตร EM คือ จุลนิ ทรี ย์สงั เคราะห์แสง ซึ่งสามารถสังเคราะห์ก๊าซ
ไข่เน่า ให้ เป็ นซัลเฟอร์ ช่วยลดปั ญหาเรื่ องกลิน่ ได้ แต่ได้ ยินคาว่าสังเคราะห์แสงแล้ ว อย่าเพิ่งเข้ าใจ
ว่ามันจะคายออกซิเจนได้ เหมือนพืช เนื่องจากมันไม่มีสเี ขียวของคลอโรฟิ ลล์ มันจึงไม่สามารถผลิต
ออกซิเจนมาเติมให้ น ้าได้ ทาได้ เพียงสังเคราะห์แสงมาเป็ นพลังงานให้ ตวั เองเท่านัน้ จุลินทรี ย์ที่
ผลิตออกซิเจนได้ คือพวกสาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงิน ที่อาจเกิดขึ ้นได้ อยู่แล้ วในน ้าท่วม ซึ่งมีอาหาร
ของมันมากกว่าปกติ แต่ในขณะที่มันผลิตออกซิเจน มันก็ใช้ ออกซิเจนเช่นกัน โดยเฉพาะตอน
กลางคืน ทาให้ ออกซิเจนในน ้าอาจจะหมดไปได้
: รู้ จัก EM คร่ าวๆ ไปแล้ ว เราลองไปหาคาตอบ สาหรับคาถามมากมายที่เกิดขึ ้น
ในช่วงนี ้กัน
: ทาไมถึงมีบางเสียงบอกว่าไม่ได้ ผล? ประเด็นแรกที่ถูกพูดถึงเสมอคือ การใช้ EM ไม่
เหมาะกับน ้าท่วมจุดกาเนิดของ EM เกิดขึ ้นเพื่อใช้ ในการเกษตรกรรมของประเทศญี่ ปนุ่ ต่อมาจึง
ถูกพัฒนาให้ นามาใช้ ตามบ้ าน ขัดพื ้น ซักผ้ า ล้ างส้ วม ซึง่ ทังหมด
้
ล้ วนเป็ นพื ้นที่ควบคุม
: คาว่า พื ้นที่ควบคุม คือพื ้นที่ที่เรารู้ สภาพของน ้า รู้ ว่ามีอะไรในน ้าบ้ าง รู้ ขนาดว่า
กว้ างยาวสูงเท่าไหร่เพื่อให้ เราเลือกใส่จุลินทรี ย์ได้ ถูกประเภท และถูกปริ มาณ การใส่ EM ลงไปใน
น ้าเสีย ก็ เปรี ยบเหมื อนการส่งทหารออกไปรบ เราต้ องเลือ กทหารให้ ถูกประเภท เพราะทหาร
อากาศอาจไม่เชี่ยวชาญการต่อสู้บนพื ้นดินเท่าทหารราบ รวมถึงจานวนทหารที่สง่ ไป ถ้ าศัตรู มี 1
แสน เราก็ควรส่งทหารไปอย่างสมน ้าสมเนื ้อ เว้ นแต่ว่าจุลินทรี ย์ของเราจะมีประสิทธิ ภาพสูงมากๆ
(300) ก็อาจพอสู้ได้ ในระดับหนึง่
: แต่สาหรับน ้าท่วม ทุกพื ้นที่มีความแตกต่างกัน บางที่เป็ นถนน เป็ นพื ้นที่เปิ ด พื ้นที่น ้า
ไหล มีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ไม่สามารถตรวจสอบการปนเปื ้อนของน ้าได้ จึงทาให้ แตกต่าง
กับการใช้ EMในบ่อปลาหรื อทาความสะอาดพื ้นบ้ าน การโยน EM ball ลงไปในน ้าไหล ซึ่งมีการ
หมุนเวียนออกซิเจนอยูแ่ ล้ ว อาจทาให้ จุลนิ ทรี ย์ใน EM ไปแย่งใช้ ออกซิเจน จนทาให้ ออกซิเจนในน ้า
ยิ่งลดลงสุดท้ ายแล้ วจุลนิ ทรี ย์จะทางานได้ ตลอดรอดฝั่ งหรื อเปล่า ก็ไม่สามารถประเมินได้
: ประเด็นที่สองคือเรื่ องจุลนิ ทรี ย์เจ้ าถิ่น โดยธรรมชาติของจุลินทรี ย์ มันเป็ นสิ่งมีชีวิตที่
ชอบอยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับตัวเอง และ EM ก็ถือเป็ นจุลินทรี ย์ต่างถิ่น เมื่อมันต้ องมาอยู่ในที่
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ใหม่ที่ไม่ค้ นุ เคย มันก็ไม่อาจแย่งอาหารจากจุลินทรี ย์เจ้ าถิ่นได้ เมื่อขาดอาหารก็ตาย และตกเป็ น
อาหารของจุลินทรี ย์เจ้ าถิ่นแทน นัน่ แปลว่าการโยน EM โดยไม่ศึกษาให้ ดี อาจส่งผลให้ น ้ายิ่งเน่า
เสียมากขึ ้นก็เป็ นได้
: แล้ ววิธีการใช้ EM ที่ถูกต้ องคืออะไร? เราต้ องแยกแยะระหว่าง EM กับ EM ball ให้
ได้ ก่อน จากวิธีการทา EM ball สูตรหนึง่ เริ่ มต้ นที่หวั เชื ้อจุลนิ ทรี ย์ หรื อที่เราเรี ยกกันติดปากว่า EM
น ้า นาไปผสมกับกากน ้าตาลและน ้า ได้ ออกมาเป็ น EM ขยาย นา EM ขยายไปผสมกับราละเอียด
ราหยาบ ดินทราย เพื่อปั น้ เป็ นลูก จนกลายเป็ น EM ball ดังนันการน
้
า EM หัวเชื ้อไปใช้ ราดเลยก็
ใช้ ได้ เช่นกัน แต่ที่ต้องผสมกากน ้าตาลก็เพื่อเพิ่มจุลินทรี ย์ ที่ต้องปั น้ เป็ นลูก ก็เพื่อถ่วงน ้าหนักให้
จุลนิ ทรี ย์ลงไปทางานได้ ลกึ ถึงใต้ น ้า
: ระหว่างการใช้ และการปั น้ EM ทุกชนิด ควรสวมถุงมือ เพื่อป้องกันจุลินทรี ย์บางตัว
ที่อาจทาปฏิกิริยากับผิวหนังจนเกิดความผิดปกติได้ และเมื่อปั น้ เสร็ จ ควรตาก EM ball ไว้ ในที่ร่ม
อย่างน้ อย 7 วัน เพื่อให้ จุลินทรี ย์ได้ กินกากน ้าตาลและขยายพันธุ์ก่อนใช้ ถ้ าใช้ โดยไม่ทิ ้งไว้
กากน ้าตาลจะยังอยู่ แทนที่จะได้ จุลนิ ทรี ย์เพิ่ม จะกลับกลายเป็ นการเพิ่มสารอินทรี ย์ลงไปแทน
: สรุ ปแล้ ว เราควรใช้ EM แก้ ปัญหาน ้าท่วมเน่าเสียรึ เปล่า ? จากที่กล่าวมาทังหมด
้
อาจถือว่าข้ อมูลยังไม่เพียงพอที่จะสรุ ปได้ ว่า EM จะใช้ กับน ้าท่วมครัง้ นี ้ได้ ผลหรื อไม่ เพราะยังมี
ปั จจัยมากมาย ที่ต้องคานึงถึงในการใช้ แต่ละครัง้ แม้ EM บางสูตร จะมีสว่ นประกอบที่สามารถ
ช่วยลดกลิน่ ได้ จริ ง แต่การใช้ ผิดสูตร ผิดวิธี ผิดปริ มาณ ก็อาจยิ่งทาให้ น ้าเน่าเสียได้ เช่นกัน ดังนัน้
สิ่งที่สาคัญหากต้ องการจะใช้ คือต้ องศึกษาให้ ดีก่อ น และใช้ ให้ ถูกวิธี เพราะ EM ก็ เป็ นเพียง
จุลินทรี ย์ธรรมดา ไม่ใช่ของวิเศษที่แก้ ไขปั ญหาได้ ทุกอย่าง แต่สิ่งที่จะช่วยแก้ ปัญหาให้ เราได้ คือ
ความรู้และความเข้ าใจ
: ถึงการใช้ EM จะยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนนัก แต่เรายังมีอีกทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถลด
ปริ มาณสารอินทรี ย์ละลายน ้าได้ เช่นเดียวกับการใช้ EM เป็ นวิธีง่ายๆ ที่เราทุกคนสามารถร่ วมมือ
กันทาได้ นัน่ ก็คือการเก็บขยะ และลดการทิ ้งขยะลงในแหล่งน ้านัน่ เอง
: สาหรับใครที่อยากศึกษาเรื่ องการใช้ และประเภทของ EM เพิ่มเติม สามารถเข้ าไปดู
ได้ จาก Link ที่เรารวบรวมไว้ ด้านล่าง ลองต่อยอดความรู้ด้วยตัวเองดูนะครับ
: ตอนต่อไป สาหรับหลายครอบครัวที่น ้าเริ่ มลดลงบ้ างแล้ ว เราจะพาไปตังหลั
้ ก เพื่อ
เตรี ยมพร้ อมรับมือการฟื น้ ฟูหลังน ้าท่วมกันครับ
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ภาพที่ 32 คลิป “รู้ส้ !ู flood” EP.9 ตอนตังหลั
้ ก หลังน ้าลด
ที่มา : ทีมงาน รู้ส้ ู flood, เอกสารต่ อยอด คลิป “รู้ส้ ู! Flood” ตอนตัง้ หลัก หลังนา้ ลด [ซีดีรอม]
(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท, 2555)
ตอนที่ 9 : ตัง้ หลัก หลังนา้ ลด
: เมื่อได้ ยินคาว่า “น ้าลด” คนส่วนใหญ่ยอ่ มดีใจ ที่กาลังจะได้ กลับไปใช้ ชีวิตตามปกติ
แต่คาว่า “น ้าลด”อาจไม่ใช่เรื่ องที่น่ายินดีที่สดุ สาหรับอีกหลายๆ คน โดยเฉพาะผู้ที่ประสบภัยน ้า
ท่วมบ้ านไปแล้ ว เพราะแม้ น ้าจะลด แต่ความกังวลเรื่ องสภาพบ้ านหลังน ้าท่วม ไม่ได้ ลดลงด้ วยเลย
หลายคนจินตนาการไม่ออกว่าบ้ านที่เราเคยอยูจ่ ะเป็ นอย่างไร? จะมีอะไรเสียหายบ้ าง? แล้ วเราจะ
เริ่ มต้ นฟื น้ ฟูอย่างไร?
: เพื่อให้ เราเตรี ยมใจให้ พร้ อมรั บมื อ กับสภาพบ้ านหลังน ้าท่วม วันนี ้เราลองไปดู
สถานการณ์ สมมติ จากบ้ านของนายสติกัน ว่าหลังน ้าลด เขาจะต้ องเจอกับอะไรบ้ าง (ตัดเข้ า
super เหมือนละครหลังข่าว ชื่อเรื่ อง “รอยรา” ก๊ อปคอมโพส “รอยไหม” มาใช้ เลย)
: ก่อนเข้ าบ้ าน ลองตรวจสอบข่าวสารและสถานการณ์ให้ แน่ใจที่สดุ ก่อนจะกลับเข้ าไป
เพื่อที่เราจะได้ ไม่ต้องย้ ายเข้ าออกหลายรอบ ไม่ควรเข้ าไปคนเดียว เพราะเมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉินขึ ้น จะ
ได้ มีคนคอยช่วยเหลือได้ เตรี ยมอุปกรณ์จดั การบ้ านมาให้ พร้ อม เช่น ไม้ กวาดทางมะพร้ าว ถุงขยะ
ไม้ ถพู ื ้น แปรงขัดผ้ าขี ้ริ ว้ ถังน ้า น ้ายาทาความสะอาดบ้ าน ควรพกอุปกรณ์ ตรวจสอบไฟรั่วติดตัวไป
ด้ วย และที่สาคัญควรแต่งกายให้ มิดชิด ใส่ผ้าปิ ดปาก ถุงมือยาง รองเท้ าบูทยาง ตังแต่
้ ก่อนเข้ า
บ้ าน เพราะนอกจากจะป้องกันเชือ้ โรคต่างๆ แล้ ว ยังสามารถป้องกันกระแสไฟฟ้าได้ อีกด้ วย แต่
ต้ องระวังอย่าให้ มีรูรั่วนะครับ
: หลังจากเตรี ยมพร้ อมแล้ ว ศึกษาเส้ นทางให้ ดี เพื่อวางแผนเข้ าบ้ าน โดยหลีกเลี่ยง
เส้ นทางน ้าท่วม
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: เมื่อมาถึงบ้ าน ขอให้ คุณเตรี ยมใจไว้ ให้ ดี สิ่งที่คุณจะต้ องเจอ อาจทาให้ คุณเหนื่อย
หรื อท้ อใจ แต่มนั คือสิง่ ที่คณ
ุ ต้ องเผชิญอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ หากเราไม่มีสติ เราจะไม่สามารถรับมือ
กับสภาพบ้ านหลังน ้าท่วมได้ เลย ทันทีที่คณ
ุ เปิ ดประตูบ้านเข้ าไป คุณจะต้ องเจอกับสิ่งเหล่านี ้ (เปิ ด
ประตู เป็ นภาพบ้ านอย่างเละ เชือ้ ราขึ ้น ข้ าวของล้ มระเนระนาด เฟอร์ นิเจอร์ พงั กาแพงเปลี่ยนสี
ฯลฯ ตัดเข้ า super “รอยรา”)
เบรก 1 : เรื่องไฟฟ้าและประปาหลังนา้ ลด
“คุณกาลังกังวลกับอันตรายจากไฟฟ้ารั่วใช่หรื อไม่ ? แม้ น ้าท่วมที่บ้านคุณจะลดแล้ ว
แต่ก็ยงั กังวลอยูว่ า่ กระแสไฟฟ้ าจะใช้ ได้ รึเปล่า?
จอร์ จ: รู้รึเปล่าซาร่า ว่าไฟฟ้ารั่วแค่ไม่กี่สบิ โวลต์ ก็เป็ นอันตรายถึงชีวิตเราได้ แล้ วนะ
ซาร่า: โอ้ พระเจ้ าจอร์ จ มันน่ากลัวมาก แต่ถ้าฉันมีไขควงวัดไฟก็โอเคแล้ วใช่มยจอร์
ั ้ จ?
จอร์ จ : ถ้ าบ้ านคุณแห้ งสนิทแล้ วก็พอใช้ ได้ นะซาร่า แต่ถ้าบ้ านยังชื ้นหรื อมีน ้านองอยู่ ก็
อันตรายเชียวล่ะ ไขควงตรวจไฟฟ้าทั่วไปจะตรวจกระแสไฟที่ประมาณ 100 โวลต์ แถมยังมี
ขอบเขตการตรวจที่แคบมากๆ อีกต่างหาก ถ้ าเกิดไม่ใช่อุปกรณ์ที่ทาขึ ้นเฉพาะสาหรับใช้ ตรวจไฟรั่ว
ในภาวะน ้าท่วม เราจะเอามาตรวจกระแสไฟมัว่ ซัว่ ไม่ได้ เลยนะ เพราะระยะไฟรั่วอาจกินวงกว้ างได้
ถึง 2 เมตรเลยทีเดียว
ซาร่า: งันถ้
้ าฉันจะกลับเข้ าบ้ าน ฉันควรจะทายังไงดีละ่ จอร์ จ
จอร์ จ: ตัดก่อนเลยซาร่า!! ตัดระบบไฟฟ้ า เพื่อตรวจสอบว่าใช้ ได้ รึเปล่า ไม่วา่ จะเต้ ารับ
สวิตช์ สายไฟทุกเส้ นที่เคยถูกน ้าท่วม ต้ องเช็คให้ มั่นใจว่าไม่มีไฟรั่ว หรื อถ้ าเปลี่ยนได้ ก็จะเยี่ยมไป
เลยนะซาร่ า ส่วนเครื่ องใช้ ไฟฟ้าทุกชนิดที่ถูกน ้าท่วม ห้ ามใช้ งานเด็ดขาดจนกว่าจะผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและต้ องระวังเรื่ องความชื ้นหรื อคราบสนิมภายในระบบด้ วยนะ เพราะ
อาจเกิดความร้ อนตามสายไฟได้ ร้อนมากเข้ าอาจถึงขันเกิ
้ ดเพลิงไหม้ ได้ เลยนะรู้ มยั ้ พอตรวจเช็ค
ครบทังระบบแล้
้
ว ถึงจะเปิ ดใช้ ตามปกติได้ นะซาร่า
ซาร่า: โอ้ มันยอดมากเลยจอร์ จ ฉันควรต้ องศึกษาเรื่ องไฟฟ้ าให้ มากกว่านี ้สินะ
จอร์ จ: ใช่แล้ วซาร่ า ถ้ าไม่แน่ใจเรื่ องไฟฟ้า โทรติดต่อที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1129
และ การไฟฟ้ านครหลวง 1130 จาไว้ ให้ ดี 1129 1130!!!”
ตัดกลับเข้ าละคร “รอยรา”
: เตรี ยมใจไว้ เลยว่าบ้ านที่ถกู น ้าท่วม จะเต็มไปด้ วยความชื ้น กลิน่ อับ เศษขยะที่มากับ
น ้าท่วม เชื ้อราบางบ้ านที่เจอน ้าไหลแรง ข้ าวของอาจล้ มเสียหาย แต่อย่าเพิ่งถอดใจครับ บ้ านอื่นๆ
ก็ประสบปั ญหาเช่นเดียวกัน สิง่ ที่สาคัญที่สดุ คือตังสติ
้ ให้ ดี เราจะค่อยๆ แก้ ไขมันได้ อย่างแน่นอน
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: อันดับแรกคือการเปิ ดบ้ านให้ อากาศถ่ายเท ปล่อยให้ มีอากาศไหลเวียนเข้ าบ้ านสัก
พักแล้ วค่อยเข้ าบ้ าน ระหว่างที่เดินสารวจความเสียหาย อย่าลืมถ่ายรู ปเอาไว้ เป็ นหลักฐาน กรณีที่
ต้ องเบิกค่าชดเชย
: ก่อนที่จะเริ่ มทาความสะอาด เราต้ องจัดการขยะเสียก่อน ลองนึกภาพปริ มาณขยะ
ของบ้ านเรา แล้ วคูณด้ วย จานวนบ้ านในละแวกใกล้ เคียง ถ้ าทุกบ้ านทิ ้งขยะออกมากองหน้ าบ้ าน
พร้ อมกัน จะเกิดขยะปริ มาณมหาศาล ปั ญหาเรื่ องขยะ จึงไม่ใช่แค่เรื่ องของแต่ละครอบครัว แต่เป็ น
เรื่ องของชุมชนในภาพรวม ยกตัวอย่างขยะที่น ้าท่วมพัดพามา จนอุดตันในท่อระบายน ้าหน้ าบ้ าน
เรา ถ้ าทุกบ้ านใช้ น ้าฉีดไล่ไปตามท่อ ขยะก็จะไหลไปกองรวมกัน อาจทาให้ ทอ่ ระบายน ้าสาธารณะ
ตัน จนไม่สามารถระบายน ้าได้ แต่ถ้าเราตักมันขึ ้นมา แล้ วทิ ้งเศษขยะเหล่านันให้
้ ถูกวิธี ท่อระบาย
น ้าก็จะทางานได้ ตามปกติ
: ส่วนขยะทัว่ ไปภายในบริ เวณบ้ าน วิธีที่เราพอจะมีสว่ นช่วยได้ ก็คือการคัดแยกขยะ
นัน่ เอง (ตัดเข้ า super “รอยรา”)
เบรก 2 : Musical เรื่องขยะและการจัดการขยะ
แยกขยะแล้ วมันจะดียงั ไง ทาไม๊ ทาไม
เราควรใส่ใจแยกขยะ ย่ะ ย่ะ ย่ะ
ขยะทิ ้งแล้ วไปไหน ทิ ้งทิ ้งกันไป เคยรู้รึเปล่า
ขยะจากบ้ านของเรา ไปสุมกันเป็ นภูเขาลูกใหญ่
ต้ องกลบ ต้ องฝั ง แล้ วรอวันย่อยสลาย
ขยะก็มีมากมาย ต้ องย่อยสลายเป็ นร้ อยๆ ปี
แยกขยะเอาไว้ ซาเล้ งเก็บไป ไม่ต้องคุ้ยต่อ
ขยะไปไวไม่ต้องรอ ซาเล้ งขายต่อได้ ถกู ที่
ไปบด ไปหลอม ไปรี ไซเคิลใช้ ใหม่ก็ดี
เผาเป็ นเชื ้อเพลิงก็เข้ าที ขยะกลับมีคา่ เหมือนทองคา
ขวดแก้ ว พลาสติก โลหะ ฮึ่ยย่ะ แยกขยะ แยกโฟมเอาไว้
ขยะอันตรายก็แยกไป ขยะอื่นจับใส่ รวมกันไปเลยยย~
แยกขยะเพื่อลดขยะลงไป ขอเชิญคนไทย
มาร่วมใจช่วยขยับ ขยับ ขยุกขยิก เขยิบ มาแยกขยะ
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ตัดกลับเข้ าละคร “รอยรา”
: หลังจากจัดการขยะเรี ยบร้ อย ก็ได้ เวลาล้ างบ้ านกันสักที ซึ่งข้ อควรระวังที่สดุ สาหรับ
การล้ างบ้ าน ก็คือเชื ้อรา เพราะเชื ้อรา มีทงแบบที
ั้
่เรามองเห็นและเรามองไม่เห็น หากเราสูดดมเชื ้อ
รามากๆ อาจก่อให้ เกิดโรคปอดอักเสบได้ การทาความสะอาดเชื ้อรา มีข้อควรระวังดังนี ้
: การใช้ น ้าแรงดันสูงฉีด จะยิ่งทาให้ เชื ้อราฟุ้งกระจาย ควรใช้ วิธีราดน ้า เช็ด ขัด จะ
ดีกว่า สารทาความสะอาดเบื ้องต้ น ใช้ สบู่เหลวหรื อผงซักฟอกผสมน ้า ทาความสะอาดได้ เลย แต่
หากมีเชื ้อราอยูม่ าก ใช้ แอลกอฮอล์เช็ดซ ้าอีกรอบ หรื อจะใช้ น ้ายาฟอกขาวผสมน ้าเช็ดก็ได้ แต่ต้อง
ผึง่ ให้ แห้ งก่อนนาข้ าวของกลับมาใช้ นะครับ
: ล้ างบ้ านเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ เปิ ดประตูบ้านทิ ้งไว้ ปล่อยให้ อากาศถ่ายเท รอจนกว่า
จะแห้ ง สิง่ ที่เราทาได้ ระหว่างรอ คือการผ่อนคลายทังร่้ างกายและจิตใจ ขันตอนต่
้
อไปจากนี ้คือการ
ซ่อมแซม แต่ละบ้ านมีสงิ่ ที่ต้องซ่อมแซมแตกต่างกันออกไป ซึง่ เราจะทิ ้งอะไร และจะซ่อมอะไรบ้ าง
ก็คงเป็ นการตัดสินใจของแต่ละครอบครัว และสิ่งที่ต้องซ่อมแซมก็ไม่ใช่แค่บ้าน แต่ยงั มีเรื่ องของ
สภาพจิตใจด้ วย ไม่มีอะไรที่จะฟื น้ ฟูสภาพจิตใจของครอบครัว ได้ ดีไปกว่าคนในครอบครัวเอง ลอง
ตังสติ
้ สกั นิด พูดคุยกันมากขึ ้น เพื่อวางแผนการฟื น้ ฟูบ้านของคุณให้ กลับมาเหมือนเดิม
: เราได้ รวบรวม link ที่เกี่ยวข้ องกับการฟื น้ ฟูบ้านไว้ ด้านล่าง ลองเลือกศึกษาตามเรื่ อง
ที่เหมาะสมกับบ้ านคุณดูนะครับ
: ตอนต่อไป เรา ... ยังไม่มี

