
ระบบสารสนเทศเพือ่การเรียนรู้เกีย่วกบัอุทกภัย 

ความเป็นมาและความสําคญั 

 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีประสบปัญหาอุทกภยัทุกปีเน่ืองจากอยู่ในท่ีราบลุ่มซ่ึงมีแม่นํ้ าไหลผา่นหลาย
สาย แมมู้ลค่าความเสียหายท่ีผา่นมาส่วนใหญ่จะอยูต่ ํ่ากว่าระดบั 10,000 ลา้นบาท แต่ปีท่ีมีระดบันํ้ าท่วมสูงและ
มูลค่าความเสียหายมากกว่า 10,000 ลา้นบาทคือ พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2553  ยิ่งไปกว่านั้นจาก
สถานการณ์นํ้ าท่วมคร้ังใหญ่ท่ีเกิดข้ึนคร้ังล่าสุดทาํให้มูลค่าความเสียหายในปี 2554 สูงมากถึง 130,102.60 ลา้น
บาท (ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย, 2554) 

ตารางที ่1 มูลค่าความเสียหายจากนํา้ท่วม พ.ศ.2534 ถึง พ.ศ. 2554 

พ.ศ. มูลค่าความเสียหาย (ลา้นบาท) 
2534 4,562.00 
2535 5,241.00 
2536 2,182.00 
2537 5,059.00 
2538 6,124.00 
2539 7,181.00 
2540 3,824.00 
2541 1,706.00 
2542 1,382.00 
2543 10,033.00 
2544 3,666.00 
2545 18,385.00 
2546 2,050.00 
2547 851.00 
2548 5,982.00 
2549 9,627.00 
2550 1,687.00 
2551 7,602.00 
2552 5,253.00 
2553 16,338.00 

***2554 130,102.60 

ท่ีมา: กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย ฐานเศรษฐกิจ, 14 สิงหาคม 2554 
 *** ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ประชาชาติธุรกิจ, 28 ธนัวาคม 2554 
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ตารางที ่2 การประเมินผลกระทบจากนํา้ท่วมทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทยปี พ.ศ. 2554 

รายการ ผลกระทบภาคใต้ 21 ก.ค.-28 ธ.ค. 2554 รวม 

บ้านเรือน 395.60 2,231.70 2,627.30 

ส่ิงสาธารณะ (ถนน ท่อระบายนํ้า ฝาย 
สะพาน วดั โรงเรียน) 

2,857.80 9,059.00 11,916.80 

ผลกระทบด้านการเกษตร 12,889.80 54,873.50 67,763.30 
พืช 9,805.30 49,916.40 59,721.70 
ปศุสัตว ์ 1,278.20 2,192.40 3,470.60 
ประมง 1,806.30 2,764.70 4,571.00 

นอกภาคเกษตร 9,456.70 36,340.50 45,797.20 
อุตสาหกรรม 991.80 20,743.40 21,735.20 
ท่องเท่ียว 1,448.80 5,724.90 7,173.70 
การคา้ 7,016.10 9,872.20 16,888.30 

อืน่ๆ 475.60 1,522.60 1,998.20 

รวมผลกระทบทั้งส้ิน 26,075.50 104,027.30 130,102.80 
ผลกระทบต่อ GDP (%) 0.2-0.3% 0.8-1.0% 1.0-1.3% 

ท่ีมา: ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย (2554) 

 อย่างไรก็ตามความเดือดร้อน ความสูญสียทั้งทรัพยสิ์น เวลา ความรู้สึก ค่าเสียโอกาส และผลกระทบท่ี
ต่อเน่ือง มีมูลค่าสูงเกินกวา่จะประเมินเป็นตวัเงินได ้นอกจากน้ีมูลค่าความเสียหายยงัไม่สามารถสรุปไดแ้น่นอน 
เพราะขอ้มูลยงัมีความแตกต่างกนั เช่น หนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ (2555) ไดน้าํเสนอค่าความเสียหายท่ีประเมินจาก
ภาคธุรกิจอยา่งเดียวมีมูลค่าสูงถึง 822,173 ลา้นบาท (ตารางท่ี 3) ทั้งน้ีไม่รวมถึงการลดลงในเร่ืองความเช่ือมัน่
ทางธุรกิจท่ีอาจจะนาํไปสู่การยา้ยฐานการผลิตไปยงัประเทศอ่ืน  

ตารางที ่3  มูลค่าความเสียหายของภาคธุรกจิจากนํา้ท่วมประเทศไทยปี พ.ศ. 2554 

ลาํดบั ประเภทธุรกจิทีไ่ด้รับความเสียหาย มูลค่า (ล้านบาท) 
1 โรงงานใน 7 นิคมอุตสาหกรรม 237,420 
2 โรงงานนอกนิคมอุตสาหกรรม 237,340 
3 รายไดจ้ากการส่งออกใน 3 เดือนสุดทา้ยลดลง 148,413 
4 รายไดจ้ากการท่องเท่ียวและการจดันิทรรศการ 74,000 
5 ความเสียหายดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 35,000 
6 การคา้ปลีก คา้ส่งสูญเสียรายได ้ 70,000 
7 ภาคโลจิสติกส์เสียหาย 20,000 

รวมทั้งส้ิน 822,173 

ท่ีมา: หนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ (3 มกราคม 2555) 
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 อุทกภยัท่ีเกิดข้ึนในคร้ังน้ีมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากอุทกภยัท่ีเคยเกิดข้ึนในประเทศต่างๆ ทัว่โลก ซ่ึงมกัจะมี
สาเหตุมาจาก พาย ุฝนตกหนกั หรือระดบันํ้าท่ีเอ่อสูงข้ึนท่วมบา้นเรือนสองฝ่ังแม่นํ้ า กระแสนํ้ าจะไหลท่วมอยา่ง
รวดเร็ว ทาํลายลา้งส่ิงกีดขวาง แต่กส้ิ็นสุดภายในเวลาท่ีรวดเร็ว (ตารางท่ี 4)  

ตารางที ่4  ประวตัิเหตุการณ์นํา้ท่วมคร้ังสําคญัของโลก 

พ.ศ. สถานที ่(ประเทศ) เหตุการณ์ ผู้เสียชีวติ(ราย) 

1642 สหราชอาณาจกัร และ
เนเธอร์แลนด ์

กระแสนํ้าสูงและคล่ืนจากพายทุาํใหช้ายฝ่ังจม  100,000 

1660 Arno Valley อิตาลี สะพานเก่าช่ือ The Ponte Vecchio ถูกพดัพาไปกบัสายนํ้า ไม่ทราบ 

1771 เนเธอร์แลนด ์ นํ้าทะเลท่วมพื้นท่ี มากกวา่100,000 

1830 เนเธอร์แลนด ์ เกิดนํ้ าท่วมท่ี The Zuider Zee (อ่าวทางทะเลเหนือ) เม่ือกาํแพงกั้นนํ้ าทะเลถูก
ทะลายลง มีผูเ้สียชีวิตจากนํ้ าท่วม  50,000 ราย พายุก่อให้เกิดคล่ืนไปถึง East 
Anglia ประเทศ สหราชอาณาจกัรทาํใหมี้ผูเ้สียชีวติเพิ่มอีก 500 ราย 

50,500 

1830 สาธารณรัฐประชาชนจีน นํ้าท่วม มากกวา่ 50,000 

1876 Arno Valley อิตาลี มวลนํ้าสูง 4 ฟุตไหลเขา้จตุัรัสกลาง ทาํลายกาํแพงเมืองและสะพาน 3 แห่ง 300 

1964 (18 พ.ย.) เนเธอร์แลนด ์ กาํแพงกั้นนํ้าทะเลท่ี Zuider Zee แตก นํ้าท่วม 72 หมู่บา้น 10,000 

