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--------------------------------บทคัดย่ อ

ปั จจุบนั ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติเป็ นสิ่ งใกล้ตวั ของมนุษย์ทุกคนโดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่ งมีภูมิประเทศราบ
ลุ่ม และมีพ้ืนดินตํ่าในหลายๆพื้นที่ โดยเฉพาะทางตอนกลางของประเทศ ส่ งผลให้เกิดภัยพิบตั ิน้ าํ ท่วมเป็ นระยะ นํามา
ซึ่ งความเสี ยหายต่อชีวิตและทรัพย์สินที่ประเมินค่ามิได้ เพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิได้มากขึ้น ผูว้ ิจยั จึงขอนําเสนอ
นวัตกรรมที่ช่วยในการแก้ปัญหาเบื้องต้นในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก อาทิ บางอําเภอ หรื อบางหมู่บา้ นที่หน่วยงานราชการ
ไม่สามารถเข้าถึงได้ ซึ่งทําให้เกิดข้อจํากัดในการช่วยเหลือดูแลผูป้ ระสบภัยได้อย่างทันท่วงที
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยพยายามมุ่ งเน้นไปที่ การแก้ปั ญหาเฉพาะหน้า และตอบสนองความ
ต้องการของชุ มชนหรื อครอบครั วที่ ประสบภัยพิบัติน้ ําท่ วมได้อย่างครบวงจรให้มากที่ สุด โดยอุปกรณ์ น้ ี สามารถ
เคลื่อนย้ายคนหรื อสัตว์ได้ท้ งั บนบกและในนํ้าภายในครั้งเดียว นัน่ คือ โครงการออกแบบเรื อสะเทินนํ้าสะเทิ นบกพับ
เก็บได้ เนื่องจากเรื อขนย้ายส่วนใหญ่ไม่สามาถเคลื่อนย้ายผูป้ ระสบภัยได้ท้ งั บนบกและในนํ้าภายในครั้งเดียว จําเป็ นต้อง
เปลี่ยนจากเรื อเป็ นรถบรรทุกเพื่อส่ งผูป้ ระสบภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยในภายหลัง โดยผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาค้นคว้าจาก
รู ปแบบและกลไกวัสดุท่ี ตอบโจทย์ในการใช้งานได้จริ งของผูป้ ระสบภัยโดยอ้างอิงจากการวัดผลและเก็บข้อมูลการ
สัมภาษณ์ทว่ั ไป ซึ่ งเรื อสะเทินนํ้าสะเทินบกนี้ สามารถพับเก็บ หรื อ ขยายออกมาใช้งานได้ และด้วยวัสดุที่มีน้ าํ หนักเบา
ทนต่อการเสี ยดสี จึงสามารถเคลื่อนที่ได้ท้ งั บนบก ในนํ้า และพื้นผิวต่างๆ และผูว้ จิ ยั หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่างานวิจยั ชิ้นนี้ จะ
มีการพัฒนาในลําดับต่อไป และสามารถช่วยแก้ปัญหานํ้าท่วมในทุกพื้นที่ของโลกใบนี้ได้ไม่มากก็นอ้ ย

ABSTRACT

Natural Disaster seems close to danger for a human being Nowadays. When looking back to Thailand in
the middle part with mostly allurival plains landscape which is a result of flood spontaneously. It brings innumerable
losing of property and existence. For surviving and helping victim from flood in particular of the unreachable area. I
propose the innovation for helping people when they face with the limitation area foe example, a district or a village
which is narrow or inaccessible communities that could not rescue the victim in the critical situation in time.
Therefore the purpose of this project is focusing on the facing problem solution. It is the functional option
for moving people or any pets for both in ground and water area for one time. It called “Bendable Amphibious Boat”.
Since many boats are unable to use in both wet and dry area at the same time, they need any other vehicles truck,
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moving people to the safe place afterward. The boat is researched by the interviewee in reality which found that it
should be designed for anywhere moveable by folding or extending, with lightweight and durable materials, using in
any surface of area easily. More or less, I wish it would be also improved, adapt and apply for helping victim from
flood in everywhere of the world.
1. บทนํา

ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติเป็ นสิ่ งใกล้ตวั ของมนุษย์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เพื่อความอยู่รอดของมนุษย์จึงได้
คิดค้นนวัตกรรมขึ้นมามากมายเพื่อตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาเบื่องต้น เพื่อให้เกิ ดความเสี ยหายน้อย
ที่สุดทั้งที่ได้ต้ งั ใจสร้างและที่เกิดจากนวัตกรรมที่มีการคิดวิเคราะห์ แต่อย่างไรก็ตามนวัตกรรมเหล่านั้นมีตน้ ทุนที่สูง
และเข้าถึงได้ยากต่อชุมชนในเมืองไทย อีกทั้งราคาและการจัดหาเป็ นไปได้ยาก จึงเป็ นที่มาของโครงการออกแบบเรื อ
สะเทินนํ้าสะเทินบกแบบพับได้ เพื่อเคลื่อนย้ายในสถานการณ์น้ าํ ท่วม และใช้แก้ปัญหาเบื้องต้นในเหตุการณ์ภยั พิบตั ิ
ทางธรรมชาติน้ าํ ท่วม โดยศึกษาจากรู ปแบบกลไกในการทํางาน วัสดุการใช้งานที่ตอบโจทย์ของผูป้ ระสบภัยจากการ
วัดผลและเก็บข้อมูลด้วยการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผทู ้ ี่เคยประสบภัยนํ้าท่วม เพื่อนํามาออกแบบเรื อสะเทินนํ้าสะเทินบก
พับได้ที่สามารถเก็บ พับ ขยาย นอกจากนี้ยงั เลือกใช้วสั ดุที่มีน้ าํ หนักเบา ทนต่อการเสี ยดสี เพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ได้
ทั้งบนบก ในนํ้า และพื้นผิวต่างๆ รวมทั้งสามารถพับเก็บเคลื่อนย้ายได้สะดวก เหมาะแก่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีภยั
พิบตั ิน้ าํ ท่วม
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
2.1 เพื่อศึกษาประวัติความเป็ นมาของ สถานการณ์ฉุกเฉิ นที่มีผลกระทบกับประเทศไทยและกรุ งเทพมหา
นครเป็ นหลัก กรณี ศึ ก ษาเพื่ อ นํา มาพัฒ นาแก้ไ ขออกแบบเรื อ สะเทิ น นํ้า สะเทิ นบกพับ เก็ บ ได้เพื่ อ เคลื่ อ นย้า ย ใน
สถานการณ์น้ าํ ท่วม
2.2 ศึ กษางานออกแบบที่ ใช้ในสถานการณ์ ฉุกเฉิ นเพื่อนํามพัฒนาใช้ร่วมกับการออกแบบเรื อสะเทิ นนํ้า
สะเทินบกพับเก็บได้เพื่อเคลื่อนย้าย ในสถานการณ์น้ าํ ท่วม
2.3 ออกแบบและพัฒนาการออกแบบเรื อสะเทินนํ้าสะเทินบกพับเก็บได้เพื่อเคลื่อนย้าย ในสถานการณ์น้ าํ
ท่วม ที่สามารถรองรับความสามารถในหลากหลายพื้นที่ และเหมาะสมกับภูมิประเทศไทย
2.4 ศึกษาวัสดุที่มีในประเทศไทยเพื่อใช้ในการออกแบบ และลดปั ญหาการนําเข้าจากต่างประเทศ
2.5 เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน การบูรณาการออกแบบผลิตภัณฑ์กบั การวิจยั ให้เป็ นประโยชน์กบั สังคม
3. การดําเนินการวิจยั
งานวิจยั เรื่ อง โครงการออกแบบเรื อสะเทินนํ้าสะเทินบกพับได้ เพื่อเคลื่อนย้ายในสถานการณ์น้ าํ ท่วม ผูว้ จิ ยั ได้
ศึ กษาและรวบรวมข้อมูลจากทฤษฎี แ ละงานวิจัยที่ เกี่ ย วข้องซึ่ งทํา การวิเคราะห์ ขอ้ มูลดัง กล่ าวเพื่อนํา ไปสู่ ก รอบ
ความคิดตามสมมติฐานที่กาํ หนดไว้โดยมีสาระสําคัญ โดยจากข้อมูลสถิติน้ าํ ท่วมกรุ งเทพมหานครฯ ที่สาํ คัญตั้งแต่ปี
2328 – 2554 มีการบันทึกว่าในปี 2538 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พายุหลายลูกพัดผ่านพื้นที่ภาคเหนื อ ภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ทําให้ระดับนํ้าในแม่น้ าํ เจ้าพระยาบริ เวณสะพานสมเด็จพะพุทธยอดฟ้ าพึ่งสู งสุ ดที่ 2.27 เมตร
และนํ้าได้ลน้ คันกั้นนํ้าเข้าท่ วมบ้านเรื อนริ มฝั่ งแม่น้ าํ ในเขตบางพลัด บางกอกน้อย และคลองสาน รวมถึงจังหวัด
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อยุธยา เขตปริ มณฑล และทางตอนเหนื อของกรุ งเทพมหานครนานถึงสองเดือน และปี พ.ศ.2554 จากพายุโซนร้อน
พัดผ่านไทยห้าลูกได้แก่ พายุโซนร้อนไหหม่า (มิถุนายน) พายุโซนร้อนนกเตน (ปลายกรกฎาคม-ต้นสิ งหาคม) พายุ
โซนร้อนไห่ถาง (กันยายน) พายุโซนร้อนเนสาด (ตุลาคม) และพายุโซนร้อนนาลแก (ตุลาคม) ส่งผลให้ปริ มาณนํ้าใน
เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิ ริกิต์ ิสูงเกินขีดความสามารถในการกักเก็บ นอกจากนี้ ระดับนํ้าตามลํานํ้าได้เพิ่มสู งจนล้นตลิ่ง
ในช่ ว งระหว่า งเดื อ นตุ ล าคม – พฤศจิ ก ายน โดยมี ป ริ ม าณนํ้า กว่า 12,000 ล้า นลู ก บาศก์เ มตรไหลเข้า ท่ ว มพื้นที่
กรุ งเทพมหานครทั้งสิ้น 36 เขต จากทั้งหมด 50 เขต

