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การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกบัภยัพิบตัิ 

 
                                                        นางอสิรีย์  ศิรสิรณ์ 

ความหมาย 

            ภัยพิบัติ  Disaster   หมายถึง ภัยท่ีเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือจากการกระท าของมนุษย์ และส่งผล
กระทบหรือสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนในสังคมหรือชุมชน   
                   ภัยธรรมชาติ   เช่น น้ าท่วม  วาตภัย  ดินถล่ม  ภัยแห้ง ไฟปุา และแผ่นดินไหว  เป็นต้น 
                      ภัยท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย์  เช่น ภัยจากการใช้รถใช้ถนน  อัคคีภัย ภัยจากสารเคมี  ภัย
สารพิษจากโรงงาน  ภัยจากระเบิด  และภัยจากการก่อการร้าย เป็นต้น   
 

              ความหายนะ หมายถึง   ความเสียหายอย่างรุนแรงท่ีเกิดจากการท าลายล้างเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหาย หรือสูญเสียข้ึนในชุมชนหรือสังคม โดยเกินขีดความสามารถของสังคมนั้น ๆ ท่ีจะแก้ไขได้  
UNDMTP (United Nations Disaster Management Training  Programme)   
 

              ความเสี่ยง Hazard   หมายถึง “ธรรมชาติหรือส่ิงก่อสร้างท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ท่ีอาจล่อแหลมหรือเส่ียง 
(เช่น แผ่นดินไหว ดินโคลนถล่ม อุทกภัย  ภูเขาไฟระเบิด  สึนามิ  ภัยแล้ง  สงคราม และเศรษฐกิจล้มละลาย”  
 

            การลดความเสี่ยงจากความหายนะ  หมายถึง ความเปราะบางและความเส่ียงจากหายนะท่ีมีในชุมชน
เพื่อหลีกเล่ียง (การปูองกัน) หรือ (การบรรเทาและเตรียมความพร้อม)  
 

การเกิดภัยพิบัติในประเทศไทย  
           ประเทศไทย เคยประสบภัยพิบัติท้ังท่ีเกิดโดยธรรมชาติและจากการกระท าของมนุษย์หลายครั้ง ได้แก่ 
เหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่กรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2526 เหตุการณ์รถบรรทุกแก๊สระเบิดท่ีถนนเพชรบุรีตัดใหม่ พ.ศ. 2533  
เหตุการณ์โคลนถล่มท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2549 เหตุการณ์การเกิดสึนามิทางฝ่ังทะเลอันดามัน พ.ศ. 2548   และ
เหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่เกือบท้ังประเทศ ปีพ.ศ. 2554  เป็นต้น            

           ผลกระทบจากภัยพิบัติในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2550 

ประเภทของภัย จ านวนครั้งท่ีเกิด จ านวน
ผู้เสียชีวิต 

(คน) 

จ านวน
ผู้บาดเจ็บ 

(คน) 

จ านวนผู้ได้รับ
ผลกระทบ 

(คน) 

มูลค่าความ
เสียหาย 
(USD) 

 
น้ าท่วม 60 629 1,492 15,457,984 48,224,742 
ภัยแล้ง - - - 54,092,975 246,412,539 
สึนามิ 1 8,345 8,457 58,550 49,944,309 
วาตภัย 12,476 199 607   
อัคคีภัย 9,188 217 526 71,113 112,689,050 
(ท่ีมา : http://www.oecd.org/dataoecd/50/13/43726127.pdf) 
            

http://www.oecd.org/dataoecd/50/13/43726127.pdf
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 อุทกภัย (Floods) 
             