2185 Kaifeng จงัหวดั Honan 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

พวกกบฏทาํลายเข่ือนกั้นแม่นํ้าของเมือง ทาํใหน้ํ้ าท่วมเมืองและท่ีราบลุ่ม 100,000 

2367 เมือง St. Petersburg รัสเซีย แม่นํ้า Neva เป็นนํ้าแขง็ ทาํใหเ้กิดนํ้าท่วมในเมืองใกลเ้คียง 10,000 

2407 (18 มี.ค.) สหราชอาณาจกัร เข่ือนกั้นนํ้า The Dale แตกทาํใหแ้ม่นํ้าลน้ฝ่ัง  240 

2414 สาธารณรัฐประชาชนจีน ระดบัแม่นํ้ าแยงซีเกียงสูงมาก เม่ือนํ้ าลดพบว่ามีเรือท่ีอยูใ่นลาํนํ้ าข้ึนไปติดอยูบ่น
กอ้นหินสูงถึง 120 ฟุต  

ไม่ทราบ 

2430 
(ก.ย.-ต.ค.) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ฝนตกหนกัในฤดูร้อนตอนปลาย?ฎฬฆ็แม่นํ้ า Huang He หรือแม่นํ้ าเหลืองท่วม
พื้นท่ี 50,000 ตารางไมล ์300 หมู่บา้น มีคนจมนํ้ า 900,000 ราย และประชาชน 2 
ลา้นคนตอ้งยา้ยท่ีอยู ่ถึงแมจ้ะไม่รู้ยอดผูเ้สียชีวติแน่นอนฉ๖ผูเ้ช่ียวชาญบางคนคาด
วา่ประมาณ 6 ลา้นคน จดัเป็นนํ้าท่วมท่ีทาํลายลา้งมากท่ีสุดในประวติัศาสตร์  

ประมาณ 6 ลา้น 

2432 
(31 พ.ค.) 

เมือง Johnstown รัฐ 
Pennsylvania สหรัฐอเมริกา 

เข่ือน South Fork แตก มีผูเ้สียชีวิต 2,209 ราย จดัเป็นอุบติัภยัท่ีเลวร้ายท่ีสุดใน
ประวติัศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาภายหลงัส้ินสุดสงครามกลางเมือง  

2,209 

2446 
(16 พ.ค.-1 มิ.ย.) 

เมือง Kansas รัฐ Missouri 
สหรัฐอเมริกา 

นํ้ าท่วมท่ีเกิดจากฝนตกหนัก มีผูเ้สียชีวิต 200 ราย และผูไ้ร้ท่ีอยู่ 8,000 ราย 
ค่าเสียหายประมาณ  $20 ลา้น  

200 

2446 Willow Creek รัฐ Oregon 
สหรัฐอเมริกา 

นํ้ าป่าท่ีรุนแรงทาํให้มีผูเ้สียชีวิต 200 ราย และบา้นเรือนอาคารหน่ึงในสามของ
เมืองถูกทาํลาย 

200 

2454 สาธารณรัฐประชาชนจีน แม่นํ้าแยงซีเกียงลน้ฝ่ัง  10,000 

2455 
(เม.ย.-พ.ค. ) 

Mississippi Valley 
สหรัฐอเมริกา 

แม่นํ้า Mississippi ลน้ฝ่ัง มีผูเ้สียชีวติ 200รายและทรัพยสิ์นเสียหาย $45 ลา้น  200 
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2456 
(26 มี.ค.) 

แม่นํ้า Ohio  สหรัฐอเมริกา ฝนตกหนกัและหิมะละลายทาํให้นํ้ าท่วมหุบเขา มีผูเ้สียชีวิต 700 รายและสียหาย 
$100 ลา้น นํ้าท่วมคร้ังน้ีนาํไปสู่การวางแผนพฒันาเพื่อควบคุมนํ้ าและการลงทุน
ป้องกนันํ้าท่วม มูลค่า $30 ลา้น ถือเป็นโครงการแรกของประเทศ 

700 

2470 (1 เม.ย.) Mississippi Valley 
สหรัฐอเมริกา 

นํ้าท่วมจากฝนตกหนกั มีผูเ้สียชีวิต 313 ราย ไร้ท่ีอยู ่637,000 ราย ครอบคลุมพื้นท่ี
มากกวา่ 18 ลา้นเอเคอร์ ทรัพยสิ์นสูญหาย/เสียหาย $285 ลา้น เข่ือนพงัถึง 47 จุดทาํ
ใหบ้า้น 750,000 หลงัจมนํ้ า นาย Herbert Hoover เขา้มารับผิดชอบในการใหค้วาม
ช่วยเหลือซ่ึงในท่ีสุดไดรั้บเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี 

313 

2470 (3-4 พ.ย.) รัฐ Vermont สหรัฐอเมริกา พายุฤดูร้อนทาํให้ฝนตกหนกัท่ีหุบเขาฮดัสัน (The Hudson Valley) ทาํให้มี
ผูเ้สียชีวติ 84 ราย ค่าเสียหาย $28 ลา้น  

84 

2474 สาธารณรัฐประชาชนจีน แม่นํ้าเหลืองท่วม  3,700,000 

2478 รัฐ Texas สหรัฐอเมริกา นํ้าป่าจากแม่นํ้า Colorado  ไม่ทราบ 

2480  
(ม.ค.-ก.พ.) 

Mississippi Valley 
สหรัฐอเมริกา 

เดือนมกราคม มวลนํ้ าประมาณ 156 พนัลา้นตนัไหลท่วมตอนกลางของภาค
ตะวนัตก ประมาณวนัท่ี 24 มกราคม ทาํใหพ้ื้นท่ี 12 รัฐ เน้ือท่ี 12,700 ตารางไมล์
จมนํ้ า มีคนจมนํ้ า 250 รายและ 900 คนเสียชีวิตเพราะเจ็บป่วย บา้นเรือนเสียหาย 
75,000 หลงั สภากาชาดไดส้ร้างค่ายรับผูอ้พยพจาํนวน 698,000 คนเพื่อใหเ้ขา้รับ
การรักษา ความเสียหายมากกวา่ $300 ลา้น 

1,150 

2481 สาธารณรัฐประชาชนจีน แม่นํ้าเหลืองท่วม  1,000,000 

2482 ภาคเหนือของ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

นํ้าท่วมเสียชีวิต 500,000 ราย และมากกว่า 1 ลา้นคนตายเพราะความอดอยากท่ี
เกิดข้ึนตามมา รายงานบางแหล่งกล่าววา่เจียงไคเช็คสั่งให้ประชาชนทาํลายเข่ือน
เพื่อป้องการการรุกรานจากญ่ีปุ่น 

500,000 

2482 (5 ก.พ.) ตะวนัออกเฉียงเหนือของ 
Kentucky สหรัฐอเมริกา 

นํ้าป่าทาํใหมี้ผูเ้สียชีวติ 75ราย  75 

2490  (5 ก.พ.) Mississippi Valley 
สหรัฐอเมริกา 

นํ้าท่วมถึงแมจ้ะมีผูสี้ยชีวติเพียง 16 ราย แต่สร้างความเสียหายถึง $850 ลา้น 16 

2491  
(พ.ค.-มิ.ย.) 

