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 ช่ือเร่ือง4 ก า รบู รณา ก า ร ร ะ บ บ เ ตื อ น ภั ย น้ํ า ป า ไ ห ล ห ล า ก เ พ่ื อ            
เพ่ิมความสามารถในการตอบสนองตอระบบเตือนภัยลวงหนา  
ของนักเรียนในพ้ืนที่หมูบานเสี่ยงภัยจังหวัดราชบุรี 

4 ผูวิจัย นายราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ 
  นายอนุชา บุญเกดิ 
4  นายวรวัชร ตอวิวัฒน 

4 สาขาวิจัย เทคโนโลยีโยธา 

4 ปการศึกษา 2560 
 

บทคัดยอ 
 

น้ําปาไหลหลากท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย สรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยเปนจํานวนมาก โดยการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนา

ระบบเตือนภัยน้ําปาไหลหลากในพ้ืนท่ีหมูบานเสี่ยงภัยตนแบบใหมีประสิทธิภาพ 2) เพ่ือพัฒนาชุด

สถานการณจําลองระบบเตือนภัยน้ําปาไหลหลากโดยการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเพ่ือการเรียนรู

สําหรับนักเรียนในพ้ืนท่ีหมูบานเสี่ยงภัยตนแบบ และ 3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกในพ้ืนท่ี

หมูบานเสี่ยงภัยตนแบบตอโครง 4การวิจัย 4 โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การเลือกกลุม

ตัวอยาง คือ นักเรียนและชาวบานท่ีอาศัยอยูในหมูบานหวยน้ําหนัก ตําบลตะนาวศรี อําเภอสวนผึ้ง 

จังหวัดราชบุรี เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยและเคยไดรับผลกระทบน้ําปาไหลหลาก การเก็บรวบรวม

และวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ใช ท้ังขอมูลจากเอกสารและขอมูลภาคสนามท่ีไดจากการสัมภาษณ 

สังเกตการณ       การอบรมเชิงปฏิบัติการและแบบสอบถาม  

ผลการศึกษา พบวา 1) ระบบเตือนภัยน้ําปาไหลหลากประกอบไปดวยอุปกรณตรวจวัด

ปริมาณน้ําฝนอัตโนมัติเชื่อมตอเครื่องประมวลผลแมขายและกลองรับสัญญาณโดยติดตั้งไวประจํา

บานแตละหลังในชุมชน จนเกิดเปน “กลองเตือนภัยประจําบาน” ของชุมชนบานหวยน้ําหนัก สงผล

ใหชาวบานมีความรูและทักษะในการเฝาระวังภัยเพ่ืออยูรวมกับภัยพิบัติทางธรรมชาติไดอยาง

ปลอดภัย 2) ชุดสถานการณจําลองมีประสิทธิภาพตามเกณฑการหาคุณภาพของเมกุยแกนส และ

นักเรียนท่ีเรียนดวยชุดสถานการณจําลองนี้มีคะแนนสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 สามารถนําไปใช

ใหความรูกับนักเรียนในการปองกันและบรรเทากอนเกิดภัยพิบัติ โดยการใหความรูนี้ควรเริ่มจาก

นักเรียนในโรงเรียน จากนั้นพวกเขาจะสงตอไปยังพอแมหรือท่ีบานและขยายไปสูชุมชน ทําใหสมาชิก
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ในชุมชนมีความตระหนักถึงภัยพิบัติ ความพรอมในการเผชิญหนากับอันตราย สามารถปองกันตัวเอง

ไดอยางยั้งยืนและ 3) ความคิดเห็นของสมาชิกในพ้ืนท่ีหมูบานเสี่ยงภัยตนแบบตอการประเมินผล

โครงการดวยรูปแบบซิป มีความคิดเห็นท่ีเห็นดวยระดับมาก โดยท่ีคะแนนสูงกวารอยละ 68.01 
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ABSTRACT 
 

Flash floods occurred in Thailand caused a massive damage to life and 

property of residents in risky community area. The objectives of this research were: 

1) To develop an effective flash flood warning system in targeted community in risky 

area 2) To develop the efficiency of the flash floods simulation package with 

problem based learning approach about warning system and to learning efficiency 

for students in targeted community in risky area and 3) To study the attitude toward 

this research project from the community members in risky area. The selected 

sample included students and community members who live in the Ban Huai Nam 

Nak community, Suang Phueng, Ratchaburi, because this is a risky area that had been 

affected by the flash flood by applying an action research methodology. Data 

collection and analysis was conducted in real context. Field data and related 

document was gathered by means of the interviews, observation, workshop, and 

questionnaires.  

The results of research were as follows: 1) The flash flood warning system 

consists of the device measuring the rain gauge automatically linked to the master 

station and the remote station which are installed locally for each community, 

known as “community warning box” in Ban Huai Nam Nak community. As a result, 

community members have developed the body of knowledge and skills to monitor 



ง 
 

threats and could coexist even in the natural disasters event safely. 2) The efficiency 

of the simulation package was calculated by using Meguigans’s formula and the 

result revealed a convergence of high standard and the score among the students 

who experienced the simulation package increased with 0.05 significant level. To be 

applied to educate students to prevent and minimize the aftermath of disaster 

which this education should be initiated in school students so they can pass the 

learning to their parent and their relatives or to members in community where they 

reside. This will provoke the community about the severity of the disaster and 

prepare themselves to cope with the disaster in sustainable ways and 3) The 

attitude from the members in risky area village was assessed by using CIPP model 

and the result exhibited the high level of agreement with the score higher than 

68.01%  