            อุทกภัย หรือน้ าท่วม เกิดจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน หรือมีน้ าไหลหลากไปตามผิวดิน ท่วม
พื้นท่ีเป็นบริเวณกว้างท้ังในตัวเมือง หรือไรน่า สร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินต่อประชาชนท่ีอยู่ใน
บริเวณนั้น  อุทกภัย มีอยู่ 2  ลักษณะ  ได้แก่ 1) น้ าท่วมที่เกิดจากน้ าล้นตล่ิง  เกิดจากฝนท่ีตกหนัก ท าให้น้ าใน
แม่น้ ามีปริมาณน้ าเพิ่มข้ึน จึงไหลบ่าเอ่อล้นตล่ิงเข้าสู่บริเวณท่ีอยู่อาศัย หรือท่ีท ากิน 2) น้ าท่วม ท่ีเกิดจากน้ าท่วมขัง  
เกิดจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในท่ีลุ่ม  ท าให้เกิดน้ าท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง เนื่องจากไม่สามารถระบายน้ าได้ทัน
ในขณะนั้น  
            สภาพภูมิศาสตร์ทางกายภาพของจังหวัดนครปฐมและสุพรรณบุรี เป็นพื้นท่ีอยู่ในท่ีราบลุ่มภาคกลาง 
ดังนั้นลักษณะการเกิดน้ าท่วม  มักไม่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนบริเวณพื้นท่ีภูเขา ประชาชนสามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่า
น้ าจะท่วมเมื่อไร  แต่ลักษณะการเกิดน้ าท่วม มักจะเกิดเป็นบริเวณกว้างท้ังในพื้นท่ีราบลุ่มของตัวเมือง และพื้นท่ี
เกษตรกรรม โดยจะท่วมเป็นเวลานานสร้างความเสียหายอย่างมากต่อผู้อาศัยในบริเวณนั้น  
           สาเหตุของการเกิดอุทกภัย  
            สาเหตุของการเกิดน้ าท่วม มีสาเหตุมากจาก 1) สภาพภูมิอากาศ  2) ลักษณะภูมิประเทศ  3) เกิดจากการ
กระท าของมนุษย์ ได้แก่การขยายตัวของเมือง การเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินอย่างไม่เหมาะสม 4) การเปล่ียนแปลง
ของอุณหภูมิโลก ได้แก่ ปรากฏการณ์โลกร้อน  (Global  Warming)   ปรากฎการณ์เอลนิโน และลานีญา (EI Nino 
& La Nina)  (กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ป.). 
          การเตรียมความพร้อมกับมือกับอุทกภัย   
                  ก่อนเกิดอุทกภัย 
                  1.  ส ารวจเส้นทางอพยพและสถานท่ีปลอดภัย 
                  2.  การฝึกซ้อมเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับอุทกภัย 
                           - ระดับชุมชนสร้างความรู้ ความเข้าใจ ร่วมกันวางแผนการฝึกซ้อม/ซักซ้อมเพื่อเตรียมความ
พร้อมรับมือกับอุทกภัย 
                           - ระดับโรงเรียน จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติ และฝึกซ้อมเพื่อ
เตรียมพร้อมรับมือกับอุทกภัย 
                   3. จัดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินบรรจุอุปกรณ์ยังชีพส าหรับใช้ในกรณีฉุกเฉิน ได้แก่ ไฟฉาย  วิทยุกระเป๋า
หิ้ว ถ่านไฟส ารอง อาหารกระป๋อง น้ าสะอาด ยาสามัญประจ าบ้าน กระเป๋าสะพายหลัง เครื่องนุ่งห่ม โทรศัพท์มือถือ    
และบัตรประชาชน เอกสารทะเบียนบ้าน เอกสารโฉนดท่ีดิน  ทรัพย์สินท่ีสามารถหยิบถือไปได้   
                   4, สนทนากับครอบครัวเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ  
                   5. ร่วมมือกับเพื่อนบ้านและชุมชนในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ  
                   การร่วมพูดคุยสนทนากับเพื่อนบ้านและชุมชน  เช่น  (1)  การเล่าสู่กันฟังเรื่องภัยพบิัติ   (2)   
การร่วมมือในการรับมือกับภัยพิบัติ  (3) การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการอพยพ  และ (4) การช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน เพื่อยืนยันความปลอดภัย  
                   6. เรียนรู้การปูองกันภัยจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
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                   การเชิญหน่วยงาน หรือเข้าเย่ียมชม หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย กรมชลประทาน หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  กับศูนย์เตือนภัยพิบัติท่ีใกล้บ้านมาบรรยายให้ความรู้ และ
สาธิตการปฏิบัติซ้อมอพยพ เช่น (1) สัญญาณเตือนภัย (2) การอพยพหนีภัย (3) การช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
(4)  การกู้ชีพ และการฟื้นฟู  (5) การฝึกอบรม (6) การประชาสัมพันธ์  และ (7) ระบบการระบายน้ าตามโครงการ
พระราชด าริ  
            ขณะเกิดอุทกภัย 
                  1. ติดตามฟังข่าวจากแหล่งท่ีเช่ือถือได้  
                         - วิทยุ โทรทัศน์ และสัญญาแจ้งเตือนภัย 
                        - ศึกษาข้อมูลจ านวนน้ าฝนท่ีตกลงมา  
                 2. วิธีปฏิบัติตนในการเตรียมความพร้อมท่ีจะอพยพหนีภัย 
                         - ติดตามฟังข่าวให้อพยพ 
                         - เตรียมพร้อมกระเป๋าฉุกเฉินบรรจุอุปกรณ์ยังชีพ 
                         - อพยพหนีภัยตามค าแนะน าของทางการ /หน่วยงานในท้องถิ่น/แผนการอพยพของคนใน
ชุมชน                        
                         - หากไม่สามารถอพยพไปยังสถานท่ีปลอดภัยได้ ให้ไปยังบริเวณท่ีสูงหรือเนินสูงในบริเวณท่ีอยู่
ใกล้เคียง หรือช้ันบนของบ้าน  
                  3. ให้ความช่วยเหลือผู้ท่ีประสบภัย ไปยังสถานท่ีปลอดภัย  
                      ในขณะอพยพหนีภัย ควรระลึกเสมอว่าต้องช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้เป็นอันดับแรก ได้แก่  
เด็กเล็ก  คนชรา  ผู้พิการ  ผู้บาดเจ็บหรือผู้ปุวย และหญิงมีครรภ์   
                  4. ในขณะท่ีมีน้ าท่วมล้อมรอบตัว   ต้องอพยพทันที โดยปฏิบัติดังนี้  
                         - ส าหรับอพยพผู้ท่ีไม่สามารถช่วยตนเองได้ ให้ผูกเชือกโยงไว้กับผู้อื่นท่ีอพยพไปด้วย 
                         - ตรวจสอบระดับความลึกของน้ า โดยยึดว่า  
                            1) ถ้าระดับน้ าสูงกว่าพื้น 70 เซนติเมตร เป็นความลึกสูงสุดท่ีผู้ชายสามารถเดินผ่านได้  
                            2) ถ้าระดับน้ าสูงกว่าพื้น 50 – 60 เซนติเมตร เป็นความลึกสูงสุดท่ีผู้หญิงสามารถเดินผ่านได้ 
                         - ขณะเดินในบริเวณท่ีน้ าท่วม ควรมีไม้ถ่อ เพื่อช่วยในการตรวจสอบสภาพพื้นท่ี เนื่องจากอาจมี
หลุมบ่อ ท่อน้ า หรือท่อระบายน้ า ท่ีฝาท่อถูกน้ าพัดพาไป อาจท าให้ตกท่อเป็นอันตรายได้  
                         - จดจ าไว้เสมอ ต้องช่วยเหลือเด็ก และผู้สูงอายุก่อนเป็นอันดับแรก   
           หลังเกิดอุทกภัย 
           หลังการเกิดภัยพิบัติ  เดินทางกลับบ้าน เมื่อมีการประกาศจากเจ้าหน้าท่ี ว่า ปลอดภัย เมื่อกลับสู่บ้านให้
ปฏิบัติ ดังนี้  
            1. ตรวจสอบความเสียหายบริเวณรอบบ้านและภายในบ้าน 
            2. ส ารวจหาผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บ หรือผู้ท่ีติดอยู่ในบริเวณนั้น ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือ  
            3. ตรวจสอบสายไฟฟูาท่ีช ารุดเสียหาย และปลดสะพานไฟ 
            4. ปิดวาลส์แก๊ส หากพบรูรั่ว 
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            5. ไม่ควรด่ืมน้ าจากแหล่งน้ าในบริเวณนั้น  
            6. ไม่รับประทานอาหารที่ปนเป้ือนจาก ดิน โคลน หรือน้ าสกปรก      
            7. ระวงัสัตว์มีพิษ เช่น งู  ตะขาบ  เป็นต้น        