ภาคตะวนัตกเฉียงเหนือ 
ของสหรัฐอเมริกา 

ประชาชน 46 รายเสียชีวติจากแม่นํ้า Columbia ท่วม ค่าเสียหาย $75 ลา้น  46 

2491 (1 มิ.ย.) Foochow สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

พายไุตฝุ้่ นทาํใหผ้นตกหนกั นํ้าท่วมชายฝ่ัง 3,500 

2492 (ก.พ.) สาธารณรัฐประชาชนจีน นํ้าท่วม 50,000 

2494 (ก.พ.) Kansas River Basin 
สหรัฐอเมริกา 

เกิดพายพุดั 4 วนั นํ้าไดไ้หลท่วมไร่ขา้วโพดและขา้วสาลีมากกวา่ 850,000 เอเคอร์ 
มีผูเ้สียชีวิต 41 ราย และผูไ้ร้ท่ีอยู ่200,000 คน เมือง Kansas เกิดเพลิงไหมเ้กือบ 1 
สัปดาห์เม่ือถงัเก็บนํ้ ามนัถูกทาํลายและติดไฟ ความเสียหายคาดว่าสูงกว่า $1 
พนัลา้น  

41 

2494 (6-7 ส.ค.) แมนจูเรีย พายไุตฝุ้่ นทาํใหน้ํ้ าท่วม  4,800 

2494 (พ.ย.) Po River อิตาลี ฝนตกหนกัและคล่ืนยกัษท์าํใหเ้กิดนํ้ าท่วมชายฝ่ัง มีผูเ้สียชีวิต 100 รายและปศุสัตว ์
30,000 ตวั 

100 

2495 (15 ส.ค.) Lynmouth สหราช
อาณาจกัร 

นํ้ าหลายลา้นแกลลอนท่วมเมือง Lynmouth เม่ือฝนมากกว่า 9 น้ิวตกติดต่อกนั
ภายใน 1 วนั ความสูงของนํ้ า 20 ฟุต ทาํใหโ้ครงสร้างตึก 93 แห่ง สะพาน 28 แห่ง 
ผูอ้ยูอ่าศยั 34 รายเสียชีวติ และประชาชนท่ีอยูร่อบนอก 50 ราย  

34 
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2496 (31 ม.ค.) เนเธอร์แลนด ์ พายุเฮอริเคนและคล่ืนยกัษ์ทาํให้นํ้ าในทะเลเหนือไหลข้ามกาํแพงกั้นนํ้ าของ
ฮอลแลนดใ์นท่ีต่างๆ 100 แห่ง พื้นท่ีกวา่ 4 ลา้นเอเคอร์จมอยูใ่ตน้ํ้ า หน่ึงในหกของ
ประเทศถูกปกคลุมดว้ยนํ้ า มีผูจ้มนํ้ า 2,000 ราย และอีก 300 รายในสหราช
อาณาจกัร ผูอ้ยู่อาศยั 300,000 คน บาดเจ็บจากบา้นเรือนเสียหาย เนเธอร์แลนด์
สูญเสียพื้นท่ีเพาะปลูก 9.4%  และทุ่งเล้ียงสัตว ์3.4%  สูญสียปศุสัตว ์35,000 ตวั 
สตัวปี์ก 100,000 ตวั หมู 25,000 ตวั ความเสียหายรวม $300 ลา้น ความเสียหายคร้ัง
น้ีทาํใหป้ระเทศเนเธอร์แลนดเ์ร่ิมโครงการมูลค่า $650 ลา้นในการสร้างเข่ือนกั้นนํ้ า
ระยะทาง 25 ไมลท์างทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ ซ่ึงแนวกั้นนํ้ าดงักล่าวไดถู้กออกแบบ
เพื่อการป้องกนัแยกเป็น 3  ชั้น ไดแ้ก่  “watchers” เป็นกาํแพงกั้นนํ้าทะเลชั้นนอกมี
ขนาดใหญ่และแขง็แรง  “sleepers” เป็นกาํแพงท่ีสร้างลึกเขา้มาในพ้ืนท่ีภายใน 
และ “dreamers” เป็นแนวกั้นนํ้าขนาดเลก็รอบฟาร์มของแต่ละครัวเรือน 

2,000 

2497 (1 ส.ค.) กรุงเทหะราน อิหร่าน นํ้าป่าท่วมผา่นลาํหว้ย มีผูเ้สียชีวติ 2,000 ราย 2,000 

2497 สาธารณรัฐประชาชนจีน แม่นํ้าแยงซีเกียง 30,000 

2498 (ฤดูร้อน) อินเดียและปากีสถาน
ตะวนัออก 

แม่นํ้ า Ganges ท่วมพื้นท่ีมากกวา่ 10,000 ตารางไมล ์บา้นเรือน 45 ลา้นหลงัถูก
ทาํลาย และผูเ้สียชีวติ 2,000 ราย 

2,000 

2507  
(17-19 ส.ค.) 

Connecticut River Valley 
สหรัฐอเมริกา 

พายเุฮอริเคน Diane ทาํใหป้ริมาณนํ้ าฝน 14 น้ิวในเขต New England ท่วมแม่นํ้ า
หลายสาย มีผูเ้สียชีวติ 190 ราย สร้างความเสียหาย $1.8 พนัลา้นเหรียญ 

190 

2507  
(พ.ย.-ธ.ค.) 

สามเหล่ียมปากแม่นํ้าโขง 
เวยีดนาม 

ไตฝ่้น Iris และ ไตฝุ้่ น Joan  ทาํใหฝ้นตกหนกัในพื้นท่ี 5 ลา้นเอเคอร์ มีผูเ้สียชีวิต 
5,000 ราย ไร้ท่ีอยู ่1 ลา้นราย 

5,000 คน 

2509 ( 4-5 พ.ย.) เมือง Florence อิตาลี ยุโรปใต้เผชิญกับภาวะนํ้ าท่วม มีผูเ้สียชีวิต 150 รายในประเทศออสเตรีย 
สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี และ ยโูกสลาเวีย นํ้าก่อใหเ้กิดความเสียหายกบังานศิลปะ
และสถาปัตยกรรมของเมือง Florence เน่ืองกระแสนํ้ าขนาด 36 ไมลต่์อชัว่โมงเร่ิม
ไหลผา่นเมืองในเวลา ตี 2 คร่ีง คนเฝ้ายามช่ือ Romeldo Cesaroni ไดข่ี้จกัรยานไป
ทัว่เมืองเพื่อปลุกเจา้ของร้านท่ีตั้งอยูบ่ริเวณสะพาน the Ponte Vecchio ทาํให้
ช่างฝีมือสามารถมาถึงร้านทนัเวลาท่ีจะรักษาเคร่ืองประดบัเงินและทอง นํ้าพดัเขา้สู่
จตุัรัสกลางเวลาตีส่ี ประมาณ 7 โมงเชา้ตวัเมืองถูกตดัขาด ถงันํ้ ามนัแตก คราบ
นํ้ ามนัสีดาํไดส้ร้างความเสียหายอยา่งมากกบังานศิลปะท่ีประเมินค่าไม่ได ้ เม่ือนํ้ า
เร่ิมลดมีซากปรักหกัพงัถึง 600,000 ตนั 5,000 ครอบครัวตอ้งแยกจากกนั งาน
ศิลปะ 1,400 ช้ินเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได ้งานศิลปะและโบราณวตัถุสูญ
หาย เช่น เคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ เคร่ืองดนตรี อาวธุ รวมทั้งหนงัสือเกือบ 2 ลา้นเล่ม  

150 

2512  
(18-26 ม.ค.) 

Southern California 
สหรัฐอเมริกา 

ฝนตกหนกัทาํใหเ้กิดนํ้ าท่วมและดินถล่ม ผูอ้ยุอ่าศยัเสียชีวิต 91 ราย ความเสียหาย 
$35 ลา้น พายอีุกลูกหน่ึงท่ีตามมาทาํใหมี้ผูเ้สียชีวติเพิ่มข้ึน 18 ราย 

91 

2512 (23 เม.ย.) Shantung Peninsula 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

คล่ืนพายซุดัฝ่ัง (Storm surges) ก่อใหเ้กิดคล่ืนสูง 20 ฟุตถล่มพื้นท่ีมากกวา่ 1,000 
ตารางไมลต์ลอดชายฝ่ังของจงัหวดั Shantung  รัฐบาลจีนซ่ึงขณะนั้นยงัอยูใ่นช่วง
การปฏวติัวฒันธรรม (the Cultural Revolution) แต่รายงานเบ้ืองตน้วา่มีผูเ้สียชีวิต
หลายแสนคน ความพยายามใหก้ารช่วยเหลือทาํไดช้า้เพราะอากาศหนาวเยน็และ
หิมะตก 

หลายแสนราย 

2514 (26-30 
เม.ย.) 