ภาพที่ 33 คลิป “รู้ส้ !ู flood” EP.10 ตอนรู้ สู้! ทุกสิง่
ที่มา : ทีมงาน รู้ สู้ flood, เอกสารต่ อยอด คลิ ป “รู้ สู้ ! Flood” ตอนรู้ สู้ ทุ กสิ่ ง [ซีดีรอม]
(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท, 2555)
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ตอนที่ 10 : รู้ส้ !ู ทุกสิ่ง
: ในขณะที่สถานการณ์ น ้า ทยอยคลี่คลายไปทีละพื ้นที่ ผู้คนเริ่ มกลับไปใช้ ชีวิต
ตามปกติ ยังมีคาถามอีกมากมาย ที่ยงั ค้ างคาอยู่ ปี หน้ าน ้าจะท่วมอีกมัย?
้ น ้าจะมาเมื่อไหร่ ? เราจะ
รู้ ได้ ยงั ไง? แล้ วเราจะรับมือกับมันยังไง? เราจะทาอย่างไรให้ น ้าท่วมคราวนี ้ เป็ นบทเรี ยนให้ เรา
แข็งแรงขึ ้นในคราวหน้ า
: เพื่อให้ เราไม่เป็ นเหมือนที่หลายคนชอบพูดกันว่า “คนไทยลืมง่าย” วันนี ้เรามี “9 เรื่ อง
ในน ้าท่วม ที่เราไม่อยากให้ ลมื ” มาให้ ดกู นั
1. เราจะเสียหายไปอีกนานแค่ไหน? : น ้าท่วมครัง้ นี ้ก่อให้ เกิดความเสียหายมูลค่า
กว่า 1.4 ล้ านล้ านบาท คาว่ามูลค่าความเสียหาย ไม่ใช่แค่ข้าวของที่พงั สิ่งสาคัญในการคานวณ
ความเสียหายที่เราไม่เคยนึกถึง คือค่าเสียโอกาส สมมติวา่ เราเป็ นนักเขียน ได้ เงินเดือนละ 20,000
บาท ทางานด้ วยโต๊ ะราคา 1,000 บาท คอมพิวเตอร์ 1 ตัวราคา 30,000 บาท ถ้ าน ้าท่วมจนโต๊ ะ
และคอมพิวเตอร์ พงั ความเสียหายไม่ใช่แค่ 31,000 บาท แต่คุณยังเสียโอกาสที่จะได้ เงิน 20,000
บาทไปด้ วย ของที่เสียเราซ่อมเราซื ้อใหม่ได้ แต่เราซื ้อเวลาคืนไม่ได้ ถ้ าเราไม่เริ่ มสนใจข่าวสารการ
แก้ ปัญหาน ้าท่วม เราอาจต้ องจ่ายค่าเสียโอกาสในปี ต่อไปอีกเรื่ อยๆ ก็ได้ ครับ
2. โลกเราไม่เหมือนเดิม : ตาราเรี ยนสมัยเด็กๆ สอนเราว่า ประเทศไทยเป็ นประเทศ
ที่อุดมสมบูรณ์ แต่เวลาผ่านไป ก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง สถิติบอกว่าเรามีพื ้นที่สีเขียวมากขึ ้น แต่
ความเข้ าใจอย่างหนึ่งที่เราควรรู้ คือ ต้ นไม้ ไม่ใช่ป่า ป่ าที่มีคุณภาพ ไม่ใช่แค่พื ้นที่สีเขียวดังที่สถิติ
บอก แต่คือป่ าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อฝนตกลงมา พันธุ์พืชที่หลากหลายจะซับน ้า
และลดแรงปะทะของฝนก่อนจะตกลงพื ้นดิน แต่ป่าที่ปลูกพืชชนิดเดียวกันจานวนมาก จะซับน ้าได้
น้ อยกว่าป่ าที่มีคณ
ุ ภาพเป็ นสิบเท่า หลายคนอาจคิดว่า จะปลูกป่ าตอนนี ้ก็ไม่ทนั แล้ ว แต่เราจะอยู่
เฉยๆ ทาให้ มันแย่ลง หรื อทาให้ มันดีขึ ้น เมื่อปั ญหาระบบนิเวศ เริ่ มส่งผลกับชีวิตเราอย่างชัดเจน
แล้ ว
3. เรามีข้อมูลพร้ อมกว่าที่คิด : ในกระบวนการจัดการน ้า แบ่งออกเป็ น น ้าฟ้า น ้าท่า
น ้าทุง่ น ้าท่วมน ้าฟ้ าคือกรมอุตฯุ จัดการข้ อมูลฝน กรมชลประทานและหน่วยงานท้ องถิ่น จัดการลา
น ้าในพื ้นที่ และน ้าที่อยู่นอกเหนือลาน ้า จนมาถึงสานักระบายน ้า จัดการระบายน ้าท่วม ส่วน
สาคัญที่สดุ ของการจัดการน ้า ก็คือข้ อมูล ที่จะทาให้ เราประเมินสถานการณ์น ้าได้ หลายคนอาจคิด
ว่าปั ญหาคือเราไม่มีข้อมูล ผิดถนัดครับ เรามีข้อมูลดิบมากมาย แต่เราขาดการแปรสภาพข้ อมูลดิบ
ให้ เป็ นข้ อมูลที่นาไปใช้ ประโยชน์ได้ แม้ ในปี ที่ปริ มาณน ้าฝนสูง การรู้ระดับน ้า รู้ผงั เมือง อาจไม่ช่วย
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ให้ น ้าไม่ทว่ ม แต่การใช้ ข้อมูลอย่างมีประสิทธิ ภาพ ก็จะช่วยให้ เราพยากรณ์ น ้า และช่วยลดความ
เสียหายได้ ครับ
4. เราเอาชนะธรรมชาติไม่ได้ : เราอาจจะคิดว่าถ้ าเรามีระบบจัดการน ้าที่ดี แล้ วจะ
ช่วยให้ น ้าไม่ทว่ มได้ ลองไปดูภาพนี ้ครับ นี่คือน ้าท่วม นี่คือเขื่อน เขื่อนเองก็มีขีดจากัดในการรับน ้า
แม้ เขื่อนจะมีประโยชน์ช่วยเก็บกักน ้าและผลิตกระแสไฟฟ้า แต่เขื่อนก็ไม่ใช่ทุกอย่าง มีเขื่อนก็น ้า
ท่วมได้ และน ้าแล้ งได้ เช่นกัน ถ้ าเราลองพึ่งระบบให้ น้อยลง พึ่งตนเองให้ มากขึ ้น ให้ รัฐบาลหรื อ
หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง ยื่นมื อ เข้ าช่วยในกรณี ที่ขาดเหลือ เพียงเท่านี ้ เราอาจไม่ต้อ งเอาชนะ
ธรรมชาติ แต่อยูร่ ่วมกับธรรมชาติให้ ได้ แทน
5. บ้ านเราทุกคนอยูบ่ นแผนที่: สิง่ ที่เกี่ยวข้ องกับการระบายน ้าโดยตรง ก็คือการวาง
ผังเมือง ซึง่ คือการควบคุมพื ้นที่ที่น ้าจะไหลผ่าน ให้ เกิดผลกระทบน้ อยที่สดุ แต่เราเคยคิดรึ เปล่าว่า
บ้ านเราทุกคนอยู่บนแผนที่ เช่นการถมที่ให้ สงู ขึ ้น หากเราไม่ศึกษาให้ ดี ก็อ าจกลายเป็ นสิ่งกี ด
ขวางทางน ้าได้ เรามีกฎหมายผังเมือง ที่ถกู เขียนขึ ้นอย่างมีเหตุผล หากเราไม่สนใจ คิดถึงแต่ตวั เอง
เรื่ องที่เราคิดว่าเล็กน้ อย อาจส่งผลต่อผู้อื่นมากกว่าที่เราคิด
6. รู้สทิ ธิ -รู้หน้ าที่: รู้จกั พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมัยครั
้ บ ? เรา
เชื่อว่าบางคนรู้ แต่น้อยคนนักที่จะรู้ ว่าในพระราชบัญญัติดงั กล่าว ได้ กาหนดหน้ าที่ให้ หน่วยงาน
ระดับต่างๆ ทา “แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ” แผนที่ระบุหน้ าที่ของหน่วยงานทุกระดับ
อย่างชัดเจน เมื่อเกิดสาธารณภัย รวมถึงกาหนดให้ ประชาชนอย่างเรามีหน้ าที่ปฏิบตั ิตาม แต่แผน
ดังกล่าวไม่ถกู นามาใช้ ตามสิทธิแล้ ว เรามีสทิ ธิ์ที่จะฟ้องร้ องรัฐบาลได้ แต่สทิ ธิมาพร้ อมหน้ าที่เสมอ
ก่อนที่เราจะใช้ สิทธิ์ ใดๆ หน้ าที่หนึ่งที่ประชาชนทุกคนต้ องทา คือต้ องรู้ และปฏิบตั ิตามกฎหมาย
นัน่ เอง
7. รถยนต์ล้นเมือง: ในกรุงเทพฯ มีรถยนต์วิ่งบนท้ องถนนประมาณ 4 ล้ านคัน ถ้ าเรา
เอารถทังหมดจอดต่
้
อกันบนถนนทุกสายทัว่ กรุงเทพฯ จะกินพื ้นที่ไป 2 เลนเต็มๆ น ้าท่วมครัง้ ที่ผ่าน
มามีการเปิ ดพื ้นที่ให้ จอดรถหนีน ้าฟรี ประมาณ 70,000 คัน หรื อ 1.75% ของรถทังหมด
้
เมื่อที่จอด
รถไม่เพียงพอ หลายคนจึงนาไปจอดบนทางด่วน ส่งผลให้ การจราจรติดขัดยิ่งขึ ้น บ้ างก็กีดขวาง
การเดินทางของรถที่จะไปให้ ความช่วยเหลือ จริ งอยู่ที่เรามีสิทธิ์ จะมีชีวิตในแบบที่เราต้ องการ แต่
ลองทบทวนแล้ วหรื อยังว่าสิทธิของเรา ไปเบียดเบียนผู้อื่นรึเปล่า?
8. ให้ อย่างรู้ เท่าทัน: ในวิกฤตครัง้ นี ้ ยอดบริ จาคสูงเป็ นประวัติการณ์ อีกทังยั
้ งมี
อาสาสมัครรูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ ้นมากมาย แต่ในขณะเดียวกันก็มีคดีโกงเงินบริ จาคเกิดขึ ้นเช่นกั น
เรามี ส่วนร่ วมในการรั กษานา้ ใจดีๆ ของคนไทยไว้ ได้ ด้ วยการช่วยกันเป็ นหูเป็ นตา หากเรา
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สนับสนุนการบริ จาคกับหน่วยงานที่เปิ ดเผยข้ อมูลชัดเจน เป็ นแรงผลักดันให้ ทุกหน่วยงาน หันมา
เปิ ดเผยข้ อมูลการบริ จาค ก็จะช่วยบรรเทาการทุจริ ตไปได้ ครับ
9. รู้ ไม่ทันข่าว: ตามหลักการเขียนข่าว เรื่ องใดทีส่ ด เด่น เป็ นที่สนใจ แปลก
ประหลาด หรื อแม้ แต่เรื่ องขบขัน มักจะถูกคัดเลือกให้ เป็ นข่าว แต่บ่อยครัง้ ที่ “ความจริ ง” กับ
“ความคิดเห็น” ถูกสอดแทรกมาอยูใ่ นข่าวชนิดที่แยกแทบไม่ออก แค่วลีวา่ “เสียหายหนึง่ หมื่นบาท”
กับ “เสียหายถึงหนึ่งหมื่ นบาท” แค่เพิ่มคา หรื อเพิ่มขนาดตัวหนังสือให้ ใหญ่ขึ ้น ก็ให้ ความรู้ สกึ ที่
แตกต่างกันแล้ ว ยิ่งในยุคที่ facebook หรื อ youtube เป็ นที่นิยมในวงกว้ าง ทุกคนสามารถเป็ นสื่อ
ได้ ด้วยตัวเอง เรายิ่งต้ องมีสติในการรับสื่อมากขึ ้น หากเราแยกแยะไม่ได้ ว่าประโยคไหนคือความ
คิดเห็น ประโยคไหนคือความจริ ง เราอาจถูกชักจูงไปในทิศทางใดก็ได้ ด้ วยอานาจของสือ่ ครับ
: และนัน่ คือ “9 เรื่ องในน ้าท่วม ที่เราไม่อยากให้ ลืม” แล้ วทาไมเราถึงไม่อยากให้ คุณ
ลืม?
: (ย้ อน 9 เฟรมภาพที่เล่าเรื่ อง) (1) เพราะถ้ าเราลืมความเสียหายจะเกิดซ ้าแล้ วซ ้าเล่า
เราจะไม่สามารถแก้ ปัญหาอย่างยัง่ ยืนได้ เลย (2) ถ้ าเรา “ไม่ร้ ู ว่าบ้ านเราเป็ นอย่างไร (3) ไม่ร้ ู ว่าที่
ผ่านมาเราเคยจัดการปั ญหาอย่างไร (4) “ไม่เริ่ ม” ยืนหยัดด้ วยตัวเราเอง (5) “ไม่คิด” ว่าเราทุกคน
คือส่วนหนึง่ ของสังคม (6) ถ้ าเรารู้สทิ ธิหน้ าที่ของเราเอง (7) เราก็จะพึ่งตัวเองได้ โดยไม่เบียดเบียน
คนอื่น (8) มีสว่ นร่วมกับสังคมด้ วยความรอบคอบ (9) และสนใจประเทศชาติอย่างมีสติ
: ทางแก้ ปัญหาที่ยงั่ ยืน อาจไม่ใช่โครงการร้ อยล้ านพันล้ าน แต่คือ “ความรู้ ” ของ
ประชาชน ที่จะช่วยให้ เรารับมือกับทุกปั ญหาได้ ความรู้ ไม่มีขา มันไม่สามารถเดินมาหาเราเองได้
เทคโนโลยีช่วยให้ เราเข้ าถึงความรู้ได้ งา่ ยขึ ้นแล้ ว แล้ วเราล่ะ เริ่ มคิดที่จะเดินเข้ าหาความรู้ เหล่านัน้
แล้ วหรื อยัง?
: ถึงตรงนี ้แล้ ว ถ้ ายังไม่ร้ ูจะเริ่ มต้ นหาความรู้ยงั ไง เราได้ รวบรวมทัง้ 9 เรื่ องในน ้าท่วมที่
เราไม่อยากให้ ลมื รวมถึงช่องทางสาหรับต่อยอดความรู้ เอาไว้ ใน Link ด้ านล่างแล้ ว ลองศึกษากัน
ดูนะครับ
: สุดท้ ายแล้ วสังคมไทยจะเป็ นแบบไหน เราจะเป็ น “คนไทยที่ลืมง่าย” หรื อเป็ น “คน
ไทยที่ใฝ่ รู้” ทุกอย่างล้ วนขึ ้นอยูก่ บั เรา คนไทยทุกคนครับ
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สัญลักษณ์ และการแทนค่ าในชุดวีดีโอ แอนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก

สัญลักษณ์โครงการ “รู้ส้ !ู flood”

“วาฬสีน ้าเงิน” สัญลักษณ์แทนปริ มาณน ้า

สติ

เห็นแก่ตวั

อพยพ

เด็ก

สับสน

คนชรา

กังวล

ผู้ป่วย

ไม่กงั วล

สัตว์เลี ้ยง

ภาพที่ 34 สัญลักษณ์และการแทนค่าในชุดวีดีโอ แอนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก
ที่มา : ทีมงาน รู้ สู้ flood, เอกสารต่ อยอด คลิ ป “รู้ สู้ ! Flood” ตอนรู้ สู้ ทุ กสิ่ ง [ซีดีรอม]
(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท, 2555)

บทที่ 3
ระเบียบวิจัย
การทาวิจัยเรื่ อง อิทธิ พลของอินโฟกราฟิ กต่อการสื่อสารข้ อมูลเชิงซ้ อน กรณี ศึกษา
โครงการ “รู้ส้ ู! Flood” แบ่งลักษณะของงานวิจยั เป็ น 2 ส่วน โดยส่วนแรกเป็ นการวิจยั รายกรณี
การศึกษา (Case study) ซึ่งใช้ วิธีการดาเนินการวิจยั เชิงสารวจ (Survey research) และวิจยั เชิง
คุณ ภาพ (Qualitative research) ในส่วนที่ สองของการวิจัย เป็ นวิจัยเชิ ง ปฏิ บัติการ (Action
research) โดยสารวจและรวบรวมข้ อมูลจากกรณี ศึกษา เพื่อนามาวิเคราะห์ อย่างมีระบบและ
คุณภาพ โดยมีวิธีการดาเนินการวิจยั ดังนี ้
1. การศึกษาและค้ นคว้ าข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั
2. การสัมภาษณ์นกั วิชาการหรื อผู้ที่มีความรู้ เชิงลึกเกี่ยวกับงานวิจยั และสัมภาษณ์
ประชาชนกลุม่ ตัวอย่างเพื่อรวบรวมข้ อมูลในการสร้ างเครื่ องมือตรวจสอบผล
3. การสร้ างเครื่ องมือในงานวิจยั
4. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
5. วิเคราะห์ข้อมูลและนาเสนอเพื่อตรวจเช็คข้ อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญ
6. วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล
1. การศึกษาและค้ นคว้ าข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจัย
แหล่งข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ ได้ แก่
1.1 แหล่งข้ อมูลภาคเอกสาร เป็ นข้ อมูลที่ผ้ วู ิจยั เป็ นผู้ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลจาก
หนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทังระบบออฟไลน์
้
(ซีดีรอม) และระบบออนไลน์ (เว็ปไซต์) โดยมีเนื ้อหา
ดังนี ้
1.1.1 ข้ อมูลเกี่ ยวกับ ความหมาย ที่มา และการนาไปใช้ ในรู ปแบบต่างๆ ของ
อินโฟกราฟิ ก
1.1.2 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสารแก่ประชาชนเรื่ องการเตรี ยมตัวและการ
รับมือน ้าท่วมของทังภาครั
้
ฐและเอกชน รวมถึงปั ญหาในการสื่อสารข้ อมูลเชิงซ้ อน ที่ทาให้ ข้อมูล
ข่าวสารที่ประชาชนได้ รับ ไม่ชดั เจนและครุมเคลือ
1.1.3 ข้ อมูลเกี่ยวกับกลุม่ อาสาสมัคร “รู้ส้ !ู Flood”
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2. การสั ม ภาษณ์ นัก วิชาการหรื อผู้ ท่ ี มีความรู้ เชิงลึกเกี่ ยวกั บงานวิจั ย และสั มภาษณ์
ประชาชนกลุ่มตัวอย่ าง เพื่อรวบรวมข้ อมูลในการสร้ างเครื่ องมือตรวจสอบผล
2.1 สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญ หรื อผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้ านการทาอินโฟ
กราฟิ ก ที่เป็ นที่ยอมรับโดยองค์กร และประชาชนทัว่ ไป ซึ่งเนื ้อหาในการสัมภาษณ์ มีดงั นี ้
2.1.1 ความเป็ นมาก่อนที่จะมาเป็ น “รู้ส้ !ู Flood”
2.1.2 การนาอินโฟกราฟิ กมาใช้ แก้ ปัญหา ในการสื่อสารที่มีความซับซ้ อน
เชื่อมโยง ให้ ประชาชนมีความรู้ความเข้ าใจ อย่างรวดเร็วและแจ่มชัดมากขึ ้น
2.1.3 ขันตอนการท
้
างาน ตังแต่
้ การหาข้ อมูลจนกลายเป็ นอินโฟกราฟิ ก “รู้ส้ !ู
Flood”
2.1.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนาอินโฟกราฟิ ก มาใช้ ในการสื่อสารข้ อมูล
ประเภทต่างๆ
2.2 สัมภาษณ์ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 100 คน ซึ่งเนื ้อหาในการสัมภาษณ์ มี
ดังนี ้
2.2.1 ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับเรื่ องน ้าท่วมที่ได้ รับ จากภาครัฐ และหน่วยงาน
เอกชน
2.2.2 ความน่าสนใจและความเห็นเกี่ยวกับข้ อมูลเอกสาร ที่ได้ รับจากภาครัฐ และ
หน่วยงานเอกชน
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สองในผู้ก่อตัง้ กลุ่มอาสาสมัคร “รู้ส้ ู! Flood” ที่ได้ ทาการสัมภาษณ์ ได้ แก่
นักวิชาการ