รู ปที่ 1 กราฟเปรี ยบเทียบระดับนํ้าในปี พ.ศ. 2538 และ ปี พ.ศ. 2554
ที่มา : http://akelovekae.blogspot.com, 12 พฤษภาคม 2557
จากข้อมูลขั้นต้นได้นาํ มาศึ กษาต่อในโครงการออกแบบเรื อสะเทิ นนํ้าสะเทิ นบกพับได้ เพื่อเคลื่อนย้ายใน
สถานการณ์น้ าํ ท่วม อันได้แก่ โครงสร้างภายนอกที่ประกอบด้วยไม้ โฟมเบา ล้อลม และโครงสร้างภายในที่เป็ นผ้า
SIOEN มีคุณสมบัติยดื หยุน่ สูง ทนทาน เคลือบสาร PVDF ที่ช่วยทําให้ผนื ผิวผ้าลื่น ป้ องกันสารคลอรี น ป้ องกันไฟฟ้า
สถิต และป้ องกันไฟลุกลามได้ อีกทั้งยังมีความยืดหยุน่ นํ้าหนักเบา เพื่อสะดวกในการขนย้าย

รู ปที่ 2 คุณสมบัติผา้ SIOEN
ที่มา : http//www.sang-thong.com, 12 พฤษภาคม 2557
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หน้า 1663

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้ งที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