Salvador (Bahia) บราซิล ปริมาณนํ้ าฝนวดัได ้15 น้ิวใน 24 ชัว่โมง ทาํใหดิ้นถล่มและนํ้ าท่วม หุบเขาหลาย
แห่งกลายเป็นทะเลสาบ บา้นเรือนและซากปลกัหกัพงัถูกพดัลงนํ้ า มีผูเ้สียชีวิต 100 
ราย บาดเจบ็ 2,000 รายและไร้ท่ีอยู ่11,000 ราย  

100 

2516 (26-30 
เม.ย.) 

Medjerda River ตูนีเซีย ฝนตกหนกัท่วมหุบเขา 1 สัปดาห์ 15% ของการเพาะปลูกธญัพืชเสียหาย ผูเ้สียชีวิต 
150 ราย และไร้ท่ีอยู ่26,000 ราย 

150 
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2516 (ส.ค.) Indus River Valley 
ปากีสถาน 

ฝนตกหนกัทาํใหแ้ม่นํ้า Indus ท่วมนาน 10 วนั ระนํ้ าสูง 20 ฟุต ทาํลายฝ้ายและขา้ว
สาลีท่ีกาํลงัเก็บเก่ียว Punjab เป็นพื้นท่ีท่ีไดรั้บความสัญหายมากท่ีสุด ปศุสัตวต์าย 
70,000 ตวั บา้นพงั 255,000 หลงั และมีผูเ้สียชีวติ 300 ราย  

300 

2516 Mississippi สหรัฐอเมริกา พื้นท่ีท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ประเทศฝร่ังเศสถูกนํ้าท่วม  

2517  
(มี.ค.-เม.ย.) 

บราซิล ฝนตกหนกัทาํใหเ้กิดนํ้ าท่วมท่ีคร่าชีวิตผูค้นมากกวา่ 1,500 รายภายใน 2 สัปดาห์ 
20% ของประเทศไดรั้บผลกระทบโดยเฉพาะอยา่งยิง่ Santa Catarina ท่ีซ่ึงระดบันํ้ า
ทาํใหซ้ากปศุสัตวแ์ขวนตายคาก่ิงไม ้งู ตะขาบและแมงป่องหนีข้ึนไปอยูบ่นบา้น 
นักอุตุนิยมวิทยาเช่ือว่าพายุเกิดจากการทาํลายป่าฝนบริเวณพื้นท่ีทางใต้ของ
ประเทศ   

1,500 

2517 (ส.ค.) บงัคลาเทศ มรสุมทาํให้นํ้ าท่วมพื้นท่ี 20,000 ตารางไมล์ สร้างความเสียหายมากกว่า $2 
พนัลา้น ประชาชนเสียชีวิต 2,500 ราย เกิดโรคระบาดคลา้ยอหิวาตกโรค สหรัฐให้
ความช่วยเหลืออาหารในมูลค่ามากกวา่ $2.5 ลา้น และยา 20 ตนั 

2,500 

2519 (พ.ค.) Luzon ฟิลิปปินส์ พายขุนาดกลางทาํใหฝ้นตกและนํ้ าท่วมเป็นอาทิตย ์มีผูเ้สียชีวิต 60 รายและอพยพ 
630,000 ราย 

60 

2519 (ก.พ.) Loveland รัฐ Colorado 
สหรัฐอเมริกา 

ปรากฏการณ์ในรอบ 100 ปี นํ้ าป่าท่วมผ่านหุบเขาแคบๆ ทาํให้ผูท่ี้มาพกัแรม 
พกัผอ่น จมนํ้าเสียชีวติ 80 ราย 

80 

2519 (พ.ย.) ชวาตะวนัออก อินโดนีซีย นํ้าท่วมท่ีเกิดจากฝนตกหนกัทาํใหมี้ผูเ้สียชีวติ 136 ราย  136 

2520 (6 เม.ย.) Appalachia สหรัฐอเมริกา นํ้าไหลลงมาทางลาดของภูเขา ทาํใหร้ะดบันํ้ าสูงในรอบร้อยปี มีผูเ้สียชีวิต 20 ราย 
และ 23,000 รายตอ้งอพยพ มูลค่าความเสียหายหลายลา้นดอลลาร์  

20 

2520 ( 20 ก.พ.) Johnstown Pennsylvania 
สหรัฐอเมริกา 

นํ้าท่วมร้ายแรงทาํให้มีผูเ้สียชีวิต 77 ราย สร้างความเสียหายให้บา้นเรือน 2,500 
หลงั มูลค่าความเสียหาย $200 ลา้น ปริมาณนํ้ าฝน 9 น้ิวท่ีตกติดต่อกนั 8 ชัว่โมงทาํ
ใหร้ะบบควบคุมนํ้าท่วมเสียหาย มวลนํ้า 100 ลา้นแกลลอนกวาดทุกส่ิงท่ีขวางหนา้
และบางศพไม่สามารถคน้พบไดจ้น 1 ปี ต่อมา  

77 

2521 (1 ก.พ.) California และ Arizona 
สหรัฐอเมริกา 

ฝนและลมก่อใหเ้กิดนํ้ าท่วม มีผูเ้สียชีวิต 11 ราย สร้างความเสียหาย $23 ลา้น นํ้ า
จากแม่นํ้า Santa Cruz ทาํลายสะพานทุกแห่งท่ีนํ้าผา่น  

11 

2521 (ฤดูร้อน) นิวเดลลี อินเดีย ฝนท่ีเกิดจากมรสุมสร้างความเสียหายหลายลา้นดอลลาร์และทาํให้คนหลายลา้น
คนไร้ท่ีอยู ่มีผูเ้สียชีวิต 1,000 ราย แม่นํ้ า Ganges และ Jamura ทาํลายเมืองศกัสิทธ์ิ 
ช่ือ Benares, Allahabad, และใกล ้Agra ของเมือง Taj Mahal ประชากร 3.5 ลา้น 
รู้สึกถึงผลกระทบและบา้นเรือนไม่นอ้ยกวา่ 600,000 หลงั ถูกนํ้าพดัพาเสียหาย 

1,000 

2523 (ฤดูใบไม้
ร่วง) 

West Bengal อินเดีย มรสุมทาํใหเ้กิดฝนตกหนกั ดินถล่ม และทาํลายส่ิงก่อสร้างมีผูเ้สียชีวติ 1,500 ราย  1,500 

2524 (ฤดูใบไม้
ผลิและฤดูร้อน) 

Caracas เวเนซูเอลา ฝนตกหนกัทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศเวเนซูเอลาทาํใหมี้ผูเ้สียชีวิต 47 
ราย อพยพ 4,000 ราย ทรัพยสิ์นเสียหาย $50 ลา้น  

47 

2524 ( ส.ค.) รัสเซียตะวนัออก ไตฝุ้่ น Phyllis ทาํใหเ้กิดฝนตกหนกัทรัพยสิ์นเสียหาย ประชาชน 8,000 คนตอ้งยา้ย
ท่ีอยู ่ไม่ทราบยอดผูเ้สียชีวติท่ีเป็นทางการ 

ไม่ทราบ 

2524 (ตน้ต.ค.) Uttar Pradesh State อินเดีย มรสุมทาํใหแ้ม่นํ้ า Rapti และแม่นํ้ า Ghagra ลน้ฝ่ังท่วม 200 หมู่บา้น ประชาชน
จมนํ้า 425 ราย  

425 
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2524 (9 ต.ค.) Tagum ฟิลิปปินส์ มรสุมทาํให้นํ้ าท่วม ประชาชน 600 คน ตอ้งหลบซ่อนในท่ีพกัคนงาน 8 แห่ง 
กระแสนํ้ าพดัตน้ไม ้หินและโคลนเขา้ท่วมหมู่บา้น ทาํให้บา้นเรือนเสียหาย มี
ผูเ้สียชีวติ 160 ราย บาดเจบ็ 100 คน 