       

           ภัยแล้ง  (Droughts)  
 

            ภัยแล้งเกิดจากการมีฝนตกน้อยกว่าปกติ หรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ท าให้ขาดแคลนน้ าด่ืมน้ าใช้  พืช
สัตว์ขาดน้ า ท าให้ไม่เจริญเติบโตตามปกติ  ฉะนั้นก่อนถึงฤดูแล้ง  ต้องเตรียมภาชนะเก็บน้ าให้พร้อม พัฒนาแหล่งน้ า 
และไม่ตัดไม้ท าลายปุา  
             สาเหตุของการเกิดภัยแล้ง  ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดภัยแล้งในประเทศไทย นอกจากฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล
แล้ว ยังมีสาเหตุของการเกิดภัยแล้ง ดังนี้  
             - จากสภาวะอากาศในฤดูร้อนท่ีร้อนมากกว่าปกติ 
             - จากการพัดพาของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 
             - ผลกระทบจากปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก 
             - จากการตัดไม้ท าลายปุา  
           การเตรียมพร้อมรับมือกับภัยแล้ง   
              1. ติดตามสภาวะอากาศ 
              2. ฟังค าเตือนจากกรมอุตินิยมวิทยา และฟังค าแนะน าจากกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
               3. ควรใช้น้ าอย่างประหยัด ไม่เปิดน้ าไหลท้ิงในขณะล้างหน้า แปรงฟัน โกนหนวด และซักผ้า 
              4. หมั่นตรวจสอบการรั่วท่อน้ าประปา หรือการซึมของชักโครก  
              5. ติดต้ังอุปกรณ์เดิมอากาศท่ีหัวก๊อกน้ า ฝักบัว เพื่อช่วยเพิ่มแรงดันและลดปริมาณน้ า 
             6. ใช้สปริงเกอร์หรือฝักบัวรดน้ า และควรรองน้ าใส่ภาชนะส าหรับล้างรถ แทนการใช้สายยางฉีดโดยตรง  
              7. เกษตรกรควรเร่งซ่อมแซมคูน้ าให้แข็งแรง โดยน ากระสอบทรายมาเสริมเป็นคันกั้นน้ า เพื่อกักเก็บน้ า
ได้มากขึ้น และปูองกันการพังทลายของคูน้ าในช่วงท่ีมีการส่งน้ า  
              8. ส ารวจซ่อมและสร้างภาชนะเก็บน้ า หากพบรอยรั่วและแตกช ารุด ควรรีบซ่อมสร้างแก้ไขก่อนถึงฤดู
ฝน  

              คลื่นความร้อน (Heat Wave) 