ภาพที่ 35 คุณเกรี ยงไกร วชิรธรรมพร (ปิ ง)
KRIANGKRAI VACHIRATAMPORN (Ping)
FREELANCER
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
NAME
OCCUPATION
Education
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ภาพที่ 36 คุณวรรธนะ รุจิโรจน์สกุล (บอม)
NAME
OCCUPATION
EXPERIENCE

EDUCATION

FILMOGRAPHY

PHONE
E-MAIL

WATTHANA RUJIROJSAKUL (Bom)
FREELANCER
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.
CHULALONGKORN UNIVERSITY
Bangkok, Thailand — Bachelor Degree of Communication Arts, 2007
SUANKULARB WITTALAI SCHOOL
Bangkok, Thailand — High School Education, 2003
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
(66)80-850-5585, (66)86-980-6565
watthana@gmail.com
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3. การสร้ างเครื่องมือในงานวิจัย
หลังจากเก็บรวบรวมข้ อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากนักวิชาการเกี่ยวกับการผลิตสื่อ
สร้ างสรรค์ ชุดวีดีโอแอนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก “รู้ส้ !ู Flood” เพื่อแก้ ปัญหาการสื่อสารข้ อมูลเชิงซ้ อน
เรื่ องการเตรี ยมตัว และการรับมือในช่วงน ้าท่วมแก่ประชาชนแล้ ว ผู้วิจยั ได้ นาข้ อมูลนันมาออกแบบ
้
เครื่ องมือในงานวิจยั โดยมีเป้าหมายที่จะศึกษาถึงอิทธิพลของอินโฟกราฟิ ก ที่มีผลต่อการสื่อสาร
ข้ อมูล เชิ ง ซ้ อน ได้ แ ก่ แบบสอบถามแบบปลายปิ ด และปลายเปิ ด เพื่ อ สอบถามความคิดเห็ น
ความรู้ความเข้ าใจของประชาชน ถึงอิทธิพลของอินโฟกราฟิ ก ที่มีผลต่อการสื่อสารข้ อมูลเชิงซ้ อน
โดยใช้ โครงการ “รู้ส้ !ู Flood” เป็ นกรณีศกึ ษา และเป็ นหัวข้ อในแบบสอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ
กลุ่มบุคคลทั่วไป 100 คน โดยแบ่งเป็ น บุคคลทัวไปที่เคยประสบมหาอุทกภัย ในปลายปี พ.ศ.
2554 จานวน 50 คน และบุคคลทัว่ ไปที่ไม่เคยประสบมหาอุทกถัย ในปลายปี พ.ศ. 2554 จานวน
50 คน ซึง่ แบ่งออกเป็ น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามปลายเปิ ด ได้ แก่ ข้ อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม และ
แบบสอบถามปลายปิ ด ได้ แก่ ความรู้ ความเข้ าใจ ความคิดเห็น และความพึงพอใจ ในการรั บ
ข้ อมูล เชิ ง ซ้ อ นในรู ปแบบ เอกสาร เป็ นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ สถิ ติที่ ใช้ ในการ
ประเมิ น คือ ค่าเฉลี่ ยแบบถ่วงนา้ หนัก และแบบสอบถามปลายเปิ ด (Open-ended) วิเคราะห์
ข้ อมูล โดยสรุปรวบรวมข้ อมูลลาดับความคิดเห็นเป็ นความถี่และนาเสนอในรูปแบบของความเรี ยง
ตอนที่ 2 แบบสอบถามปลายเปิ ด ได้ แก่ ข้ อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม และ
แบบสอบถามปลายปิ ด ได้ แก่ ความรู้ ความเข้ าใจ ความคิดเห็น และความพึงพอใจ หลังจากชม
ชุดวีดีโอ อนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก “รู้ส้ !ู Flood” เป็ นแบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ สถิ ติที่ใช้
ในการประเมิน คือ ค่าร้ อยละ (Percentile) และแบบสอบถามปลายเปิ ด (Open-ended) วิเคราะห์
ข้ อมูล โดยสรุปรวบรวมข้ อมูลลาดับความคิดเห็นเป็ นความถี่และนาเสนอในรูปแบบของความเรี ยง
สถิตทิ ี่ใช้ ในการหาค่าเฉลี่ย โดยสูตรที่ใช้ ในการหาค่าเฉลี่ยมีดงั นี ้ คือ
ค่าเฉลี่ย (X) = 5F5+4F4+3F3+2F2+1F1
N
โดยกาหนดให้
F5 =
จานวนผู้ที่เห็นด้ วยมากที่สดุ
F4 =
จานวนผู้ที่เห็นด้ วยมาก
F3 =
จานวนผู้ที่เห็นด้ วยปานกลาง
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F2 =
F1 =
N =

จานวนผู้ที่เห็นด้ วยน้ อย
จานวนผู้ที่เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
จานวนผู้ที่ให้ ข้อมูลทังหมด
้

โดยให้ ผ้ ูประเมินตอบแบบประเมินความคิดเห็น ซึ่งเลือกตอบตามระดับความ
คิดเห็นที่กาหนดไว้ มี 5 ระดับ ดังนีค้ ือ
เห็นด้ วยมากที่สดุ ให้ คะแนน
5
คะแนน
เห็นด้ วยมาก
ให้ คะแนน
4
คะแนน
เห็นด้ วยปานกลาง ให้ คะแนน
3
คะแนน
เห็นด้ วยน้ อย
ให้ คะแนน
2
คะแนน
เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ ให้ คะแนน
1
คะแนน
ซึง่ แปลความหมายของข้ อมูลโดยการใช้ สถิติคา่ เฉลี่ยของคะแนน (X) ดังนี ้
คะแนนค่าเฉลี่ย
4.21 - 5.00
หมายถึง
คะแนนค่าเฉลี่ย
3.41 - 4.20
หมายถึง
คะแนนค่าเฉลี่ย
2.61 - 3.40
หมายถึง
คะแนนค่าเฉลี่ย
1.81 - 2.60
หมายถึง
คะแนนค่าเฉลี่ย
1.00 - 1.80
หมายถึง

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้ อย
ควรปรับปรุง

4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ประชาชนทัว่ ไป จานวน 100 คน
โดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
4.1 ประชาชนทัว่ ไปที่เคยประสบอุทกภัย ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 จานวน 50 คน
4.2 ประชาชนทัว่ ไปที่ไม่เคยประสบอุทกภัย ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 จานวน 50 คน
5. วิเคราะห์ ข้อมูลและนาเสนอเพื่อตรวจเช็คข้ อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญ
หลั ง จากเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล เบื อ้ งต้ นจากการสั ม ภาษณ์ นั ก วิ ช าการ และท า
แบบสอบถามโดยกลุ่มตัวอย่าง ประชาชนจานวน 100 คนแล้ ว ผู้ศกึ ษาได้ แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล
เป็ น 3 ตอน ได้ แก่
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยจาแนกรูปแบบวิธีการนาเสนอด้ วยตนเอง
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ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูล และตรวจเช็คความเห็นจากผู้เชี่ยญชาญ
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ผลในการปะเมินผลจากผู้เชี่ยวชาญ และสถิตทิ ี่ใช้ ในงานวิจยั
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ ข้อมูลโดยจาแนกรู ปแบบวิธีการนาเสนอด้ วยตนเอง
เป็ นการวิเคราะห์จากการเก็บค่าสถิติ จากจานวนผู้เข้ าชมชุดวีดีโอแอนิเมชัน อินโฟ
กราฟิ ก “รู้ ส้ !ู Flood” จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) รวมถึงระยะเวลาการผลิตและความยาว
ของชุดวีดีโอแอนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก “รู้ส้ !ู Flood” ในแต่ละตอน ซึ่งผู้ศกึ ษาได้ คดั เลือกชุดวีดีโอที่มี
จานวนผู้เข้ าชมมากเป็ นอันดับที่ 1, 2, 3 มาใช้ ในการวิเคราะห์ และตังประเด็
้
นคาถามเพื่อตรวจเช็ค
ความคิดเห็นโดยผู้เชี่ยวชาญ โดย 3 ตอนที่ยกมา ได้ แก่
ตอนที่ 1 “รู้ จกั น ้าท่วมให้ มากขึ ้น” ใช้ ระยะเวลาในการผลิต 2 วัน มีจานวนผู้เข้ าชม
ทังหมด
้
1,215,011 views
ตอนที่ 2 “สามคาถามยอดฮิต ” ใช้ ระยะเวลาในการผลิต 1 วัน มีจานวนผู้เข้ าชม
ทังหมด
้
650,303 views
ตอนที่ 3 “เตรี ยมตัวก่อนน ้ามาถึง” ใช้ ระยะเวลาในการผลิต 1 วัน มีจานวนผู้เข้ าชม
ทังหมด
้
331,474 views
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ ข้อมูล และตรวจเช็คความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
การวิเคราะห์จากชุดวีดีโอแอนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก “รู้ สู้! Flood” ผู้ศึกษาได้ แบ่ง
ประเด็น และจาแนกหัวข้ อ เพื่อสร้ างแบบสอบถาม เพื่อประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มี ตอ่
ชุดวีดีแอนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก “รู้ สู้! Flood” โดยแบบสอบถามเป็ นแบบปลายปิ ด ตรวจสอบ
รายการสถิติที่ใช้ ในการประเมิน คือ ค่าร้ อยละ (Percentile) และแบบสอบถามปลายเปิ ด (Openended) วิเคราะห์ข้อมูล โดยสรุ ปรวบรวมข้ อมูลลาดับความคิดเห็นเป็ นความถี่ และนาเสนอใน
รูปแบบของความเรี ยง โดยแบ่งออกแป็ นหัวข้ อ ได้ แก่
1. ด้ านการออกแบบ
1.1 การแทนค่า
1.1.1 การแทนค่าน ้า ด้ วยวาฬสีน ้าเงิน
1.1.2 การเปรี ยบเทียบน ้า 10,000 ลูกบาศก์เมตร เท่ากับ วาฬสีน ้าเงิน 50
ล้ านตัว
1.2 การใช้ สญ
ั ลักษณ์ (Symbolic)
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1.2.1การใช้ สัญลักษณ์ (Symbolic) บนใบหน้ าตัว Character เพื่อแสดง
อารมณ์ และลักษณธเฉพาะของ Character
1.3 การใช้ สี
1.3.1 การใช้ สีโทนเย็น สีอ่อน สดใส ให้ ร้ ูสึกผ่อนคลาย ไม่ตงึ เครี ยด ลดความ
ตื่นตระหนกตกใจ
1.4 ด้ านเนื ้อหาและการนาเสนอ
1.4.1 การเรี ยงลาดับเนื ้อเรื่ อง
1.4.2 ข้ อมูลมีความครบถ้ วน ชัดเจน
1.4.3 สร้ างความเข้ าใจ และลดความตื่นตระหนกของประชาชนมากขึ ้น
1.4.4 การนาเสนอข้ อมูลด้ วยรู ปแบบภาพกราฟิ กที่เคลื่อนไหว (Animation
Info Graphic)
1.4.5 เห็นด้ วยกับชุดวีดีโอ แอนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก “รู้ส้ !ู flood”
ตอนที่ 3

วิ เคราะห์ ผ ลในการปะเมินผลจากผู้ เ ชี่ ยวชาญ และสถิติท่ ี ใช้ ใน

งานวิจัย
นาข้ อมูล จากแบบสอบถามจากผู้เ ชี่ ยวชาญ มาวิ เคราะห์ เพื่ อเปรี ยบเที ย บความ
คิดเห็นของแต่ล ะท่านที่ มี ต่อชุดวี ดีโอแอนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก “รู้ สู้! flood” หากมี บางท่านมี
ความคิดเห็นต่างไป ผู้วิจยั จะรวมทังความคิ
้
ดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละ
ท่าน ซึง่ จะทาให้ ทราบถึงความคิดเห็นและมุมมองในแง่มมุ ต่างๆ จากผู้มีประสบการณ์
สถิตทิ ่ ีใช้ ในงานวิจัย
สถิติที่ใช้ ในการหาค่าเฉลี่ย โดยสูตรที่ใช้ ในการหาค่าเฉลี่ยมีดงั นี ้ คือ

ค่าเฉลี่ย (X) = 5F5+4F4+3F3+2F2+1F1
N
โดยกาหนดให้
F5
F4
F3
F2

=
=
=
=

จานวนผู้ที่เห็นด้ วยมากที่สดุ
จานวนผู้ที่เห็นด้ วยมาก
จานวนผู้ที่เห็นด้ วยปานกลาง
จานวนผู้ที่เห็นด้ วยน้ อย

88
F1 =
N =

จานวนผู้ที่เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
จานวนผู้ที่ให้ ข้อมูลทังหมด
้

โดยให้ ผ้ ปู ระเมินตอบแบบประเมินความคิดเห็น ซึ่งเลือกตอบตามระดับความคิดเห็ น
ที่กาหนดไว้ มี 5 ระดับ ดังนี ้คือ
เห็นด้ วยมากที่สดุ ให้ คะแนน
5
คะแนน
เห็นด้ วยมาก
ให้ คะแนน
4
คะแนน
เห็นด้ วยปานกลาง ให้ คะแนน
3
คะแนน
เห็นด้ วยน้ อย
ให้ คะแนน
2
คะแนน
เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ ให้ คะแนน
1
คะแนน
ซึง่ แปลความหมายของข้ อมูลโดยการใช้ สถิติคา่ เฉลี่ยของคะแนน (X) ดังนี ้
คะแนนค่าเฉลี่ย
4.21 - 5.00
หมายถึง
คะแนนค่าเฉลี่ย
3.41 - 4.20
หมายถึง
คะแนนค่าเฉลี่ย
2.61 - 3.40
หมายถึง
คะแนนค่าเฉลี่ย
1.81 - 2.60
หมายถึง
คะแนนค่าเฉลี่ย
1.00 - 1.80
หมายถึง

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้ อย
ควรปรับปรุง

4. การวิเคราะห์ ผลการประเมินและสถิตทิ ่ ีใช้ ในงานวิจัย
ผู้วิ จัย ท าการวิ เ คราะห์ ผ ลการปะเมิ น และน าค าวิ จ ารณ์ ดัง กล่ า ว มาหาข้ อสรุ ป
ข้ อเสนอแนะ โดยผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์สรุปและรายงานผลรวมของงานวิจยั ตามสภาพจริ งที่ปรากฏใน
การปฏิบตั ิงานวิจยั รวมทังเสนอแนะแนวความคิ
้
ดเพื่อให้ ตอบสนองกับวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
ในครัง้ นี ้
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ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านภาพประกอบและการ์ ตูน