160 

2534 สาธารณรัฐประชาชนจีน แม่นํ้าแยงซีเกียง 1700 

ทีม่า: Forces of Nature (http://library.thinkquest.org/C003603/english/casestudies.shtml) 

 เม่ือเปรียบเทียบอุทกภยัท่ีเกิดข้ึนในประเทศต่างๆ ขา้งตน้ มหาอุทกภยัในประเทศไทยคร้ังน้ีมีคุณลกัษณะ
เฉพาะท่ีสาํคญัคือ 

 การเกิดและการคงอยูข่องมวลนํ้ ากินเวลานานมากตั้งแต่ปลายเดือนกนัยายน 2554 จนปัจจุบนั (3 
มกราคม 2555) พบวา่พื้นท่ีบางแห่งกย็งัมีนํ้ าท่วมขงั  

 พื้นท่ีท่ีเกิดอุทกภยั กระแสนํ้าไม่ไดไ้หลไปตามแหล่งนํ้าแต่มีลกัษณะของนํ้าหลาก ซ่ึงส่วนหน่ึงอาจ
เกิดจาการบริหารจดัการท่ีผิดพลาดโดยมุ่งเน้นแต่การทาํพนังกั้นนํ้ าในพ้ืนท่ีเฉพาะตน ทาํให้ไม่
สามารถคาดการณ์ทิศทางการไหลของนํ้าและปริมาณของนํ้าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 การเกิดนํ้ าท่วมในคร้ังแรกอาจจะเกิดจากพายุฝนท่ีพดัผ่านภาคเหนือหรือภาคกลางตอนบน แต่
ในช่วงเวลาท่ีนํ้ าท่วมในเขตปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร ก็ไม่ปรากฎว่ามีฝนตกมากนกั ทอ้งฟ้า
แจ่มใส แต่ระดบันํ้าในแต่ละพื้นท่ีสูงมาก 

 ระยะเวลาท่ียาวนานท่ีประชาชนตอ้งเผชิญกับภาวะความเป็นอยู่ท่ียากลาํบาก และการสูญเสีย
ทรัพยสิ์นท่ีมีค่าทาํให้เป็นตน้เหตุของความขดัแยง้ระหว่างชุมชน หมู่บา้นในการบริหารจดัการนํ้ า
และการป้องกนัตนเอง 

 ประชาชน หน่วยงานภาครัฐทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและรัฐบาลกลางขาดประสบการณ์ท่ีจะเตรียมรับ
ภยัพิบติัดงักล่าวทาํใหเ้กิดความสบัสน ความเครียด ทั้งดา้นการติดต่อส่ือสาร การขนส่ง การบริหาร
จดัการ การตดัสินใจ การป้องกนัแกไ้ขรวมทั้งการช่วยเหลือ ฟ้ืนฟ ู 

 การกระจายตวัของพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบ ทาํให้การส่ือสาร การเตือนภยั ในภาวะวิกฤตหรือ
ในช่วงภยัพิบติัยงัมีความสับสนทั้งในส่วนของผูใ้ห้ขอ้มูล หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และผูรั้บขอ้มูล 
นาํไปสู่การสร้างข่าวลือ ความเครียด ความวิตกกงัวล และความขดัแยง้ ทั้งในระดบัครอบครัว 
ชุมชน และประเทศ แต่ขาดการเตรียมตวัท่ีถูกตอ้งเหมาะสมในการป้องกนัแกไ้ข 

 ปัจจุบนัถึงแมว้า่ปัญหาอุทกภยัในเขตภาคกลางและกรุงเทพมหานครจะลดลง แต่ปรากฎว่าไดเ้กิดอุทกภยั
อยา่งรุนแรงทางภาคใตแ้ทน โดยเฉพาะจงัหวดันครศรีธรรมราช และสงขลา ซ่ึงจากการคน้คืนขอ้มูล (Retrive) 
จากหนา้หน่ึงหนงัสือพิมพทุ์กฉบบัท่ีเป็นสมาชิกของ iQNewsClip (บริการ กฤตภาคข่าว ออนไลน์ หรือ Online 
News Clipping จากหนังสือพิมพ ์ภายในประเทศ ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษกว่า 30 ฉบบั ผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ออนไลน์) ตั้งแต่ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 ถึงวนัท่ี 3 มกราคม 2555 เป็นเวลา 2  ปี โดยใชค้าํคน้หา
หลกั (Keyword) 2 คาํ คือ นํ้าท่วม และอุทกภยั พบวา่ประเทศไทยเกิดอุทกภยัในจงัหวดัต่างๆ ต่อเน่ืองตลอดเวลา 
(ภาคผนวก ก. )  
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 ภยัพิบติัทางธรรมชาติมีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มความรุนแรงข้ึน และรูปแบบของภยัพิบติัจะมีลกัษณะท่ีแตกต่าง
หรือไม่เคยปรากฎในอดีต การเกิดอุทกภยัคร้ังน้ีถือเป็นภยัพิบติัท่ียิง่ใหญ่ท่ีประเทศไทยประสบ ดงันั้นการศึกษา
เพื่อเก็บรวบรวมสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุทกภยั การนาํเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนมาใชเ้ป็นบทเรียนในการเตรียมรับ
ภยัพิบติัท่ีอาจจะเกิดข้ึนในรูปแบบอ่ืนๆ ทั้งการป้องกนัภยั หรือการประยกุตใ์ชเ้ม่ือตอ้งเผชิญกบัภยัพิบติัประเภท
อ่ืน  

 การบริหารจดัการภยัพิบติัในต่างประเทศ จะมีการให้ความรู้และขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเพื่อใหป้ระชาชน ชุมชน
ทัว่ไป รู้หน้าท่ีท่ีจะช่วยเหลือตนเองและเพื่อนบา้นก่อนท่ีจะหวงัพึ่งพิงจากบุคคลภายนอกหรือรอคอยความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล ดงันั้นการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้เก่ียวกบัอุทกภยัจึงมีประโยชน์สําหรับ
ประชาชนทัว่ไปในการเรียนรู้เร่ืองราวเก่ียวกบัภยัพิบติั  การเตรียมตวัก่อนท่ีภยักาํลงัจะมาถึง การดาํรงชีวิตอยู่
ระหว่างภยัพิบติั และการฟ้ืนฟูแกไ้ข นอกจากน้ีการนาํเสนอสารสนเทศ องคค์วามรู้ท่ีเป็นประโยชน์จะนาํไปสู่
การป้องกนัแกไ้ขเม่ือประเทศประสบภยัพิบติัทางธรรมชาติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ลดความเสียหาย และความ
สูญเสีย  

วตัถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อพฒันาเว็บไซต์สําหรับเป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับอุทกภัย ภัยพิบติัทาง
ธรรมชาติ โดยจดัเป็นหมวดหมู่ใหง่้ายต่อการเขา้ถึง และคน้หา 

2. เพื่อจดัเก็บองคค์วามรู้ งานวิจยั รายงานผลการศึกษา แนวการปฏิบติัท่ีดี (Good Practice) ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอุทกภยั  ภยัพิบติั 

3. เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างนกัวิชาการ ผูป้ฏิบติังาน ผูน้าํชุมชน ประชาชน 
และผูส้นใจผา่นช่องทางต่างๆ เช่น เวบ็บอร์ด และเครือข่ายสงัคม (Social Network) ต่างๆ  

4. เพื่อจดัเกบ็สถิติท่ีสาํคญัเก่ียวกบัอุทกภยั  
5. เพื่อเช่ือมโยงเว็บไซต์ต่างๆ ของหน่วยงานท่ีเก่ียวกับการจัดการนํ้ า อุทกภัย และภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ องคก์รใหค้วามช่วยเหลือเม่ือประสบภยั 

ขอบเขตการดาํเนินงาน 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้เก่ียวกบัอุทกภยัจะพฒันาข้ึนโดยมีรูปแบบ และเน้ือหาดงัน้ี 
1. พฒันาเว็บไซตเ์พื่อเป็นแหล่งรวมขององคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุทกภยัและภยัพิบติัในมิติต่างๆ 