              คล่ืนความร้อน คือ อากาศร้อนจัดท่ีสะสมอยู่บริเวณใดบริเวณหนึ่งในแผ่นดิน หรือพัดพามากับกระแสลม
แรง แบ่งได้  2  ประเภท (กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม,2553)  
              1. คล่ืนความร้อนท่ีเกิดจากการสะสมความร้อน คือ ความร้อนท่ีสะสมในจุดๆ เดิมเป็นเวลานาน 
ประกอบกับมีสภาพอากาศแห้งลมนิ่ง ท าให้อากาศร้อนจากแสงอาทิตย์ไม่ได้เคล่ือนไปไหน ท าให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น
มาก มีสภาพอากาศแห้ง แล้วลมนิ่งเป็นเวลา 3 - 6 วัน ท าให้อากาศร้อนยังคงอยู่ในพื้นท่ีเดิม ท าให้อุณหภูมิของวัน
ถัดมาสูงขึ้นกว่าวันก่อนๆ แล้วทวีก าลังแรงขึ้นเรื่อย ๆ จนเป็นคล่ืนความร้อน โดยสภาพของคล่ืนความร้อนแบบนี้จะ
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เกิดได้ในบริเวณท่ีอยู่ในเขตร้อน  
              2. คล่ืนความร้อนท่ีเกิดจากการพัดพาความร้อน  คือ คล่ืนความร้อนท่ีเกิดจากลมแรงหอบเอาความร้อน
จากทะเลทราย หรือจากเส้นศูนย์สูตรปริมาณมาก ๆ พัดขึ้นไปในเขตหนาว โดยคงตัวอุณหภูมิไว้ค่อนข้างดี ท าให้
บริเวณท่ีถูกลมร้อนพัดผ่านจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นทันที และจะสูงอยู่อย่างนั้นจนกว่าลมร้อนจะพัดผ่านไปหรือสลายตัว
ไป 
               โอกาสเกิดคลื่นความร้อนในประเทศไทย 
               ส าหรับประเทศไทยยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการของปรากฏการณ์คล่ืนความร้อนแต่มีรายงานถึง
ผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดหรือโรคฮิทสโตรก (Heat Stroke) เมื่อเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2553 ท่ีผ่านมา จ านวน 15 
คน  เนื่องจากอุณหภูมิสูงถึง 40 องศาเซลเซียส ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน  ซึ่งถือว่ามากเป็นประวัติการณ์ ท าให้
ผู้เช่ียวชาญด้านโลกร้อนยืนยันว่าไทยมีความเส่ียงต่อปรากฏการณ์คล่ืนความร้อน หรือ Heat wave อาจเกิดขึ้นได้
ในช่วงฤดูร้อน โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ท่ีมีการสะสมความร้อน อันเนื่องมาจากปัจจัยเสริมจากการสะสมความร้อน
แบบผิวถนนท่ีเป็นซีเมนต์ ยางมะตอย อาคารขนาดใหญ่จากอาคารซีเมนต์ อาคารกระจก การระบายความร้อนจาก
รถยนต์ท่ีปล่อยไอเสียออกมา  รวมถึงการระบายความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ การระบายความร้อนจากเครื่องใช้
ภายในบ้าน เช่น ตู้เย็น  ทีวี  คอมพิวเตอร์  ฯลฯ  รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม  
              ผลกระทบคลื่นความร้อน  
              1. ผลกระทบต่อสุขภาพ  มักเกิดขึ้นกับเด็ก หรือผู้สูงอายุหรือผู้ปุวยท่ีมีโรคประจกตัว และผู้ท่ีต้องท างาน
ตากตร ากลางแจ้ง 
              ส าหรับวิธีหลีกเล่ียงและข้อแนะน าในการสังเกตการเกิดโรคฮิทสโตรก คือ หากอุณหภูมิของร่างกายเพิ่ม
ผิดปกติเกิน 40 องศาเซลเซียส อาจท าให้เกิดโรคฮิทสโตรกได้ ส่งผลให้ผิวหนังขาดเลือดและน้ าไปหล่อเล้ียง ไม่
สามารถระบายความร้อนออกจากร่างกายได้  และท าให้ตัวร้อนจัดขึ้นเรื่อย ๆ มีอาการภาวะขาดเหงื่อ  ผิวหนังแห้ง
และร้อนระดับความรู้สึกตัวจะลดลง  กระสับกระส่าย  เพ้อ เกร็ง ชัด ช็อก  หมดสติ เกิดการสะสมของสารไฟบริน
จนไปอุดตันหลอดเลือดขนาดเล็ก  ท าให้อวัยวะต่าง ๆ ล้มเหลว เช่น ไตล้มเหลว  มีการตายของเซลล์ตับ มีการบวม
บริเวณปอดจากการค่ังของของเหลว ชีพจรเต้นเร็ว  หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจท าให้เสียชีวิตได้   
               2. ผลกระทบต่อการเกษตร คล่ืนความร้อนอาจเผาผลาญพืชผลด้านการเกษตรจนแห้งตาย  
               3. ก่อให้เกิดไฟปุา 
               4. ท าให้ใช้พลังงานไฟฟูาสูงขึ้น 
               5. ความร้อนท่ีสูงขึ้นสามารถท าให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างก๊าซพิษต่างๆ เช่น สารอินทรีย์ระเหย
ง่ายและไนโตรเจนออกไซด์ ท าให้เกิดสม็อก (Smog) และโอโซน  ซึ่งเป็นก๊าซพิษท่ีท าให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
โดยตรง ท าให้เกิดอาการระคายเคืองของระบบทางเดินหายใจ  และเย่ือยุตา ในระยะยาวอาจก่อให้เกิดโรคเรื้อรัง
ของระบบทางเดินหายใจและระบบหายใจล้มเหลวได้  
               การป้องกันตัวเม่ือเกิดคลื่นความร้อน  
               The National Oceanic and Atmospheric Administration: NOAA ได้ให้ข้อแนะน าเพื่อลดความ
เส่ียงต่ออันตรายเมื่อเกิดคล่ืนความร้อน ดังนี้  
               1. ลดปริมาณงาน หรือกิจกรรมท่ีท ากลางแจ้ง หรือกิจกรรมท่ีเหนื่อยง่าย  
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               2. ไม่ออกไปอยู่ในท่ีกลางแจ้ง หากมีความจ าเป็นหลีกเล่ียงไม่ได้ ให้ท าภายในร่ม  
               3. ให้สวมเส้ือผ้าสีอ่อนเพื่อสะท้อนแสงอาทิตย์ (สีทึบจะดูดแสง)  
               4. เพื่อรักษาอุณหภูมิของร่างกาย ควรรับประทานอาหารที่เผาผลาญภายในร่างกายน้อย เช่น ประเภท
โปรตีน  เพราะระบบการเผาผลาญในร่างกายท าให้สูญเสียน้ า 
               5. เพื่อให้ร่างกายรักษาความเย็น  แม้ว่าจะไม่กระหายน้ าก็ควรด่ืมน้ าให้มาก  (กรณีมีโรคลมบ้าหมู  
โรคหัวใจ  โรคไต  โรคตับ  หรือมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับโภชนาการให้ขอค าปรึกษาในการบริโภคจากแพทย์)  
               6. ไม่ควรด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีส่วนผสมแอลกอฮอล์และของเค็มจัด 
 