4. ผลการวิจยั
จากการศึ กษาวิจยั ในประวัติศาสตร์ ภยั พิบตั ิ น้ าํ ท่วมกรุ งเทพ รวมถึ งวัสดุ ในการออกแบบ ผูว้ ิจัยจึ งนํามา
วิเคราะห์ในการออกแบบโครงสร้างของเรื อสะเทิ นนํ้าสะเทินบกพับได้ เพื่อเคลื่อนย้ายในสถานการณ์น้ าํ ท่วม โดย
คํานึ งถึ งการใช้งานจริ ง จากรู ปที่ 3 คื อการร่ างโครงสร้ างของ เรื อสะเทิ นนํ้าสะเทิ นบกพับได้ เพื่อเคลื่ อนย้ายใน
สถานการณ์น้ าํ ท่วม เพื่อกําหนดขนาดและนําไปผลิต

รู ปที่ 3 โครงสร้างของโครงการออกแบบเรื อสะเทินนํ้าสะเทินบกพับได้ เพื่อเคลื่อนย้ายในสถานการณ์น้ าํ ท่วม
จากนั้นได้ทาํ การสัง่ ผลิตชิ้นงานต้นแบบในรู ปที่ 4 เพื่อนําไปทดลองในนํ้า ทดสอบความทรงตัว และการรับ
นํ้าหนักของตัววัสดุ

รู ปที่ 4 ชิ้นงานต้นแบบ(1)
ประกอบกับโครงสร้างในการเคลื่อนที่ภาคพื้นดินดังภาพที่ 5 และการพับเก็บในภาพที่ 6

รู ปที่ 5 ประกอบโครงสร้าง ล้อและระบบการพับเก็บ
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และจากการศึกษาข้อผิดพลาดของชิ้นงานต้นแบบที่ 1 จึงพัฒนาเป็ นชิ้นงานต้นแบบที่ 2 ดังรู ปที่ 7 และ 8 เพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิภาพของขนาดของตัวโครงสร้างให้รับนํ้าหนักได้ดียงิ่ ขึ้น ล้อมีขนาดใหญ่ข้ ึน มีความสมดุลมากขึ้น

รู ปที่ 7 ทดสอบการรับนํ้าหนักของชิ้นงานต้นแบบที่ 2

รู ปที่ 8 พัฒนาต้นแบบที่ 3
จากการทดสอบต้นแบบทั้ง 1 และ 2 นํามาสู่ การพัฒนาต้นแบบที่ 3 โดยการนําข้อผิดพลาดต่างๆ มาพัฒนา
และในการทดสอบการใช้งานได้จริ ง ผูว้ ิจยั จึงลงพื้นที่ในชุมชนวัดประดู่ เขตอารามหลวง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อ
ทดสอบกับชาวบ้านที่เคยประสบเหตุภยั พิบตั ิน้ าํ ท่วมในชุมชน เก็บผลการวิจยั เพื่อใช้ในการพัฒนาต่อไป
5. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาข้อผิดพลาดของเรื อสะเทินนํ้าสะเทินบกพับได้ เพื่อเคลื่อนย้ายในสถานการณ์น้ าํ ท่วม ตั้งแต่
ชิ้นงานต้นแบบที่ 1, 2 และ 3 สามารถใช้งานได้จริ งในสถานที่จริ ง โดยการลงพื้นที่ในชุมชนวัดประดู่ เขตอารามหลวง
จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่ งทดสอบกับชาวบ้านที่เคยประสบเหตุภยั พิบตั ิน้ าํ ท่วมในชุมชน อย่างไรก็ตามเพื่อตอบโจทย์
ปั ญหาได้ตรงจุดมากขึ้น ผูว้ ิจยั เล็งเห็ นว่าควรมีการทดลองทํากรณี ศึกษาเพิ่มเติมในวาระต่อไป เนื่ องจากระบบการ
จัดเก็บยังไม่สามารถทําได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ สถานการณ์ จริ งอาจต้องมี การปรับปรุ งต่อไป เพื่อให้สามารถผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมได้จริ ง เพราะมนุษย์ไม่สามารถหนี กฎของธรรมชาติไปได้ และการดํารงอยูข่ องคนไทยยังต้องอาศัย
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แหล่งนํ้าเป็ นหลักในการดํารงชี วิต เราจึ งควรหาวิธีที่จะลดการสู ญเสี ยทั้งชี วิตและทรัพย์สินให้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ที่สุด
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