โดยเนน้การใหบ้ริการสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน 
และการมีปฏิสมัพนัธ์ ผา่นเครือข่ายทางสงัคมต่างๆ 

2. พฒันาสารสนเทศ องคค์วามรู้เก่ียวกบัภยัพิบติั เช่น การจดัประเภท ระดบัภยัพิบติั 
3. พฒันาสารสนเทศ องคค์วามรู้เก่ียวกบัอุทกภยั เช่น นิยามศพัท ์ประเภท ลกัษณะ กรณีศึกษาทั้งใน

และต่างประเทศ 
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4. บนัทึกประวติัศาสตร์อุทกภัยคร้ังสําคญัในประเทศไทย ทั้งในรูปส่ือส่ิงพิมพ์ รูปภาพและส่ือ
มลัติมีเดีย  

5. รวบรวมหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการนํ้ าในประเทศไทย  เนน้บริบทท่ีเก่ียวกบัหนา้ท่ี 
ความรับผดิชอบ ความสมัพนัธ์  และแนวทางการทาํงานในเชิงบูรณาการ 

6. นาํเสนอรูปแบบการบริหารจดัการนํ้ าโดยหน่วยงานและบุคคล เช่น โครงการในพระราชดาํริ การ
กาํหนดยทุธศาสตร์ของรัฐบาล และ Model ดา้นการบริหารจดัการนํ้า  

7. รวบรวมเอกสารวิชาการ ไดแ้ก่ รายงานการศึกษา บทความวิชาการ บทความจากหนงัสือพิมพแ์ละ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

8. จดัทาํทาํเนียบผูมี้ความรู้ดา้นอุทกภยั ภยัพิบติั 
9. จดัทาํฐานขอ้มูลผูน้าํชุมชนเพื่อการประสานงานกรณีเกิดอุทกภยั ภยัพิบติั 
10. นาํเสนอขอ้มูลดา้นการวางแผน การเตรียมการ การช่วยเหลือ การฟ้ืนฟู ทั้งในระดบัครัวเรือน 

ชุมชน และภาคธุรกิจ 
11. นาํเสนอบทเรียน กรณีศึกษาดา้นการรับมือกบัภยัพิบติัประเภทต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
12. จดัเกบ็สถิติท่ีสาํคญั  
13. เช่ือมโยงเวบ็ไซตต่์างๆ ของท่ีเก่ียวขอ้ง 
14. อ่ืนๆ เช่น News / ประเดน็ร้อน Download สายด่วน แผนท่ี ท่ีอยู ่ 
รูปแบบและเน้ือหาดงักล่าวสามารถนาํมาจดัทาํโครงสร้างในรูปแบบแผนท่ีเวบ็ไซต ์ไดด้งัแสดงในตาราง

ท่ี 5 

ตารางที ่5  โครงสร้างแผนทีเ่วบ็ไซต์ระบบสารสนเทศเกีย่วกบัอุทกภัย 

ส่วนที่ ข้อมูลหลกั รายละเอยีด 
1 �ความรู้เก่ียวกบัภยัพิบติั  ประเภทและระดบัความรุนแรง  

 
 

 การเตรียมรับภยัพิบติั 
‐ ตวัเอง ครอบครัว เพ่ือนบา้น 
‐ รัฐบาลทอ้งถ่ิน ชุมชน 
‐ รัฐบาลกลาง   

2 ความรู้เก่ียวกบัอุทกภยั  ประเภท และระดบัความรุนแรง 
 การเตรียมรับอุทกภยั 

 ศพัทท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 ผลกระทบจากอุทกภยั 

3 บนัทึกประวติัศาสตร์อุทกภยั
คร้ังสาํคญัในประเทศไทย  

 ข่าวหนงัสือพิมพ ์
 Clip ข่าว 
 คลงัภาพ 

 บทสัมภาษณ์ 
 ข่าวกรณีศึกษา 

4 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารจดัการนํ้าในประเทศ
ไทย 

 กรมอุตุนิยมวทิยา  
 กรมชลประทาน  
 กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
 กรมทรัพยากรธรณี 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ 

 ศนูยเ์ตือนภยัพิบติัแห่งชาติ  
 กรมทรัพยากรนํ้า 
 ศนูยค์วบคุมระบบป้องกนันํ้าท่วม
กรุงเทพมหานคร 

 ฯลฯ 
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ส่วนที่ ข้อมูลหลกั รายละเอยีด 
 สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและ
ภมิูสารสนเทศ 

5 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารจดัการนํ้า และภยั
พิบติัในต่างประเทศ 

 Federal Emergency Management 
Agency (FEMA) สหรัฐอเมริกา 

 Federal Insurance and Mitigation 
Administration (FIMA) สหรัฐอเมริกา 

 Disaster Assistance Gov  สหรัฐอเมริกา 

 Emergency Management Australia 
ประเทศออสเตรเลีย 

 Fire and Disaster Management 
Agency (FDMA) ประเทศญ่ีปุ่น 

 Water board ประเทศเนเธอร์แลนด ์
6 การบริหารจดัการนํ้า และ 

Model ดา้นการบริหาร
จดัการนํ้า 

 มติคณะรัฐมนตรี 
 ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการนํ้าอยา่ง
ย ัง่ยนื  

 Model การบริหารจดัการนํ้าใน
ต่างประเทศ (Three Gorges Project, 
Four Rivers Project, the Sobek models, 
etc.) 

 Model การบริหารจดัการนํ้าภาครัฐ 
(บางระกาํโมเดล ดอนเมืองโมเดล ปาก
เกร็ดโมเดล ฯลฯ) 

 Model การบริหารจดัการนํ้าภาคเอกชน 
(สมุทรสาครโมเดล เอสซีจี โมเดล 
ฯลฯ)) 

7 องคค์วามรู้ของงานวจิยั 
รายงานผลการศึกษา แนว
การปฏิบติัท่ีดี (Good 
Practice) 

 ทฤษฎีและโครงการในพระราชดาํริ 
 แนวการปฏิบติัท่ีดี (Good Practice)  

 ผลงานวจิยั และบทความทางวิชาการ 
 

8 องคก์รแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) 

 เวบ็บอร์ด  
 ทาํเนียบผูมี้ความรู้ดา้นอุทกภยั ภยัพิบติั 
 ฐานขอ้มูลผูน้าํชุมชนเพ่ือการ
ประสานงานกรณีเกิดอุทกภยั ภยัพิบติั 

 สารานุกรมเสรี (Wikipedia) 
 เครือข่ายสังคม (Social Network)  

9 สถิติท่ีสาํคญั  
10 เช่ือมโยงเวบ็ไซตต่์างๆ ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
11 อ่ืนๆ   Download 

 News / ประเดน็ร้อน 
 แผนท่ี 
 ท่ีอยู ่ติดต่อ 

 

ผู้ใช้ประโยชน์ 

 นกัวิชาการ นกัวิจยัท่ีศึกษาเร่ืองนํ้า ภยัพิบติั 
 ประชาชน ชุมชนท่ีตอ้งการเรียนรู้เก่ียวกบัอุทกภยั เพื่อการเตรียมพร้อม และประยกุตใ์ชเ้ม่ือเผชิญ

กบัปัญหาท่ีเก่ียวกบัอุทกภยั หรือภยัพิบติัทางธรรมชาติ 
 หน่วยงานราชการ/องคก์ารบริหารในระดบัทอ้งถ่ิน ภาคเอกชน/สถาบนัอุดมศึกษา 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ไดเ้วบ็ไซตท่ี์เป็นแหล่งรวมสารสนเทศ และองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุทกภยั ภยัพิบติั 
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ระบบสารสนเทศเพือ่การเรยีนรูเ้กีย่วกบัอุทกภยั 
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 ประชาชน และชุมชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูล สารสนเทศ องคค์วามรู้ งานวิจยั รายงานผลการศึกษา 
แนวการปฏิบติัท่ีดี ท่ีสามารถนาํไปประยุกตใ์ชเ้ม่ือเผชิญกบัปัญหาอุทกภยัและพยัพิบติัธรรมชาติ
อ่ืนๆ  