            พายุหมุนเขตร้อน (Tropical cyclones)  
 
          พายุหมุนเขตร้อนเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติท่ีสามารถท าความเสียหายได้รุนแรงและเป็นบริเวณกว้าง มี
ลักษณะเด่น คือ มีศูนย์กลางหรือท่ีเรียกว่า “ตาพายุ” ท าให้เกิดฝนตกหนักและพายุลมแรงพัดเวียนเข้าหาศูนย์กลาง
ในบริเวณท่ีพายุหมุนเขตร้อนเคล่ือนท่ีผ่าน ตามปกติแล้วก่อนท่ีพายุจะเคล่ือนตัวมาถึง จะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องแต่
ปริมาณไม่มากนัก แต่เมื่อด้านหน้าของพายุหมุนเขตร้อนมาถึง จะเกิดลมแรง ฝนตกหนัก  และมีพายุฝนฟูาคะนอง 
ลมกระโชกในขณะตาพายุมาถึง อากาศจะโปร่งอีกครั้ง และเมื่อด้านหลังของพายุมาถึง อากาศจะเลวร้ายอีกครั้งและ
รุนแรงกว่าช่วงแรก   (สวทช, 2548) 
             การเตรียมพร้อมรับมือ 
             1. ติดตามข่าวอากาศอยู่เสมอ และเมื่อได้รับค าเตือนหรือข้อแนะน าอื่นๆ ควรปฏิบัติตามทันที  
             2. ในบริเวณท่ีมีค าเตือนให้อพยพ ก็ต้องอพยพไปท่ีปลอดภัยทันที ได้แก่ อาคารส่ิงก่อสร้างท่ีแข็งแรงและ
มีต าแหน่งอยู่ในท่ีสูง แต่ไม่ควรเป็นเชิงเขา   เพราะอาจเกิดอันตรายจากดินถล่มได้  
             3. จัดเตรียมส่ิงของจ าเป็นต่าง ๆ  เพื่อใช้ก่อนความช่วยเหลือจากภายนอกจะมาถึง 
             4. หลบอยู่ในท่ีพักจนกว่าจะได้รับแจ้งว่าเหตุการณ์ได้ผ่านไปแล้ว เนื่องจากอาจเกิดความเข้าใจผิดว่าพายุ
เขตร้อนได้ผ่านไปแล้ว เพราะขณะพายุหมุนผ่านจะปรากฏลักษณะอากาศเลวร้าย แต่ในขณะตาพายุหมุนผ่านมา
ท้องฟูาจะแจ่มใส อากาศดี ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาส้ัน ๆ เมื่อด้านหลังของพายุมาถึง อากาศจะเลวร้ายลงอีก ลมมีทิศทาง
ตรงกันข้ามกับครั้งแรกและมีความรุนแรงมากกว่าด้วย   

            แผ่นดินไหว  (Erosion) 
 