ภาพที่ 37 คุณไตรภัค สุภวัฒนา (ภัค)
NAME
OCCUPATION
EDUCATION

TRIPAK SUPAWATTANA (Puck)
FREELANCER, CARTOONIST
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
“นายสมองกับหนูหวั ใจ เล่มที่ 1” 2008 Let’s Comic
“ปริ ศนา คาตอบ” 2009 Siam Inter Comic
“ประกอบ” 2010 Let’s Comic
“ในวันทีเ่ ธอหลับ” 2010 Let’s Comic
“TRIAL PUCK” art book, 2011 Let’s Comic
“ประดับยศ” 2011 Let’s Comic
“หมูหมี” 2012 Let’s Comic
GRAPHIC DESIGNER OF DOKU
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ภาพที่ 38 คุณเอกรัฐ มิลินทะภาส (หนู Formalin)
NAME
OCCUPATION
EDUCATION
EXPERIENCE

AKARAT MILINTAPAS (NU FORMALIN)
EDITOR of SOS COMIC, THAILAND
POHCHANG ACADEMY of ARTS
Bangkok, Thailand – Bachelor Degree of Painting Arts, 2005
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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ภาพที่ 39 คุณธีรายุ เศรษฐภักดี (น ้ามนต์)
NAME
OCCUPATION
EDUCATION

EXPERIENCE

TEERAYU SETTAPAKDEE (Nammol)
ILLUSTRATION of CLICKFOREVER, THAILAND
ASSUMPTION UNIVERSITY
Bangkok, Thailand – Bachelor Degree of Interior Architecture
RANGSIT UNIVERSITY
Bangkok, Thailand – Master Degree of Fine Arts Program in
Computer Arts.
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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ภาพที่ 40 คุณธนาพันธุ์ เดชบุญ (เจ๋ง)
NAME
OCCUPATION
EDUCATION

EXPERIENCE

TANAPAN DEJBOON (JENG)
SPECIAL INSTRUCTOR, THAILAND
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.
Freelance: Graphic Designer, Illustrator Designer
Special Instructor Communication Arts of King Mongkut’s Institute
of Technology Ladkrabang
Games Graphic Designer
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ภาพที่ 41 คุณลลิตา นิมมานเหมินท์ (เหม่ย)
NAME
OCCUPATION
EDUCATION

EXPERIENCE

RARITA NIMMANAHAEMINDA (MEUY)
DESIGNER, THAILAND
SILPAKORN UNIVERSITY
Bangkok, Thailand – Bachelor Degree of Painting Arts.
CHULALONGKORN UNIVERSITY
Bangkok, Thailand – Master Degree of Fine Arts
Illustration of Tales Children’s Foundation “ลูกโป่ งสีฟ้ากับคุณตาหน้ า
บึ ้ง” “พรจากดวงดาว”
Cartoonist LOVE ON 20 PAGES Project “Chubby Mummy”, Let’s
Comic
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กรอบงานวิจัย
อิทธิพลของอินโฟกราฟิ กต่ อการสื่อสารข้ อมูลเชิงซ้ อน
กรณีศึกษาโครงการ “รู้ส้ ู flood”
วิธีการดาเนินวิจยั
การรวบรวมข้ อมูล
ข้ อมูลเอกสาร

ข้ อมูลบุคคล

ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ อง

สัมภาษณ์เชิงลึก

1. ความหมายของอินโฟกราฟิ ก
ศึกษาความหมาย การนาไปใช้ ในรู ปแบบและสถานการณ์
ต่างๆ ของอินโฟกราฟิ ก

2. ข้ อมูลเกี่ยวมหาอุทกภัยในช่วงปลายปี พ .ศ.2554
ศึกษาสถานการณ์อุทกภัยที่ เกิ ดขึ ้น ปั ญหาการรั บข่าวสาร
ของประชาชน เกี่ยวกับการเผยแพร่ ข่าวสารการป้องกัน และการ
เตรี ยมตัวรับมือในช่วงน ้าท่วมจากภาครัฐและเอกชน

3. ข้ อมูลเกี่ยวกับกลุม่ อาสาสมัคร “รู้ส้ !ู flood”

1. สัมภาษณ์ ผ้ กู ่อตังที
้ มงานอาสาสมัครโครงการ “รู้ สู้!
flood”
สัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกั บ จุ ด เริ่ ม ต้ นของโครงการ
วัตถุประสงค์การก่อตัง้ ขันตอนการท
้
างาน และความเห็ น
เกี่ ย วกับ การน าอิ น โฟ-กราฟิ กมาใช้ ใ นการสื่ อ สารข้ อ มูล
เชิ งซ้ อนให้ กับประชาชนในช่วงนา้ ท่วม รวมถึงคาแนะนา
เกี่ยวกับการนาอินโฟกราฟิ กไปใช้ กบั ข้ อมูลรูปแบบอื่นๆ

2. สัมภาษณ์ประชาชนทัว่ ไป จานวน 100 คน

ศึกษาความเป็ นมาและแนวคิดก่อนที่จะมาเป็ น “รู้ ส้ !ู flood”
กระบวนการผลิตสื่อ สร้ างสรรค์ รวมถึงการนาชุดวีดีโอแอนิเมชัน
อินโฟกราฟิ ก มาใช้ แก้ ปัญหาการสื่อสารที่ซบั ซ้ อน ให้ แก่ประชาชน

สัมภาษณ์ประชาชนที่เคยประสบอุทกภัย ในปลายปี
พ .ศ.2554 จานวน 50 คน และประชาชนที่ไม่เคยประสบ
อุทกภัย ในปลายปี พ .ศ.2554 จานวน 50 คน ก่อนการชม
ชุดวีดีโอแอนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก เพื่อทราบถึงปั ญหาการรับ
ข้ อมูลข่าวสารของประชาชนจากภาครั ฐและเอกชน เก็ บ
ข้ อมูลหลังการสัมภาษณ์โดยการทาแบบสอบถาม

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้ างเครื่องมือตรวจสอบความรู้ความเข้ าใจ
ให้ ประชาชนทัว่ ไป 100 คน ที่ทาแบบสอบถามในข้ างต้ น ชมชุดวีดีโอ
แอนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก และเก็บข้ อมูลเพื่อตรวจสอบผล โดยการทาแบบสอบถาม
รวบรวมผลเพื่อวิเคราะห์ประเด็น และจาแนกหัวข้ อ เพื่อสร้ างแบบสอบถาม
ประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน

วิเคราะห์และประเมินผล
สรุ ป อภิปราย และเสนอแนะ

ภาพที่ 42 แสดงกระบวนการวิจยั และการประเมินผลการวิจยั

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึก ษาวิ จัย เรื่ อ งอิ ท ธิ พ ลของอิ น โฟกราฟิ กที่ มี ผลต่อ การสื่ อ สารข้ อ มูล เชิ ง ซ้ อ น
กรณี ศึกษาโครงการ “รู้ สู้! Flood” มี การใช้ หลักการหาค่าเฉลี่ ย โดยแบ่ง การเก็ บข้ อมูล จาก
แบบสอบถามเป็ น 2 ส่วน โดยตอนที่ 1 เป็ นการเก็บข้ อมูล โดยใช้ แบบสอบถาม ในเรื่ องความรู้
ความเข้ า ใจ จากข้ อ มูล เอกสาร เกี่ ยวกับ การรั บ มื อ และเตรี ย มตัว ในช่ว งน า้ ท่ว มที่ ไ ด้ รั บ จาก
หน่วยงานทางภาครัฐ และหน่วยงานเอกชนต่างๆ และแบบสอบถามหลังจากชมชุดวีดีโออนิเมชัน
อินโฟกราฟิ ก “รู้ส้ !ู Flood” ในเรื่ องความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการรับมือ และการเตรี ยมตัวในช่วง
น ้าท่วม จากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม จานวน 100 คน และตอนที่ 2 เป็ นการนาผลประเมินจาก
แบบสอบถามส่ว นที่ 1 นามาสร้ างแบบสอบถาม และนาแบบสอบถามที่ ไ ด้ ไปทดสอบและ
ประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญด้ านภาพประกอบและด้ านกราฟิ ก จานวน 5 ท่าน
ตอนที่ 1 เก็บข้ อมูลโดยแบบสอบถาม
เรื่ องความรู้ความเข้ าใจจากข้ อมูลเอกสาร เกี่ยวกับการรับมือ และเตรี ยมตัวในช่วงน ้า
ท่วม ที่ได้ รับจากหน่วยงานทางภาครัฐ และหน่วยงานเอกชนต่างๆ โดยผู้วิจยั ทาการวิเคราะห์และ
นาเสนอข้ อมูล ดังนี ้
1 บุคคลทัว่ ไปที่เคยประสบมหาอุทกภัย ในปลายปี พ.ศ. 2554 จานวน 50 คน
2 บุคคลทัว่ ไปที่ไม่เคยประสบมหาอุทกภัย ในปลายปี พ.ศ. 2554 จานวน 50 คน
1 บุคคลทั่วไปที่เคยประสบมหาอุทกภัย ในปลายปี พ.ศ. 2554 จานวน 50 คน
แบ่งออกเป็ น 2 ข้ อ ดังนี ้
1.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้ อมูลเอกสาร ในเรื่ องความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการรับมือ
และเตรี ยมตัวในช่วงน ้าท่วม ที่ได้ รับจากหน่วยงานทางภาครัฐหรื อหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ แบ่ง
ตามหัวข้ อดังนี ้
1.1.1 ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับเรื่ องน ้าท่วม
1.1.2 ความน่าสนใจของเอกสาร
1.1.3 ความสนใจของผู้ทาแบบทดสอบต่อข้ อมูลเอกสาร
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1.1.4 มีความรู้ความเข้ าใจหลังจากรับข้ อมูลจากเอกสาร
1.1.5 ระยะเวลาในการรับรู้ข้อมูลเอกสาร
1.2 ความคิดเห็นหลังจากชมชุดวีดีโออนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก รู้ส้ !ู Flood ในเรื่ องความรู้
ความเข้ าใจเกี่ยวกับการรับมือ และเตรี ยมตัวในช่วงน ้าท่วม แบ่งตามหัวข้ อดังนี ้
1.2.1 ความน่าสนใจของอนิเมชันอินโฟกราฟิ ก
1.2.2 ความสนใจของผู้ทาแบบทดสอบต่ออนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก
1.2.3 ความรู้ความเข้ าใจหลังจากรับข้ อมูลอนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก
1.2.4 ระยะเวลาในการรับข้ อมูลจากอนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก
1.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้ อมูลเอกสารความรู้ความเข้ าใจ ในเรื่องการรับมือและการ
เตรียมตัวในช่ วงนา้ ท่ วม ที่ได้ รับจากภาครัฐ หรือหน่ วยงานเอกชนต่ างๆ
ตารางที่ 1 ข้ อมูลการประเมินความคิดเห็นจากประชาชนทัว่ ไปที่เคยประสบมหาอุทกภัย ใน
ปลายปี พ.ศ. 2554 โดยใช้ แบบประเมินในการเก็บรวบรวมข้ อมูลแล้ วนามาแจกแจงหา
ค่าเฉลี่ย ได้ ผลดังนี ้
ข้ อมูลเอกสาร ส่วนที่ 1
หัวข้ อความคิดเห็น
1. ความรู้ความเข้ าใจเรื่องน ้าท่วม
2. ความน่าสนใจของข้ อมูลเอกสาร
3. ความสนใจของผู้ทาแบบสอบถามที่มีตอ่ ข้ อมูล
จากเอกสาร
4. ความรู้ความเข้ าใจหลังรับข้ อมูลจากเอกสาร
5. ระยะเวลาในการรับข้ อมูลจากเอกสาร
คะแนนค่าเฉลี่ย

เห็นด้ วย เห็นด้ วย เห็นด้ วย
มากที่สดุ
มาก ปานกลาง

เห็นด้ วย
น้ อย

เห็นด้ วย
น้ อยที่สดุ

ค่าคะแนน
เฉลี่ย

2.00
0.00

0.00
2.00

25.00
11.00

12.00
11.00

11.00
26.00

2.40
1.78

0.00
0.00
0.00
1.00

2.00
1.00
0.00
1.00

8.00
22.00
5.00
14.20

18.00
16.00
24.00
16.20

22.00
11.00
21.00
18.20

1.80
2.26
1.68
1.98
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความคิดเห็นจากประชาชนทัว่ ไปที่เคยประสบมหา
อุทกภัย ในปลายปี พ.ศ. 2554 โดยใช้ แบบประเมินในการเก็บรวบรวมข้ อมูลแล้ วนามา
แจกแจงหาค่าเฉลี่ย ได้ ผลดังนี ้
หัวข้ อความคิดเห็น
1. ความรู้ความเข้ าใจเรื่องน ้าท่วม
2. ความน่าสนใจของข้ อมูลเอกสาร
3. ความสนใจของผู้ทาแบบสอบถามที่มีตอ่ ข้ อมูลเอกสาร
4. ความรู้ความเข้ าใจหลังรับข้ อมูลจากเอกสาร
5. ระยะเวลาในการรับข้ อมูลจากเอกสาร

ข้ อมูลเอกสาร ส่วนที่ 1
ค่าเฉลี่ย

ร้ อยละ

ระดับความพึงพอใจ

2.40
1.78
1.80
2.26
1.68

48.00
35.60
36.00
45.20
33.60

น้ อย
น้ อยที่สดุ
น้ อยที่สดุ
น้ อย
น้ อยที่สดุ

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมิน ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้ อมูล จาก
เอกสาร ในเรื่ องความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการรับมือและการเตรี ยมตัวในช่วงน ้าท่วม ที่ได้ รับจาก
ภาครัฐ หรื อหน่วยงานเอกชนต่างๆ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจและเห็นด้ วยอยู่ใน
ระดับ น้ อยที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 33.60 ระดับผลเฉลี่ย (แปลผัน) อยู่ในเกณฑ์ ควรปรับปรุง ค่าเฉลี่ย
1.68 ซึง่ ระดับความพึงพอใจในระดับ น้ อยที่สดุ อยู่ในหัวข้ อเรื่ อง ความน่าสนใจของเอกสาร ความ
สนใจของผู้ทาแบบทดสอบต่อข้ อมูลเอกสาร และระยะเวลาในการรั บข้ อมูลเอกสาร จากการ
รวบรวมข้ อมูลจากแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ เป็ นแผนภูมิวงกลม ดังนี ้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการรั บมือกับนา้ ท่ วม
(บุคคลทั่วไปที่เคยประสบมหาอุทกภัย ในปลายปี พ.ศ. 2554)
เห็นด้ วยมากที่สดุ
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยปานกลาง
เห็นด้ วยน้ อย
เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ

แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิความคิดเห็นเกี่ยวกับข้ อมูลเอกสาร ในเรื่ องความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการ
รับมือ และการเตรี ยมตัวในช่วงน ้าท่วม ที่ได้ รับจากภาครัฐ หรื อหน่วยงานเอกชนต่างๆ
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จากแผนภูมิที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้ อมูล จากเอกสาร ในเรื่ องความรู้
ความเข้ าใจ เกี่ ยวกับการรั บมื อ และการเตรี ยมตัวในช่วงนา้ ท่วม ที่ ได้ จ ากทัง้ ทางภาครั ฐ และ
หน่วยงานเอกชนต่างๆ ดังนี ้
เห็นด้ วยมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ย
01.00
เห็นด้ วยมาก
ค่าเฉลี่ย
01.00
เห็นด้ วยปานกลาง
ค่าเฉลี่ย
14.20
เห็นด้ วยน้ อย
ค่าเฉลี่ย
18.20
เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
ค่าเฉลี่ย
18.20
1.2 ความคิดเห็นหลังจากชมชุดวีดีโออนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก รู้ ส้ ู! Flood ในเรื่ องการรั บมือ
และการเตรียมตัวในช่ วงนา้ ท่ วม
ตารางที่ 3 ข้ อมูลการประเมินความคิดเห็นจากประชาชนทัว่ ไปที่เคยประสบมหาอุทกภัย ใน
ปลายปี พ.ศ. 2554 โดยใช้ แบบประเมินในการเก็บรวบรวมข้ อมูลแล้ วนามาแจกแจงหา
ค่าเฉลี่ย ได้ ผลดังนี ้

หัวข้ อความคิดเห็น
1. ความน่าสนใจ
2. ความสนใจผู้ทาแบบทดสอบที่มีตอ่ อนิเมชัน
อินโฟกราฟิ ก รู้ส้ !ู Flood
3. ความรู้ความเข้ าใจหลังจากรับข้ อมูลอนิเมชัน
อินโฟกราฟิ ก รู้ส้ !ู Flood
4. ระยะเวลาในการรับข้ อมูลจากอนิเมชัน
อินโฟกราฟิ ก รู้ส้ !ู Flood
คะแนนค่าเฉลี่ย

ข้ อมูลอนิเมชันอินโฟกราฟิ ก ส่วนที่ 2
เห็นด้ วย เห็นด้ วย เห็นด้ วย
มากที่สดุ
มาก ปานกลาง
39.00
8.00
1.00

เห็นด้ วย เห็นด้ วย
น้ อย
น้ อยที่สดุ
2.00
0.00

ค่าคะแนน
เฉลี่ย
4.68

34.00

12.00

2.00

2.00

0.00

4.56

36.00

9.00

3.00

2.00

0.00

4.58

27.00
34.00

21.00
12.50

2.00
2.00

0.00
1.50

0.00
0.00

4.50
4.58
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความคิดเห็นจากประชาชนทัว่ ไปที่เคยประสบมหา
อุทกภัย ในปลายปี พ.ศ. 2554 โดยใช้ แบบประเมินในการเก็บรวบรวมข้ อมูลแล้ วนามา
แจกแจงหาค่าเฉลี่ย ได้ ผลดังนี ้
หัวข้ อความคิดเห็น
1. ความน่าสนใจของข้ อมูลอนิเมชันอินโฟกราฟิ ก รู้ส้ !ู Flood
2. ความสนใจผู้ทาแบบทดสอบที่มีตอ่ อนิเมชันอินโฟกราฟิ ก รู้ส้ !ู Flood
3. ความรู้ความเข้ าใจหลังจากรับข้ อมูลอนิเมชันอินโฟกราฟิ ก รู้ส้ !ู Flood
4. ระยะเวลาในการรับข้ อมูลจากอนิเมชันอินโฟกราฟิ ก รู้ส้ !ู Flood

ข้ อมูลอนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก ส่วนที่ 2
ค่าเฉลี่ย ร้ อยละ ระดับความพึงพอใจ
4.68
4.56
4.58
4.50

93.60
91.20
91.60
90.00

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความคิดเห็น หลังจากชมชุดวีดีโอ
อนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก รู้ส้ !ู Flood ในเรื่ องความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการรับมือและการเตรี ยมตัว
ในช่วงน ้าท่วม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจและเห็นด้ วยอยู่ในระดั บ มากที่สดุ คิด
เป็ นร้ อยละ 93.6 ระดับผลเฉลี่ย (แปลผัน) อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.68 ซึ่งระดับความพึง
พอใจในระดับ มากที่สดุ อยู่ในหัวข้ อเรื่ อง ความน่าสนใจ ความสนใจของผู้ทาแบบทดสอบ ความรู้
ความเข้ าใจ และระยะเวลาในการรับข้ อมูลจากอนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก รู้ส้ !ู Flood
จากการรวบรวมข้ อมูลจากแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ เป็ นแผนภูมวงกลม ดังนี ้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ ความเข้ าใจหลังจากรั บข้ อมูลจากอนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก "รู้ ส้ ู! Flood"
(บุคคลทั่วไปที่เคยประสบมหาอุทกภัย ในปลายปี พ.ศ. 2554)

เห็นด้ วยมากที่สดุ
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยปานกลาง
เห็นด้ วยน้ อย
เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ

แผนภูมิที่ 2 แผนภูมิความคิดเห็น หลังจากชมชุดวีดีโออนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก รู้ส้ !ู Flood ในเรื่ อง
ความรู้ความเข้ าใจในเกี่ยวกับการเตรี ยมตัวและการรับมือในช่วงน ้าท่วม

100
จากแผนภูมิที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น หลังจากชมชุดวีดีโออนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก
“รู้ส้ !ู Flood” ในเรื่ องความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการเตรี ยมตัวและการรับมือในช่วงน ้าท่วม ดังนี ้
เห็นด้ วยมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ย
34.00
เห็นด้ วยมาก
ค่าเฉลี่ย
12.50
เห็นด้ วยปานกลาง
ค่าเฉลี่ย
02.00
เห็นด้ วยน้ อย
ค่าเฉลี่ย
01.50
เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
ค่าเฉลี่ย
00.00
2 บุคคลทั่วไปที่ไม่ เคยประสบมหาอุทกภัย ในปลายปี พ.ศ. 2554 จานวน 50 คน
แบ่งออกเป็ น 2 ข้ อ ดังนี ้
2.1 ข้ อมูลเอกสาร ในเรื่ องความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการรับมือและเตรี ยมตัวในช่วง
นา้ ท่วม ที่ไ ด้ รับจากหน่วยงานทางภาครัฐ หรื อหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ ความรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับเรื่ องน ้าท่วม
2.1.1 ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับเรื่ องน ้าท่วม
2.1.2 ความน่าสนใจของเอกสาร
2.1.3 ความสนใจของผู้ทาแบบทดสอบต่อข้ อมูลเอกสาร
2.1.4 มีความรู้ความเข้ าใจหลังจากรับข้ อมูลจากเอกสาร
2.1.5 ระยะเวลาในการรับรู้ข้อมูลเอกสาร
2. 2 ความคิดเห็นหลังจากชมชุดวีดีโออนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก รู้ส้ !ู Flood ในเรื่ องความ
รู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการรับมือและเตรี ยมตัวในช่วงน ้าท่วม แบ่งตามหัวข้ อดังนี ้
2.2.1 ความน่าสนใจของอนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก
2.2.2 ความสนใจของผู้ทาแบบทดสอบต่ออนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก
2.2.3 ความรู้ความเข้ าใจหลังจากรับข้ อมูลอนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก
2.2.4 ระยะเวลาในการรับข้ อมูลจากอนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก
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2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้ อมูลเอกสาร ในเรื่ องความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการรับมือและ
การเตรียมตัวในช่ วงนา้ ท่ วม ที่ได้ รับจากภาครัฐ หรือหน่ วยงานเอกชนต่ างๆ
ตารางที่ 5 ข้ อมูลการประเมินความคิดเห็นจากประชาชนทัว่ ไปที่ไม่เคยประสบมหาอุทกภัย ใน
ปลายปี พ.ศ. 2554 โดยใช้ แบบประเมินในการเก็บรวบรวมข้ อมูลแล้ วนามาแจกแจงหา
ค่าเฉลี่ย ได้ ผลดังนี ้
หัวข้ อความคิดเห็น
1. ความรู้ความเข้ าใจเรื่องน ้าท่วม
2. ความน่าสนใจของข้ อมูลเอกสาร
3. ความสนใจของผู้ทาแบบสอบถามที่มีตอ่ ข้ อมูล
จากเอกสาร
4. ความรู้ความเข้ าใจหลังรับข้ อมูลจากเอกสาร
5. ระยะเวลาในการรับข้ อมูลจากเอกสาร
คะแนนค่าเฉลี่ย

ข้ อมูลเอกสาร ส่วนที่ 1
เห็นด้ วย เห็นด้ วย เห็นด้ วย
มากที่สดุ
มาก ปานกลาง
1.00
1.00
14.00
0.00
1.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.20

1.00
1.00
0.00
0.80

6.00
18.00
7.00
10.20

เห็นด้ วย เห็นด้ วย
น้ อย
น้ อยที่สดุ
16.00
18.00
18.00
25.00
18.00
17.00
18.00
17.40

ค่าคะแนน
เฉลี่ย

25.00
14.00
25.00
21.40

2.02
1.66
1.66
2.12
1.64
1.82

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความคิดเห็นจากประชาชนทัว่ ไปที่ไม่เคยประสบ
มหาอุทกภัย ในปลายปี พ.ศ. 2554 โดยใช้ แบบประเมินในการเก็บรวบรวมข้ อมูลแล้ ว
นามาแจกแจงหาค่าเฉลี่ย ได้ ผลดังนี ้
หัวข้ อความคิดเห็น
1. ความรู้ความเข้ าใจเรื่องน ้าท่วม
2. ความน่าสนใจของข้ อมูลเอกสาร
3. ความสนใจของผู้ทาแบบสอบถามที่มีตอ่ ข้ อมูลจากเอกสาร
4. ความรู้ความเข้ าใจหลังรับข้ อมูลจากเอกสาร
5. ระยะเวลาในการรับข้ อมูลจากเอกสาร

ค่าเฉลี่ย
2.02
1.66
1.66
2.12
1.64

ข้ อมูลเอกสาร ส่วนที่ 1
ร้ อยละ
ระดับความพึงพอใจ
40.40
33.20
33.20
42.40
32.80

น้ อย
น้ อยที่สดุ
น้ อยที่สดุ
น้ อย
น้ อยที่สดุ

จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับข้ อมูลจาก
เอกสาร ในเรื่ องความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการรับมือและการเตรี ยมตัวในช่วงน ้าท่วม ที่ได้ รับจาก
ภาครัฐ หรื อหน่วยงานเอกชนต่างๆ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจและเห็นด้ วยอยู่ใน
ระดับ น้ อยที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 32.8 ระดับผลเฉลี่ย (แปลผัน) อยู่ในเกณฑ์ ควรปรับปรุง ค่าเฉลี่ย
1.64 ซึง่ ระดับความพึงพอใจในระดับ น้ อยที่สดุ อยูใ่ นหัวข้ อเรื่ อง ความน่าสนใจของเอกสาร ความ
สนใจของผู้ทาแบบทดสอบต่อข้ อมูลเอกสาร และระยะเวลาในการรับข้ อมูลเอกสาร
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จากการรวบรวมข้ อมูลจากแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ เป็ นแผนภูมิวงกลม ดังนี ้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการรั บมือกับนา้ ท่ วม
(บุคคลทั่วไปที่ไม่ เคยประสบมหาอุทกภัย ในปลายปี พ.ศ. 2554)

เห็นด้ วยมากที่สดุ
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยปาน
กลาง

แผนภูมิที่ 3 แผนภูมิความคิดเห็นเกี่ยวกับข้ อมูลเอกสาร ในเรื่ องความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการ
รับมือและการเตรี ยมตัวในช่วงน ้าท่วม ที่ได้ รับจากภาครัฐ หรื อหน่วยงานเอกชนต่างๆ
จากแผนภูมิที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้ อมูลเอกสาร ในเรื่ องความรู้ความ
เข้ าใจเกี่ยวกับการรับมือและการเตรี ยมตัวในช่วงน ้าท่วม ที่ได้ รับจากภาครัฐ หรื อหน่วยงานเอกชน
ต่างๆ ดังนี ้
เห็นด้ วยมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ย
0.20
เห็นด้ วยมาก
ค่าเฉลี่ย
0.80
เห็นด้ วยปานกลาง
ค่าเฉลี่ย
10.20
เห็นด้ วยน้ อย
ค่าเฉลี่ย
17.40
เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
ค่าเฉลี่ย
21.40
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2.2 ความคิดเห็นหลังจากชมชุดวีดีโออนิเมชันอินโฟกราฟิ ก รู้ ส้ ู! Flood ในเรื่ องการรั บมือ
และการเตรียมตัวในช่ วงนา้ ท่ วม
ตารางที่ 7 ข้ อมูลการประเมินความคิดเห็นจากประชาชนทัว่ ไปที่ไม่เคยประสบมหาอุทกภัย ใน
ปลายปี พ.ศ. 2554 โดยใช้ แบบประเมินในการเก็บรวบรวมข้ อมูลแล้ วนามาแจกแจงหา
ค่าเฉลี่ย ได้ ผลดังนี ้
หัวข้ อความคิดเห็น
1. ความน่าสนใจความน่าสนใจของข้ อมูลอนิเมชัน
อินโฟกราฟิ ก รู้ส้ !ู Flood
2. ความสนใจผู้ทาแบบทดสอบที่มีตอ่ อนิเมชัน
อินโฟกราฟิ ก รู้ส้ !ู Flood
3. ความรู้ความเข้ าใจหลังจากรับข้ อมูลอนิเมชัน
อินโฟกราฟิ ก รู้ส้ !ู Flood
4. ความรู้ความเข้ าใจหลังรับข้ อมูลเอกสาร
คะแนนค่าเฉลี่ย

ข้ อมูลอนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก ส่วนที่ 2
เห็นด้ วย เห็นด้ วย เห็นด้ วย
มากที่สดุ
มาก ปานกลาง