 สามารถนําแนวปฎิบติัท่ีดีทั้ งในและต่างประเทศ เพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาเม่ือตอ้งเผชิญกับ
อุทกภยัหรือภยัพิบติัไดอ้ยา่งเป็นระบบ และตดัสินใจบนพ้ืนฐานของสารสนเทศ และองคค์วามรู้ 

 สามารถนาํประวติัศาสตร์ท่ีเกิดจากมหาอุทกภยัสาํหรับนาํมาใชเ้ป็นบทเรียนเพื่อการแกไ้ขปัญหา
และคาดคะเนเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

 สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างนกัวิชาการ ผูป้ฏิบติังาน ผูน้าํชุมชน ประชาชน และผูส้นใจผา่น
ช่องทางต่างๆ เช่น เวบ็บอร์ด และเครือข่ายสงัคม (Social Network) ต่างๆ 

ระยะเวลาดําเนินการ  
8 เดือน (2 เมษายน พ.ศ. 2555 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2555) 

นักวจัิย  
1) รศ. ดร. อรุณี อินทรไพโรจน์   หวัหนา้โครงการวิจยั 
2) ผศ. ระพีพฒัน ภาสบุตร  รองหวัหนา้โครงการวิจยั 
3) นายนิติ วิทยาวิโรจน์   นกัวิจยั 
4) นางสาวนภาพร เตรียมมีฤทธ์ิ      นกัวิจยั 
5) นางสาวจนัทิมา เจริญผล   ผูช่้วยนกัวิจยั 
6) นางสาวมทันา กอ้นสนัทดั   ผูช่้วยนกัวิจยั 
7) นางสาววิไลวรรณ สิงหวิบูลย ์   ผูช่้วยนกัวิจยั 
8) นางสาวสาริณี จ่างเจริญ   ผูช่้วยนกัวิจยัและประสานงาน 
9) นางวาสนา  ดวงดารา   ผูต้รวจสอบบญัชี 

สถานทีต่ิดต่อ  
 สาํนกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
 39 ม.1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธญับุรี. จ.ปทุมธานี 12110  
 โทร. 02-549-3010  
 มือถือ 081-425-7630, 081-91504031 โทรสาร 02-549-4045 
 E-mail: arunee@rmutt.ac.th, aruneei@hotmail.com  
ขั้นตอนการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การเรียนรู้เกีย่วกบัอุทกภัย 

 ขั้นตอนการพฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้เก่ียวกบัอุทกภยัจะแบ่งเป็น 2 ระยะ ตั้งแต่ มกราคม 
2555 ถึง สิงหาคม 2555 รวม 8 เดือน (ตารางท่ี 6) 

ระยะเวลาดําเนินการ ระยะที ่1 กาํหนด 5 เดือน ระหวา่ง 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม  พ.ศ. 2555 โดยมี
กิจกรรม ผลลพัธ์ ดงัน้ี 



                                                                                                                                              ขอ้เสนอโครงการวจิยั 
ระบบสารสนเทศเพือ่การเรยีนรูเ้กีย่วกบัอุทกภยั 
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 จดทะเบียนเวบ็ไซตร์ะบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้เก่ียวกบัอุทกภยั โดยกาํหนดช่ือ URL เป็น 
www.flood-disaster.info  หรือ www.flood-disaster.net หรือ ช่ืออ่ืนตามความเหมาะสม ในขณะท่ี
จดทะเบียนเวบ็ไซตก์ารพฒันาเวบ็ไซตต์แ้บบจะใช ้URL ช่ือ www.flood-disaster.rmutt.ac.th  

 พฒันาโครงสร้างเวบ็ไซต ์ (Sitemap) ตน้แบบตามท่ีนาํเสนอในตารางท่ี 3  โดยเนน้การใหบ้ริการ
สารสนเทศ องคค์วามรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน และผูส้นใจทัว่ไป  

 จดัเกบ็ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งขอ้มูลทุติยภูมิจากหนงัสือพิมพ ์ส่ือส่ิงพิมพ ์ทั้งในระบบออนไลน์
และออฟไลน์ และขอ้มูลปฐมภูมิจากการสมัภาษณ์ การสนทนากลุ่มเพือ่สอบทานกบัขอ้มูลจาก
แหล่งต่างๆ การรวบรวมประสบการณ์ องคค์วามรู้ และขอ้เสนอแนะต่างๆ 

 วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมินผลขอ้มูล เพื่อจดัทาํสถิติ และแนวการปฏิบติัท่ีดี 

 จดัทาํแนวปฏิบติัท่ีดี (Good Practice) การเตรียมความพร้อมเพ่ือการป้องกนั แกไ้ข และฟ้ืนฟ ู

 นาํสารสนเทศและองคค์วามรู้เผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อใหบ้ริการประชาชน และเป็นส่ือกลางใน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้  

ระยะเวลาดําเนินการ ระยะที ่2 กาํหนด 3 เดือน ระหวา่ง 1 มิถุนายน – 31สิงหาคม พ.ศ. 2555 โดยมี
กิจกรรม ผลลพัธ์ ดงัน้ี 

 ปรับแกไ้ขปัญหา ท่ีพบในระยะท่ี 1  

 เพิ่มระดบัการมีส่วนร่วมของผูส้นใจเยีย่มชมเวบ็ไซต ์

 ปรับแกไ้ขเวบ็ไซตเ์พื่อเป็นเวบ็ท่ีใหบ้ริการประชาชนในรูปแบบเดียวกบัศูนยเ์ตือนภยัพบิติัท่ี
ประสบความสาํเร็จในต่างประเทศ 

 อ่ืนๆ เช่น การเพิ่มฟังกช์ัน่การทาํงาน ตามขอ้เสนอแนะ และสร้างประโยชน์ใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ 

ตารางที ่6  แผนภูมิแสดงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การเรียนรู้เกีย่วกบัอุทกภัย 

กิจกรรม ผลลพัธ์ พ.ศ. 2555 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. การวางแผน กาํหนดขั้นตอนการดาํเนินงานและการประสานงาน          
2. �จดทะเบียนเวบ็ไซตร์ะบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้เก่ียวกบัอุทกภยั         
3. �พฒันาโครงสร้างเวบ็ไซต ์ (Sitemap) ตน้แบบ         
4. การเกบ็ขอ้มูลเชิงทุติยภูมิ ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน รัฐบาลทอ้งถ่ิน และ

ประเทศท่ีประสบความสาํเร็จในการบริหารจดัการนํ้า 
        

5. การลงพื้นท่ีเกบ็ขอ้มูลเพื่อสอบทานกบัแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิการวจิยั         
6. �วเิคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมินผลขอ้มูล เพื่อจดัทาํสถิติ และแนวการปฏิบติัท่ีดี         
7. �นาํสารสนเทศและองคค์วามรู้เผยแพร่สู่สาธารณะ เพือ่ใหบ้ริการประชาชน และ

เป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
        



                                                                                                                                              ขอ้เสนอโครงการวจิยั 
ระบบสารสนเทศเพือ่การเรยีนรูเ้กีย่วกบัอุทกภยั 
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8. �ปรับแกไ้ขปัญหา ท่ีพบในระยะท่ี 1         

9. �จดัทาํแนวปฏิบติัท่ีดี (Good Practice) การเตรียมความพร้อมเพื่อการป้องกนั แกไ้ข 
และฟ้ืนฟ ู

        

10. �ปรับแกไ้ขเวบ็ไซตเ์พื่อเป็นเวบ็ท่ีใหบ้ริการประชาชนในรูปแบบเดียวกบัศูนยเ์ตือน
ภยัพิบติัท่ีประสบความสาํเร็จในต่างประเทศ 

        