            ความเส่ียงของภาคกลาง จังหวัดในภาคกลางอาจเกิดความเสียหายได้หากรอยเล่ือนศรีสวัสด์ิ และรอย
เล่ือนด้านเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่มากกว่า 8 ริกเตอร์ขึ้นไป ซึ่งเป็นรอยเล่ือนท่ี
แยกแขนงออกมาจากรอยเล่ือนสะแกในประเทศพม่า ซึ่งเป็นกลุ่มรอยเล่ือนขนาดใหญ่ และมีการสะสมพลังสูง
สามารถก่อให้เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ได้ จากการศึกษา พบว่า กลุ่มรอยเล่ือนในจังหวัดกาญจนบุรีสามารถเกิด
แผ่นดินไหวรุนแรงได้ถึง 7.5 ริกเตอร์  หากเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในบริเวณรอยเล่ือนดังกล่าว จังหวัดในภาค
กลางอาจต้องเผชิญความเสียหายมหาศาลจากการพังทลายของอาคาร บ้านเรือน ตึกสูงได้  ท้ังนี้จากสภาพทางปฐพี
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ในพื้นท่ีราบลุ่มภาคกลาง เป็นพื้นท่ีท่ีมีดินเหนียวอ่อน หรือช้ันดินเหนียวตกตะกอน  
             รอยเล่ือนมีพลังในประเทศไทย แบ่งออกได้เป็น 13 กลุ่ม ดังนี้  
             1. กลุ่มรอยเล่ือนแม่จันและแม่อิง  พาดผ่านเชียงรายและเชียงใหม่ 
             2. กลุ่มรอยเล่ือนแม่ฮ่องสอน    พาดผ่านแม่ฮ่องสอนและตาก 
             3. กลุ่มรอยเล่ือนเมย   พาดผ่านตากและก าแพงเพชร 
             4. กลุ่มรอยเล่ือนแม่ทา   พาดผ่านเชียงใหม่ ล าพูน และเชียงราย 
             5. กลุ่มรอยเล่ือนแม่เถิน  พาดผ่านล าปางและแพร่ 
             6. กลุ่มรอยเล่ือนพะเยา   พาดผ่าน ล าปาง เชียงราย และพะเยา 
             7. กลุ่มรอยเล่ือนปัว   พาดผ่านน่าน 
             8. กลุ่มรอยเล่ือนอุดรดิตถ์   พาดผ่านอุดรดิตถ์   
             9. กลุ่มรอยเล่ือนเจดีย์สามองค์ พาดผ่านกาญจนบุรีและราชบุรี 
            10. กลุ่มรอยเล่ือนศรีสวัสด์ิ พาดผ่านกาญจนบุรีและอุทัยธานี  
            11. กลุ่มรอยเล่ือนท่าแขก  พาดผ่านหนองคายและนครพนม 
            12. กลุ่มรอยเล่ือนระนอง  พาดผ่านประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร  ระนอง และพังงา 
            13. กลุ่มรอยเล่ือนคลองมะลุ่ย  พาดผ่านสุราษฎร์ธานี กระบี่  และพังงา 
            (ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี, 2549)     

            ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความเสียหายจากแผ่นดินไหว        
            1.  ขนาดและแหล่งก าเนิดแผ่นดินไหว 
            2. ระยะทาง พื้นท่ีท่ีอยู่ใกล้ศูนย์กลาง 
            3. ความลึกของแผ่นดินไหว 
            4. ทิศทางการเคล่ือนไหวของแหล่งก าเนิดแผ่นดินไหว 
            5. เวลาเกดิ 
            6. ความยาวนานของแผ่นดินไหว 
            7. ต าแหน่งของศูนย์กลางแผ่นดินไหว 
            8. สภาพทางธรณีวิทยา 
            9. ความแข็งแรงของอาคาร 
            10. การเตรียมความพร้อม 
           การเตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหว 
           การเกิดแผ่นดินไหวเป็นปรากฎการณ์ท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได้ แต่สามารถเตรียมการปูองกันล่วงหน้า เพื่อ
บรรเทาความรุนแรงของภัยธรรมชาติได้   ท้ังในช่วงก่อนเกิดแผ่นดินไหว   ขณะเกิดแผ่นดินไหว และหลังเกิด
แผ่นดินไหว  ดังนั้นเพื่อการเตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหว มีขั้นตอนในการรับมือภัยแผ่นดินไหว 7 ขั้นตอน 
ดังนี้  (ส านักการโยธา  กรุงเทพมหานคร, ม.ป.ป.)  
            ก่อนเกิดแผ่นดินไหว  
            1. ส ารวจอาคารที่อยู่อาศัยว่ามีบริเวณใดบ้างท่ีเส่ียงจะเกิดเหตุร้าย หากเกิดแผ่นดินไหวและซ่อมแซมส่วน
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ท่ีเป็นจุดเส่ียงนั้น ๆ  ได้แก่ 
                      - ห้องครัว เก็บอุปกรณ์ท าครัวของมีคม และว่างภาชนะต่างๆ โดยมีส่ิงยึดเหนี่ยว มีความมั่งคง
ปลอดภัย ตรวจสอบวาล์วลายแก๊สหุงต้มให้มีความปลอดภัย 
                      - อุปกรณ์การไฟฟูา   
             2. วางแผนบรรเทาภัยพิบัติเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว  
                      ทุกคนในบ้านหรืออาคาร (โรงเรียน) ควรร่วมกันวางแผนบรรเทาสาธารณภัย เพื่อลดความสูญเสีย
ท่ีอาจเกิดขึ้น และปูองกันตนเองเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว และหลังเกิดแผ่นดินไหว ได้แก่ 
                      - ฝึกการปูองกันตนเอง ตามหลักการ “หมอบ ปอูง เกาะ” (Drop, Cover, Hold on)  
                      - พยายามศึกษาสภาพทางธรณีวิทยาในพื้นท่ีอาศัยของตนเอง และเรียนรู้วิธีการปูองกันตนเองไม่
ว่าจะอยู่ท่ีใดขณะท่ีเกิดแผ่นดินไหว  
                      - วางรองเท้าและไฟฉายไว้ใกล้ ๆ เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน 
                      - จัดหาถังดับเพลิงไว้ใช้ภายในอาคารและเรียนรู้วิธีการใช้งานอย่างถูกต้อง 
                      - ฝึกฝนการใช้อุปกรณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ กรณีเกิดแผ่นดินไหว เช่น การให้สัญญาณขอความช่วยเหลือ 
โดยการเปุานกหวีด หรือการเคาะ 
                      - เรียนรู้การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น  
                      - สังเกตว่ามีผู้ใดรอบตัวที่ต้องการความช่วยเหลือกรณีพิเศษ หากเกิดแผ่นดินไหว เช่น คนพิการ 
ผู้ปุวย เป็นต้น  
                      - จดจ าบริเวณท่ีติดต้ังสะพานไฟฟูา วาล์วแก๊ส และน้ าประปา เพื่อตัดกระแสไฟฟูา ปิดแก๊ส และ
ท่อน้ าได้ทันท่วงที  
                      - ติดต้ังอุปกรณ์เตือนไฟไหม้และทดสอบการท างานให้ใช้งานได้อย่างสม่ าเสมอ 
                      - ตรวจสอบว่ามีหน่วยให้บริการฉุกเฉินในพื้นท่ีพักอาศัยหรือท่ีท างานหรือไม่  
                      - ก าหนดจุดนัดพบนอกสถานท่ีท่ีปลอดภัย ส าหรับการอพยพภายหลังเกิดแผ่นดินไหว 
                      - ก าหนดบุคคลท่ีอยู่นอกพื้นท่ีเกิดแผ่นดินไหวท่ีเหมาะสมจะติดต่อเพื่อแจ้งความเคล่ือนไหว 
ภายหลังเกิดแผ่นดินไหว และส่งต่อหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวแก่สมาชิกครอบครัวทุกคน 
                      - วางแผนหาท่ีพักอาศัยฉุกเฉินกรณีไม่สามารถอาศัยอยู่ในท่ีพักเดิมได้เมื่อเกิดแผ่นดินไหวหรือเกิด
ภัยพิบัติอื่น ๆ  
                      - เก็บหลักฐานแสดงตัว ประกันชีวิตสมุดบัญชีเงินฝาก และหลักฐานส าคัญอื่นๆ ไว้ในท่ีปลอดภัย
และกันน้ าได้ หรือรวมไว้กับอุปกรณ์ฉุกเฉิน 
             3. จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นหากเกิดเหตุแผ่นดินไหว  
                 ทุกคนควรมีถุงยังชีพส่วนตัวเก็บไว้ในท่ีท่ีหยิบได้ง่าย เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุแผ่นดินไหว โดยใน
ถุงควรมีอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น หากต้องมีการอพยพฉุกเฉิน เช่น อุปกรณ์ปฐมพยาบาล  อาหารที่ให้พลังงานสูง  หลักฐาน
แสดงตน  ขวดน้ า นกหวีด เงินสดจ านวนหนึ่ง แผนท่ี  อุปกรณ์ท าความสะอาดส่วนตัวไฟฉาย เป็นต้น  
             4. ตรวจสอบโครงสร้างของอาคารที่พักหรือท่ีท างาน  
                ซ่อมแซมส่วนไม่ปลอดภัยให้เรียบร้อย 
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            ขณะเกิดแผ่นดินไหว  
            5. การปูองกันตนเองระหว่างเกิดแผ่นดินไหว  
                     - อย่างต่ืนตกใจ ควบคุมสติ หากอยู่ในบ้านก็ให้อยู่ในบ้าน หากอยู่นอกบ้านก็ให้อยู่นอกบ้าน เพื่อ