เห็นด้ วย
น้ อย

เห็นด้ วย
น้ อยที่สดุ

ค่าคะแนน
เฉลี่ย

33.00

16.00

1.00

0.00

0.00

4.64

37.00

11.00

2.00

0.00

0.00

4.70

34.00
29.00
33.25

16.00
21.00
16.00

0.00
0.00
0.75

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

4.68
4.58
4.65

ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความคิดเห็นจากประชาชนทัว่ ไปที่ไม่เคยประสบ
มหาอุทกภัย ในปลายปี พ.ศ. 2554 โดยใช้ แบบประเมินในการเก็บรวบรวมข้ อมูลแล้ ว
นามาแจกแจงหาค่าเฉลี่ย ได้ ผลดังนี ้
หัวข้ อความคิดเห็น
1. ความน่าสนใจของข้ อมูลอนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก รู้ส้ !ู Flood
2. ความสนใจผู้ทาแบบทดสอบที่มีตอ่ อนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก รู้ส้ !ู Flood
3. ความรู้ความเข้ าใจหลังจากรับข้ อมูลอนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก รู้ส้ !ู Flood
4. ระยะเวลาในการรับข้ อมูลจากอนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก รู้ส้ !ู Flood

ข้ อมูลอนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก ส่วนที่ 2
ค่าเฉลี่ย
ร้ อยละ ระดับความพึงพอใจ
4.64
4.70
4.68
4.58

92.80
94.00
93.80
91.60

มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความคิดเห็น หลังจากชมชุดวีดีโอ
อนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก รู้ส้ !ู Flood ในเรื่ องความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการรับมือและการเตรี ยมตัว
ในช่วงน ้าท่วม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจและเห็นด้ วยอยู่ในระดับ มากที่สดุ คิด
เป็ นร้ อยละ 94.0 ระดับผลเฉลี่ย (แปลผัน) อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.70 ซึ่งระดับความพึง
พอใจในระดับ มากที่สดุ อยู่ในหัวข้ อเรื่ อง ความน่าสนใจ ความสนใจของผู้ทาแบบทดสอบ ความรู้
ความเข้ าใจ และระยะเวลาในการรับข้ อมูลจากอนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก ”รู้ส้ !ู Flood”
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จากการรวบรวมข้ อมูลจากแบบสอบถาม สามารถสรุปได้ เป็ นแผนภูมิวงกลม ดังนี ้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ ความเข้ าใจหลังจากรั บข้ อมูลจากอนิเมชันอินโฟกราฟิ ก รู้ ส้ ู! Flood
(บุคคลทั่วไปที่ไม่ เคยประสบมหาอุทกภัย ในปลายปี พ.ศ. 2554)

เห็นด้ วยมากที่สดุ
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยปานกลาง
เห็นด้ วยน้ อย
เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ

แผนภูมิที่ 4 แผนภูมิความคิดเห็น หลังจากชมชุดวีดีโออนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก รู้ส้ !ู Flood ในเรื่ อง
ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการเตรี ยมตัวและการรับมือในช่วงน ้าท่วม
จากแผนภูมิที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น หลังจากชมชุดวีดีโออนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก
“รู้ส้ !ู Flood” ในเรื่ องความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการเตรี ยมตัวและการรับมือในช่วงน ้าท่วม ดังนี ้
เห็นด้ วยมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ย
33.25
เห็นด้ วยมาก
ค่าเฉลี่ย
16.00
เห็นด้ วยปานกลาง
ค่าเฉลี่ย
0.75
เห็นด้ วยน้ อย
ค่าเฉลี่ย
0.00
เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
ค่าเฉลี่ย
0.00
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ตอนที่ 2 ตรวจสอบและประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ
จากการนาแบบสอบถามในตอนที่ 1 มาประเมินผลโดยใช้ หลักการหาค่าเฉลี่ ยแล้ ว
ผู้วิจยั ได้ นาผลดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อสร้ างเครื่ องมือหรื อแบบสอบถามขึ ้น เพื่อนาไปทดสอบและ
ประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ
ตารางที่ 9 ข้ อมูลการประเมินความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่มีตอ่ ชุดวีดีแอนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก
“รู้ส้ !ู flood”

ตอนที่ 1 ด้ านการออกแบบ

นด้ วย
เห็นด้ วย เห็นด้ วย เห็ปาน
มากที่สุด มาก
กลาง

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

หัวข้ อความคิดเห็น

เห็นด้ วย เห็น้นอด้ยวย คะแนน
น้ อย
เฉลี่ย
ที่สุด

1.1 การแทนค่า
4
1
0
0
1.1.1 แทนค่า “น ้า” ด้ วย “วาฬสีน ้าเงิน”
1.1.2 เปรียบเทียบน ้า 10,000 ลบ.ม. เท่ากับ
4
0
1
0
วาฬสีน ้าเงิน 50 ล้ านตัว
1.2. การใช้ สัญลักษณ์
1.2.1 ใช้ สญ
ั ลักษณ์บนใบหน้ าตัว Character
เพื่อแสดงอารมณ์ และลักษณะเฉพาะของตัว
1
0
0
4
Character
1.3 การใช้ สี
1.3.1 ใช้ สีโทนเย็น หรือสีออ่ น เพื่อให้ ร้ ูสกึ ผ่อน
4
0
1
0
คลาย ไม่ตงึ เครียด ลดความตระหนกตกใจ
ตอนที่ 2 ด้ านเนือ้ หาและการนาเสนอ (ประกอบการดูวีดีโอ แอนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก “รู้ ส้ ู Flood”)
2.1 การเรียงลาดับเนือ้ เรื่อง
4
1
0
0
2.2 ข้ อมูลมีความครบถ้ วน ชัดเจน
4
0
1
0
2.3 สร้ างความเข้ าใจ และลดความตื่นตระหนก
5
0
0
0
ของประชาชนมากขึน้
2.4 การนาเสนอข้ อมูลด้ วยรู ปแบบกราฟิ กที่
4
0
1
0
เคลื่อนไหว (Animation Info Graphic)
2.5 เห็นด้ วยกับชุดวีดีโอ แอนิเมชัน อินโฟ
5
0
0
0
กราฟิ ก “รู้ ส้ ู Flood”
คะแนนค่าเฉลี่ย
4.22 0.33
0.44
0

0

4.80

0

4.60

0

4.80

0

4.60

0
0

4.80
4.60

0

5.00

0

4.60

0

5.00

0

4.75
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ตารางที่ 10 ผลการประเมินความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่มีตอ่ ชุดวีดีแอนิเมชัน อินโฟ กราฟิ ก
“รู้ส้ !ู flood”
หัวข้ อความคิดเห็น
ค่ าเฉลี่ย ร้ อยละ ระดับความพึงพอใจ
ตอนที่ 1 ด้ านการออกแบบ
1.1 การแทนค่ า
1.1.1 แทนค่า “น ้า” ด้ วย “วาฬสีน ้าเงิน”
4.80 96.00
มากที่สดุ
1.1.2. เปรียบเทียบน ้า 10,000 ลบ.ม. เท่ากับวาฬสีน ้าเงิน 50 ล้ านตัว
4.60 92.00
มากที่สดุ
1.2 การใช้ สี
1.2.1 การใช้สญ
ั ลักษณ์บนใบหน้าตัว Character เพื่อแสดงอารมณ์ และ
4.80 96.00
มากที่สดุ
ลักษณะเฉพาะของตัว Character
1.3 การใช้ สี
1.3.1 ใช้ สีโทนเย็น หรือสีออ่ น เพื่อให้ ร้ ูสกึ ผ่อนคลาย ไม่ตงึ เครี ยด ลด
4.60 92.00
มากที่สดุ
ความตระหนกตกใจ
ตอนที่ 2 ด้ านเนือ้ หาและการนาเสนอ (ประกอบการดูวีดีโอ แอนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก “รู้ ส้ ู Flood”)
4.80 96.00
มากที่สดุ
2.1 การเรียงลาดับเนือ้ เรื่อง
4.60 92.00
มากที่สดุ
2.2 ข้ อมูลมีความครบถ้ วน ชัดเจน
5.00 100.00
มากที่สดุ
2.3 สร้ างความเข้ าใจ และลดความตื่นตระหนกของประชาชนมากขึน้
2.4 การนาเสนอข้ อมูลด้ วยรู ปแบบกราฟิ กที่เคลื่อนไหว (Animation
4.60 92.00
มากที่สดุ
Info Graphic)
5.00 100.00
มากที่สดุ
2.5 เห็นด้ วยกับชุดวีดีโอ แอนิเมชัน อินโฟ กราฟิ ก “รู้ ส้ ู Flood”
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จากตารางที่ 10 ผลการประเมินความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อชุดวีดีแอนิเมชัน
อินโฟ กราฟิ ก “รู้ส้ !ู flood” พบว่า ระดับความพึงพอใจและเห็นด้ วยอยู่ในระดับ มากที่สดุ คิด
เป็ นร้ อยละ 100.0 ระดับผลเฉลี่ย (แปลผัน) อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ค่าเฉลี่ย 5.00 ซึ่งระดับความพึง
พอใจในระดับ มากที่สุด อยู่ใน 2 หัวข้ อ ได้ แก่ 1) ความเข้ าใจ และลดความตื่นตระหนกของ
ประชาชนมากขึ ้น 2) เห็นด้ วยกับชุดวีดีโอ อนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก ”รู้ส้ !ู Flood”
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สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ตอน สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ตอนที่ 1 สรุปจากแบบประเมินบุคคลทั่วไป จานวน 100 คน เพื่อรวบรวมข้ อมูลเบือ้ งต้ น
โดยใน 100 คน แบ่ งออกป็ น 2 กลุ่ม ดังนี ้
1. สรุ ปจากแบบประเมินโดยบุคคลทั่วไปที่เคยประสบมหาอุทกภัย ในปลายปี พ.ศ. 2554
จานวน 50 คน
แบ่งหัวข้ อการประเมินออกเป็ น 2 ข้ อ ดังนี ้
1.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการรับมือน ้าท่วม แบ่ง
ตามหัวข้ อดังนี ้
1.1.1 ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับเรื่ องน ้าท่วม ค่าเฉลี่ย 2.40 ระดับความพึงพอใจ
น้ อย
1.1.2 ความน่าสนใจของเอกสาร ค่าเฉลี่ย 1.78 ระดับความพึงพอใจ น้ อยที่สดุ
1.1.3 ความสนใจของผู้ทาแบบทดสอบต่อข้ อมู ลเอกสาร ค่าเฉลี่ย 1.80 ระดับ
ความพึงพอใจ น้ อยที่สดุ
1.1.4 มีความรู้ความเข้ าใจหลังจากรับข้ อมูลเอกสาร ค่าเฉลี่ย 2.26 ระดับความ
พึงพอใจ น้ อย
1.1.5 ระยะเวลาในการรับรู้ ข้ อมูลเอกสาร ค่าเฉลี่ย 1.68 ระดับความพึงพอใจ
น้ อยที่สดุ
1.2 ความคิดเห็นหลังจากรับข้ อมูลจากอนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก รู้ ส้ !ู Flood แบ่งตาม
หัวข้ อดังนี ้
1.2.1 ความน่าสนใจของอนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก ค่าเฉลี่ย 4.68 ระดับความพึง
พอใจ มากที่สดุ
1.2.2 ความสนใจของผู้ทาแบบทดสอบต่ออนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก ค่าเฉลี่ย 4.56
ระดับความพึงพอใจ มากที่สดุ
1.2.3 ความรู้ความเข้ าใจหลังจากรับข้ อมูลอนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก ค่าเฉลี่ย 4.58
ระดับความพึงพอใจ มากที่สดุ
1.2.4 ระยะเวลาในการรั บข้ อมูลจากอนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก ค่าเฉลี่ย 4.50 ระดับ
ความพึงพอใจ มากที่สดุ

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

108
2. สรุ ปจากแบบประเมินโดยบุคคลทั่วไปที่ไม่ เคยประสบมหาอุทกภัย ในปลายปี พ.ศ.
2554 จานวน 50 คน
แบ่งหัวข้ อการประเมินออกเป็ น 2 ข้ อ ดังนี ้
2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการรับมือน ้าท่วม แบ่ง
ตามหัวข้ อดังนี ้
2.1.1 ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับเรื่ องน ้าท่วม ค่าเฉลี่ย 2.02 ระดับความพึงพอใจ
น้ อย
2.1.2 ความน่าสนใจของเอกสาร ค่าเฉลี่ย 1.66 ระดับความพึงพอใจ น้ อยที่สดุ
2.1.3 ความสนใจของผู้ทาแบบทดสอบต่อข้ อมูลเอกสาร ค่าเฉลี่ย 1.66 ระดับ
ความพึงพอใจ น้ อยที่สดุ
2.1.4 มีความรู้ความเข้ าใจหลังจากรับข้ อมูลเอกสาร ค่าเฉลี่ย 2.12 ระดับความ
พึงพอใจ น้ อย
2.1.5 ระยะเวลาในการรับรู้ข้อมูลเอกสาร ค่าเฉลี่ย 1.64 ระดับความพึงพอใจ
น้ อยที่สดุ
2 2 ความคิดเห็นหลังจากรับข้ อมูลจากอนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก รู้ส้ !ู Flood แบ่งตาม
หัวข้ อดังนี ้
2.2.1 ความน่าสนใจของอนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก ค่าเฉลี่ย 4.64 ระดับความพึง
พอใจ มากที่สดุ
2.2.2 ความสนใจของผู้ทาแบบทดสอบต่ออนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก ค่าเฉลี่ย 4.70
ระดับความพึงพอใจ มากที่สดุ
2.2.3 ความรู้ความเข้ าใจหลังจากรับข้ อมูลอนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก ค่าเฉลี่ย 4.68
ระดับความพึงพอใจ มากที่สดุ
2.2.4 ระยะเวลาในการรับข้ อมูลจากอนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก ค่าเฉลี่ย 4.58 ระดับ
ความพึงพอใจ มากที่สดุ
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ได้ ข้อสรุปจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้ แบบประเมินใน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล แล้ วนามาแจกแจงหาค่าเฉลี่ยความคิดเห็น โดยคิดเป็ นร้ อยละและแปลผล
ตารางที่ 11 ผลสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความคิดเห็น โดยใช้ แบบประเมินในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลแล้ วนามาแจกแจงหาค่าเฉลี่ย ได้ ผลดังนี ้
หัวข้ อความคิดเห็น