11. �อ่ืนๆ เช่น การเพิม่ฟังกช์ัน่การทาํงาน ตามขอ้เสนอแนะ และสร้างประโยชน์ใหก้บั
ผูใ้ชบ้ริการ 

        

หมายเหตุ: บางกิจกรรมตอ้งมีการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

งบประมาณ 

      งบประมาณรวม 564,300.00 บาท (หา้แสนหกหม่ืนส่ีพนัสามร้อยบาทถว้น)  

รายละเอยีดเพิม่เติมจากการทบทวนวรรณกรรม 

จากการศึกษาภาคผนวก ก. ขอ้มูลจากข่าวหน้าหน่ึงจากหนังสือพิมพ์ ตั้ งแต่ 1 มกราคม 2553 ถึง 2 

มกราคม 2555 โดยจดัทาํหวัขอ้หลกั ในเหตุการณ์แต่ละวนั ผูส้นใจสามารถเขา้ไปอ่านเน้ือข่าว ซ่ึงการจดัเกบ็จะมี 

2 รูปแบบคือ  

• ข่าวท่ีจดัในรูปแบบหนงัสือพิมพ ์เพื่อสร้างความน่าอ่าน (รูปท่ี 1) 

• ข่าวท่ีมีเฉพาะเน้ือหา เพื่อใชส้าํหรับการสืบคน้ขอ้มูล (รูปท่ี 2) 

 เช่น หวัขอ้ข่าว นวนครแตกอพยพโกลาหล 2 แสนคนระทกึ จากหนงัสือพิมพ ์คมชดัลึกฉบบัวนัท่ี 18 
ตุลาคม 2554 



                                                                                                                                              ขอ้เสนอโครงการวจิยั 
ระบบสารสนเทศเพือ่การเรยีนรูเ้กีย่วกบัอุทกภยั 

สถาบนัศกึษานโยบายสาธารณะ ม.เชยีงใหม ่                                                                                             หน้า 15 จาก 17   

 
รูปท่ี 1 ข่าวท่ีจดัในรูปแบบหนงัสือพิมพ ์

 



                                                                                                                                              ขอ้เสนอโครงการวจิยั 
ระบบสารสนเทศเพือ่การเรยีนรูเ้กีย่วกบัอุทกภยั 
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รูปท่ี 2 ข่าวท่ีมีเฉพาะเน้ือหา เพื่อใชส้าํหรับการสืบคน้ขอ้มูล 

 นอกจาการเกบ็ขอ้มูลจากข่าวแลว้ยงัไดมี้การรวบรวมส่ือวิดีโอท่ีน่าสนใจ ซ่ึงมีการเผยแพร่ผา่น เวบ็ไซต ์
www.youtube.com (ตารางท่ี 8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                              ขอ้เสนอโครงการวจิยั 
ระบบสารสนเทศเพือ่การเรยีนรูเ้กีย่วกบัอุทกภยั 
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ตารางที ่8  ส่ือวดิีโอทีเ่กีย่วกบันํา้ท่วม 

วนัที ่ หัวเร่ือง แหล่ง ทีอ่ยู่เวบ็ไซต์ 
14-ก.ย.-54 เรือล่มทีคลองเชียงราก จงัหวดัสิงห์บุรี  www.youtube.com/watch?v=8gRCRUduS0c  
15-ก.ย.-54 นํ้าท่วมอุทยัธานี 1   www.youtube.com/watch?v=YLvO7SXbLSE&feature=related  
15-ก.ย.-54 นํ้าท่วมอ่างทอง  www.youtube.com/watch?v=aWKRq9ZxzI0&feature=related  
18-ก.ย.-54 นํ้าท่วมวดัท่าซุง จงัหวดัอุทยัธานี  www.youtube.com/watch?v=NXmIg1xXPT8&feature=results_

main&playnext=1&list=PL64840E82D1AD14D9  
19-ก.ย.-54 ข่าว3มิติ-17-ต.ค-54-(1)นํ้าท่วม

ปทุมธานี  
 www.youtube.com/watch?v=MJGhStwbWHI  

30-ก.ย.-54 นํ้าท่วมลพบุรี ตาํบลท่าวุง้  www.youtube.com/watch?v=xkBIZbADdOE  

7-ต.ค.-54 นํ้าท่วมอยธุยา   www.youtube.com/watch?v=gjxdo2Vm9mw 
9-ต.ค.-54 ศูนยพ์กัพิงอยธุยา  www.youtube.com/watch?v=OJ5H2aNq_pg&feature=related  
9-ต.ค.-54 นํ้าท่วมในเกาะเมืองอยธุยา  www.youtube.com/watch?v=QFtFsMHAv4I&feature=related  

10-ต.ค.-54 พนงักั้นนํ้า นครสวรรคพ์งั  Thai PBS 11.40 น. www.youtube.com/watch?v=AhDP4PbUrjY&feature=related  
10-ต.ค.-54 นํ้าท่วม นครสวรรค ์นิคมอุตสาหกรรม

โรจนะ 
เจาะข่าวเด่น โดย สรยทุธ์ 
สุทศันะจินดา  

www.youtube.com/watch?v=Jyoqi_xZE9w&feature=related  

10-ต.ค.-54 นํ้าท่วมโรงงาน Honda จ.อยธุยา  Sky Report www.youtube.com/watch?v=gV80Qnrdd5A&feature=related  
10-ต.ค.-54 คนัดินแตก นํ้าทะลกันิคมฯบางปะอิน ws53 เม่ือ 15 ต.ค. 2011 www.youtube.com/watch?v=VI1sgQVejNk&feature=related  
13-ต.ค.-54 นํ้าท่วมนิคมโรจนะ   www.springnewstv.tv 
17-ต.ค.-54 วกิฤตนํ้าท่วมตอน"กลียคุท่ีนวนคร"  www.youtube.com/watch?v=fuJUJsdR4bU  
18-ต.ค.-54 ประชาชนหนีนํ้าท่ีนวนคร  17.00 น. ทีมงานFM TV  www.youtube.com/watch?v=ArlTdD_Ux_M&feature=related  
19-ต.ค.-54 คลอง5นํ้าท่วม  ข่าว 3 มิติ www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=IvrJ5-

dCU2s  
19-ต.ค.-54 ความพยายามป้องกนั นิคมฯไฮเทค 13

ตค54  
เจาะข่าวเด่น ทีวช่ีอง3 โดย
คุณ สรยทุธ สุทศันะจินดา.  

www.youtube.com/watch?v=TcXhtkDdUIE  

20-ต.ค.-54 นํ้าท่วมบางบวัทอง   www.youtube.com/watch?v=4lk7dbNhB0U&feature=related 
20-ต.ค.-54 นํ้าทะลกัเขา้นิคมอุตสาหกรรม (ไฮเทค 07.30 น จอโลก www.youtube.com/watch?v=H1n0YjFfsks&feature=related 
21-ต.ค.-54 นํ้าท่วมดอนเมือง หลกัส่ี เซียร์รังสิต  www.youtube.com/watch?v=328fUFY8XCo&feature=related  
21-ต.ค.-54 ภาพเหตุการณ์ นํ้าทะลกั นิคมฯโรจนะ  Springnews53 เม่ือ 8 ต.ค. 

2011 
www.youtube.com/watch?v=UauV7ZL4Ibg&feature=related  

22-ต.ค.-54 สถานการณ์ดอนเมือง   www.youtube.com/watch?v=rxIp400HFTc&feature=related  
22-ต.ค.-54 นํ้าท่วม รร.ราชินีบน-1เขียวไข่กา  www.youtube.com/watch?v=74yT9qq2HfU&feature=related 
23-ต.ค.-54 นํ้าท่วมรังสิต  www.youtube.com/watch?v=uBxZQ33RX9k&feature=related  
23-ต.ค.-54 แนวกั้นนํ้า คลองหกวา่ สายไหม บาง

บวัทอง ท่าอิฐ 
 www.youtube.com/watch?v=UO_3mUY6gxU&feature=related 

 