เคยประสบอุทกภัย

ประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับข้ อมูลเอกสารความรู้ความเข้ าใจการรั บมือนา้ ท่ วม
1. ความรู้ความเข้ าใจเรื่องน ้าท่วม
2.40
ค่าเฉลี่ยคิดเป็ นร้ อยละ
48.00
ระดับผลเฉลี่ย (แปลผล)
น้ อย
2. ความน่าสนใจของเอกสาร
1.78
ค่าเฉลี่ยเป็ นร้ อยละ
48.0
ระดับผลเฉลี่ย (แปลผล)
ควรปรับปรุ ง
1.80
3 ความสนใจของผูท้ าแบบสอบถามที่มีต่อข้อมูลเอกสาร
ค่าเฉลี่ยเป็ นร้ อยละ
36.0
ระดับผลเฉลี่ย (แปลผล)
ควรปรับปรุ ง
4. ความรู้ความเข้ าใจหลังรับข้ อมูลเอกสาร
2.26
ค่าเฉลี่ยเป็ นร้ อยละ
45.20
ระดับผลเฉลี่ย (แปลผล)
น้ อย
5 ระยะเวลาในการรับข้ อมูลเอกสาร
1.68
ค่าเฉลี่ยเป็ นร้ อยละ
3.60
ระดับผลเฉลี่ย (แปลผล)
ควรปรั บปรุ ง
ประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับข้ อมูลอนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก รู้ ส้ ู! Flood
1. ความน่าสนใจ
4.68
ค่าเฉลี่ยคิดเป็ นร้ อยละ
93.60
ระดับผลเฉลี่ย (แปลผล)
ดีมาก
2. ความสนใจผู้ทาแบบทดสอบที่มีตอ่ อนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก รู้ส้ !ู Flood
4.56
ค่าเฉลี่ยเป็ นร้ อยละ
91.20
ระดับผลเฉลี่ย (แปลผล)
ดีมาก
3.ความรู้ความเข้ าใจหลังจากรับข้ อมูลอนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก รู้ส้ !ู Flood
4.58
ค่าเฉลี่ยเป็ นร้ อยละ
91.60
ระดับผลเฉลี่ย (แปลผล)
ดีมาก
4. ระยะเวลาในการรับข้ อมูลจากอนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก รู้ส้ !ู Flood
4.50
ค่าเฉลี่ยเป็ นร้ อยละ
90.00
ระดับผลเฉลี่ย (แปลผล)
ดีมาก
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ไม่เคยประสบอุทกภัย
2.02
40.40
น้ อย
1.66
33.20
ควรปรับปรุ ง
1.66
32.20
ควรปรับปรุ ง
2.12
42.40
น้ อย
1.64
32.80
ควรปรับปรุ ง
4.64
92.80
ดีมาก
4.70
94.00
ดีมาก
4.68
93.8
ดีมาก
4.58
91.60
ดีมาก
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับข้ อมูลจากเอกสาร ในเรื่ อง
ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับการรับมือ และการเตรี ยมตัวในช่วงน ้าท่วม ที่ได้ รับจากภาครัฐ หรื อ
หน่วยงานเอกชนต่างๆ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจ และเห็นด้ วยอยู่ในระดับ น้ อย
ที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 32.8 ระดับผลเฉลี่ย (แปลผัน) อยู่ในเกณฑ์ ควรปรับปรุ ง ค่าเฉลี่ย 1.64 ซึ่ง
ระดับความพึงพอใจในระดับ น้ อยที่สุด อยู่ในหัวข้ อเรื่ อง ความน่าสนใจของเอกสาร ความสนใจ
ของผู้ท าแบบทดสอบต่อ ข้ อ มูล เอกสาร และระยะเวลาในการรั บ ข้ อ มูล เอกสาร และผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความคิดเห็น หลังจากชมชุดวีดีโอ อนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก รู้ส้ ู! Flood
ในเรื่ องความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการรับมือและการเตรี ยมตัวในช่วงน ้าท่วม พบว่า ประชาชนส่วน
ใหญ่ มีความพึงพอใจและเห็นด้ วยอยู่ในระดับ มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 94.0 ระดับผลเฉลี่ย (แปล
ผัน) อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.70 ซึ่งระดับความพึงพอใจในระดับ มากที่สดุ อยู่ในหัวข้ อเรื่ อง
ความน่าสนใจ ความสนใจของผู้ทาแบบทดสอบ ความรู้ ความเข้ าใจ และระยะเวลาในการรั บ
ข้ อมูลจากอนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก ”รู้ส้ !ู Flood”
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ตอนที่ 2 สรุปจากแบบประเมินความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อชุดวีดีแอนิเมชัน
อินโฟกราฟิ ก “รู้ส้ ู! flood”
ด้ านการออกแบบ
1. การแทนค่า
1.1 แทนค่า “น ้า” ด้ วย “วาฬสีน ้าเงิน” ค่าเฉลี่ย 4.80 ระดับความพึงพอใจ มากที่สดุ
1.2 เปรี ยบเทียบน ้า 10,000 ลบ.ม. เท่ากับ วาฬสีน ้าเงิน 50 ล้ านตัว ค่าเฉลี่ย 4.60
ระดับความพึงพอใจ มากที่สดุ
2. การใช้ สี
2.1 การใช้ สญ
ั ลักษณ์บนใบหน้ าตัว Character เพื่อแสดงอารมณ์ และลักษณะ
เฉพาะของตัว Character ค่าเฉลี่ย 4.80 ระดับความพึงพอใจ มากที่สดุ
3. การใช้ สี
3.1 ใช้ สีโทนเย็น หรื อสีอ่อน เพื่อให้ ร้ ูสึกผ่อนคลาย ไม่ตงึ เครี ยด ลดความตระหนก
ตกใจ ค่าเฉลี่ย 4.60 ระดับความพึงพอใจ มากที่สดุ
ด้ านเนือ้ หาและการนาเสนอ (ประกอบการดูวีดีโอ แอนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก “รู้ส้ ู Flood”)
1 การเรี ยงลาดับเนื ้อเรื่ อง ค่าเฉลี่ย 4.80 ระดับความพึงพอใจ มากที่สดุ
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2 ข้ อมูลมีความครบถ้ วน ชัดเจน ค่าเฉลี่ย 4.60 ระดับความพึงพอใจ มากที่สดุ
3 สร้ างความเข้ าใจ และลดความตื่นตระหนกของประชาชนมากขึ ้น ค่าเฉลี่ย 5.00
ระดับความพึงพอใจ มากที่สดุ
4 การนาเสนอข้ อมูลด้ วยรู ปแบบกราฟิ กที่เคลื่อนไหว (Animation Info Graphic)
ค่าเฉลี่ย 4.60 ระดับความพึงพอใจ มากที่สดุ
5 เห็นด้ วยกับชุดวีดีโอ แอนิเมชัน อินโฟ กราฟิ ก “รู้ ส้ ู Flood” ค่าเฉลี่ย 5.00 ระดับ
ความพึงพอใจ มากที่สดุ
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ผลการประเมินความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่มีตอ่ ชุดวีดีแอนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก “รู้ส้ !ู
flood” พบว่า ระดับความพึงพอใจ และเห็นด้ วยอยูใ่ นระดับ มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 100.0 ระดับ
ผลเฉลี่ย (แปลผัน) อยูใ่ นเกณฑ์ ดีมาก ค่าเฉลี่ย 5.00 ซึง่ ระดับความพึงพอใจในระดับ มากที่สดุ อยู่
ใน 2 หัวข้ อ ได้ แก่ 1) ความเข้ าใจ และลดความตื่นตระหนกของประชาชนมากขึ ้น 2) เห็นด้ วยกับ
ชุดวีดีโอ อนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก ”รู้ส้ !ู Flood”

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษา ค้ นคว้ า และวิจัยเรื่ องอิทธิ พลของอินโฟกราฟิ กส์ต่อการสื่อสารข้ อมูล
เชิงซ้ อน โดยใช้ ชุดวีดีโออนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก โครงการ “รู้ส้ !ู Flood” เป็ นกรณีศกึ ษา พบว่า ในช่วง
น ้าท่วมที่ผา่ นมา ประชาชนได้ รับ ข้ อมูลข่าวสารที่มีจานวนมาก และไม่สามารถจับต้ นชนปลายได้
ถูก การรั บรู้ ก็ย่อมเกิดความสับสน ทาให้ ประชาชนเกิ ดความตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ ้น
อาสาสมัครกลุม่ “รู้ ส้ ู! Flood” จึงเล็งเห็นถึงปั ญหาที่เกิดขึ ้นและรวบรวมสมาชิ กเพื่อทาสื่อวีดีโอ
อนิเมชัน่ อินโฟกราฟิ กส์ ที่ใช้ “วาฬสีฟ้า” เป็ นตัวแทนของ “น ้า” และได้ ดาเนินการปล่อยคลิปความ
ยาว 4-6 นาที ออกมาเผยแพร่ แล้ ว จานวน 5 ชุด ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 หลังจาก
เผยแพร่ ชุดวีดีโอดังกล่าว พบว่า ประชาชนให้ ความสนใจ และมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการ
รับมือกับเหตุการณ์ น ้าท่วมมากขึ ้น สามารถเข้ าใจได้ ง่ายขึ ้น รวดเร็ วขึ ้น และแจ่มชัดมากขึ ้น กว่า
การสือ่ สารด้ วยตัวอักษรเพียงอย่างเดียว สะท้ อนให้ เห็นว่า ในกรณีข้อมูลที่ยุ่งยาก ข้ อมูลที่ต้องรับ
จากหลายๆ หน่วยงาน ต้ องประสานเชื่อมข้ อมูลเหล่านันเข้
้ าด้ วยกัน มีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ต้อง
ใช้ อินโฟกราฟิ กเข้ าไปช่วยในการทาให้ ประชาชนเข้ าใจเนื ้อความ หรื อข้ อมูลที่ยากเหล่านันได้
้ ง่าย
ขึ ้น
ทังนี
้ ผ้ ้ ูวิจัยได้ ทาการทดสอบเพื่อ เก็ บรวบรวมความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับข้ อ มูลที่มี
ความซับซ้ อนในรูปแบบเอกสาร และข้ อมูลในรู ปแบบชุดวีดีโออนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก “รู้ ส้ !ู Flood”
กับกลุม่ เป้าหมาย จานวน 100 คน โดยแบ่งกลุม่ เป้าหมายเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่ 1) ประชาชนทัว่ ไปที่
เคยประสบกับมหาอุทกภัย ในปลายปี พ.ศ. 2554 จานวน 50 คน 2) ประชาชนทั่วไปที่ไม่เคย
ประสบมหาอุ ท กภัย ในปลายปี พ.ศ. 2554 จ านวน 50 คน เก็ บ รวบรวมข้ อ มูล โดยการท า
แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามถูกแบ่งเป็ น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งมี วัตถุประสงค์ เพื่อให้ ทราบถึง
ปั ญหาของประชาชนในการรับข้ อมูลจากภาครัฐและเอกชนในช่วงน ้าท่วม จากนันผู
้ ้ วิจัยได้ ให้ กลุม่
ประชาชนที่ ต อบแบบสอบถามส่ว นที่ 1 ชมวี ดี โ อ รู้ สู้! Fllod อั น เป็ นกรณี ศึ ก ษาพร้ อมท า
แบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ผลประเมินจากแบบสอบถามส่วนที่ 2 ใช้ เพื่อวิเคราะห์และประเมินระดับ

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

112

113
ความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องการป้องกันและการเตรี ยมตัว รั บมื อ ในช่วงน า้ ท่วม เพื่อ นาไปสู่การ
สรุปผล
การรวบรวมผลการประเมินจากแบบสอบถาม โดยประชาชน 2 กลุม่ ข้ างต้ น พบว่า
จากข้ อมูลที่ทางภาครัฐ และเอกชนให้ กบั ประชาชนในรูปแบบเอกสารนัน้ ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้ าใจเกี่ยวกับเรื่ องการรับมือ และการป้องกันมหาอุทกภัย อยู่ในเกณฑ์ น้ อย และให้ ความคิดเห็น
ว่า มีความน่าสนใจน้ อย ใช้ ระยะเวลาในการรับข้ อมูลข่าวสารมาก จึงทาให้ ประชาชนไม่ให้ ความ
สนใจ และไม่ได้ รับข้ อมูลที่ชดั เจนและถูกต้ อง ในขณะที่ข้อมูลแอนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก “รู้ส้ !ู Flood ”
ประชาชนกลุม่ ดังกล่าวให้ ความสนใจ และได้ รับข้ อมูลข่าวสารที่ชัดเจนและถูกต้ องในเวลาอันสัน้
ระดับความพึงพอใจอยูใ่ นเกณฑ์ ดีมาก
เมื่ อได้ ผลการประเมิ นจากประชาชนกลุ่มตัวอย่างแล้ ว ผู้วิจัยได้ นาผลดังกล่าวมา
วิเ คราะห์ และสร้ างเครื่ อ งมื อ ในรู ป แบบ แบบสอบถาม เพื่ อ ใช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล โดย
ผู้เชี่ยวชาญเป็ นผู้ประเมิน เพื่อสรุปผล
การประเมินความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ผู้เชี่ ยวชาญมีระดับความพึงพอใจ
ทังในด้
้ านการออกแบบ และด้ านเนื ้อหาการนาเสนอ ไม่ว่าจะเป็ นการแทนค่า การใช้ สญ
ั ลักษณ์
การใช้ สี โทนสี การเรี ยงลาดับเนือ้ เรื่ อ งเหตุการณ์ และความครบถ้ วนถูกต้ อ งของข้ อ มูล อยู่ใน
เกณฑ์ พอใจมากที่สดุ
จากการประเมินข้ างต้ น ผู้วิจยั จึงสรุปได้ วา่ ข้ อมูลที่มีความซับซ้ อน เชื่อมโยงกับข้ อมูล
หลายด้ าน การแปลงข้ อมูลเป็ นภาพในรูปแบบของอินโฟกราฟิ กจะช่วยให้ ประชาชนมีความรู้ และ
ความเข้ าใจได้ ดีขึน้ เร็ ว และแจ่มชัดขึ ้นกว่าการสื่อสารในรู ปแบบของตัวอักษรเพียงอย่างเดี ยว
มีความพึงพอใจในเชิงบวก อยูใ่ นระดับมากที่สดุ
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ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจยั เรื่ องอิทธิพลของอินโฟกราฟิ กต่อการสื่อสารข้ อมูลเชิงซ้ อน โดยใช้
ชุดวีดีโอ อนิเมชัน อินโฟกราฟิ ก โครงการ “รู้ ส้ !ู Flood” เป็ นกรณีศึกษา สามารถทาให้ คิดต่อได้ ว่า
รั ฐ บาลหรื อ หน่ว ยงานที่ ใ ห้ ค วามรู้ เกี่ ย วกับ ข้ อ มูล ที่ มี จ านวนมาก และซับ ซ้ อ น เชื่ อ มโยง แก่
ประชาชน ควรจะเล็งเห็น และให้ ความสาคัญ นาเทคนิควิธีการใช้ อินโฟกราฟิ ก ไปประยุกต์ใช้ กับ
ข้ อมูลอื่นๆ ที่สาคัญ ยกตัวอย่างเช่น เกี่ ยวกับเรื่ องระบอบประชาธิ ปไตย เกี่ยวกับสิทธิ หน้ าที่การ
เป็ นประชาชนไทย หรื อเป็ นเรื่ องการค้ าระหว่างประเทศ ฯลฯ เพื่อช่วยให้ ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้ าใจข่าวสารที่เป็ นประโยชน์จากทางภาครัฐมากขึ ้นไป
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