ปูองกันการเกิดเหตุบาดเจ็บระหว่างวิ่งเข้าออกจากบ้าน  
                       - หากอยู่ในบ้าน ท าตามหลักการ “หมอบ ปูอง เกาะ” (Drop, Cover, Hold on) คือ ลงไป
หมอบอยู่ท่ีพื้น ใต้โต๊ะ หรือเก้าอี้ท่ีมีความแข็งแรง สามารถรับน้ าหนักได้มากและจับไว้ให้มัน   และพยายามเคล่ือน
ตัวไปตามส่ิงท่ีจับไว้ตลอดเวลาท่ีเกิดแผ่นดินไหว  
                       - หากไม่สามารถหาโต๊ะหรือเก้าอี้ได้ ให้หมอบอยู่ใกล้กับก าแพงด้านในของบ้าน ใช้แขนปูองกัน
บริเวณศีรษะและคอไว้ และหลีกเล่ียงการเข้าใกล้ก าแพงด้านข้างของตัวบ้าน หน้าต่าง ส่ิงแขวน กระจก เฟอร์นิเจอร์
ท่ีมีความสูงมาก เครื่องใช้ไฟฟูาขนาดใหญ่  ตู้ครัว  และเครื่องแก้ว  
                       - ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดแผ่นดินไหวโดยเด็ดขาด  
                       - ถ้าอยู่ในท่ีโล่งแจ้งให้อพยพไปยังท่ีท่ีปลอดภัย เช่น ศูนย์อพยพชั่วคราวของทางราชการ และ
หลีกเล่ียงการเดินทางผ่านเสาไฟฟูา  ต้นไม้ ปูาย อาคาร ยานพาหนะ  และส่ิงท่ีอาจเป็นภัยอื่น ๆ  
                       - อย่าใช้เทียน ไม้ขีดไฟ หรือส่ิงท่ีท าให้เกิดประกายไฟ เพราะอาจมีแก๊สรั่วในบริเวณท่ีเกิด
แผ่นดินไหว 
                       - หากอยู่ใกล้ชายฝ่ัง ให้ใช้หลักการหมอบ ปูอง เกาะ จนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุด พร้อมกับ
ค านวณความรุนแรงของแผ่นดินไหว  หากเป็นแผ่นดินไหวท่ีมีขนาดใหญ่ ให้อพยพไปยังท่ีสูงเหนือระดับน้ าทะเลราว 
30  เมตร  หรือให้อพยพเข้าไปในฝ่ัง ราว 3 กิโลเมตร เพราะอาจเกิดคล่ืนขนาดใหญ่  หรือ สึนามิ ซัดเข้าหาฝ่ัง  
                       - ถ้าอยู่ในโรงภาพยนตร์หรือสนามกีฬาให้นั่งอยู่กับท่ี ใช้แขนปูองกันบริเวณศีรษะและคอ  รอ
จนกว่าแรงส่ันสะเทือนจะสงบลงค่อยออกจากสถานท่ีนั้นอย่างระมัดระวงั เพราะอาจมีส่ิงของตกใส่ ขณะเกิด 
อาฟเตอร์ช็อกได้   
                       - หากก าลังขับรถให้จอดรถข้างทางและใส่แบรกมือ อย่างจอดรถใต้สะพาน เสาไฟฟูา  ปูาย  
และส่ิงท่ีอาจเป็นภัยอื่น ๆ  หากเสาไฟฟูาล้มทับรถให้รอจนกว่าจะมีผู้เช่ียวชาญมาน าสายไฟฟูาออกจากตัวรถ 
             หลังเกิดแผ่นดินไหว  
             6. ตรวจสอบอาการบาดเจ็บและความเสียหายหลังเกิดแผ่นดินไหว 
                       - ส ารวจความปลอดภัยของตนเอง และทบทวนแผนบรรเทาสาธารณภัยของตนเอง โดยค านึง
เสนอว่าอาจเกิดอาฟเตอร์ช็อกท่ีสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นได้  เมื่อพบว่าตนเองปลอดภัยแล้วให้อพยพออกไปยังท่ี
ปลอดภัย และน าถุงยังชีพส่วนตัวไปด้วย   
                       - หากติดอยู่ภายในอาคาร ให้พยายามปูองกันปาก จมูก  และตา จากฝุุนผงต่าง ๆ  
                       - หากได้รับบาดเจ็บและมีเลือดไหล ให้กดแผลไว้ให้แน่นท่ีสุด และยกส่วนท่ีได้รับบาดเจ็บข้ึน 
เพื่อห้ามเลือด   
                       - ขอความช่วยเหลือด้วยอุปกรณ์ ฉุกเฉิน เช่น นกหวีด  โทรศัพท์เคล่ือนท่ี  หรือเคาะของแข็งท่ี
อยู่ใกล้ตัวให้เกิดเสียงดังเป็นจังหวะ เพื่อส่งสัญญาณแก่เจ้าหน้าท่ีกู้ภัย  
                       - เมื่อปลอดภัยแล้ว ควรช่วยเหลือผู้อื่นท่ีเดือดร้อน หรือตรวจสอบความเสียหาย  โดยใส่รองเท้า
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ท่ีหุ้มส้น  และถุงมือหนาๆ เพื่อปูองกันเศษวัสดุท าให้ได้รัยบาดเจ็บ รวมท้ังใส่หน้ากากปูองกันฝุุนผงด้วย  
             7. เมื่อพบว่าปลอดภัยแล้วให้ด าเนินการตามแผนการบรรเทาภัยพิบัติ 
                       - เตรียมการอพยพเคล่ือนย้าย หากพบว่าท่ีอยู่อาศัยช ารุดมาก และอาจพังทลายได้ 
                       - รวมพลในจุดท่ีนัดหมายไว้และตรวจนับสมาชิกว่าอยู่ครบหรือไม่ 
                       - ติดต่อบุคคลท่ี 3 ท่ีอยู่นอกพื้นท่ีเพื่อแจ้งสถานการณ์ และพยายามใช้โทรศัพท์ให้น้อยท่ีสุด 
เพื่อให้สายว่างส าหรับเจ้าหน้าท่ีในการติดต่อประสานงานช่วยเหลือ หลังเกิดภัยพิบัติ 
                       - เปิดรับข่าวสารและปฏิบัติตามค าแนะน าของทางราชการ 
                       - ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติหน้าท่ีในบริเวณท่ีเกิดแผ่นดินไหว 
                       - วางแผนปูองกันภัยส าหรับครอบครัว ท่ีท างานโดยทบทวนแผนเดิมท่ีวางไว้ และมีการฝึกซ้อม
แผน ส าหรับใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่อไป      
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                           การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภยัพิบตัิของสถานศึกษา   

            เด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มท่ีจะได้รับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติด้วยเช่นเดียวกัน  ถ้าเกิดภัยพิบัติเด็ก
และเยาชนจะเป็นกลุ่มท่ีขาดประสบการณ์ในการดูแลตนเอง  ท าให้เป็นกลุ่มท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการสูญเสียชีวิต
ในขณะเกิดภัยพิบัติ   แต่ท้ังนี้ เด็กและเยาวชนเป็นพลังส าคัญของชาติ ถ้าหากเกิดภัยพิบัติและส่งผลกระทบต่อการ
ได้รับบาดเจ็บ และการสูญเสียชีวิต รวมท้ังปัญหาสุขภาพจิตท่ีหวาดกลัวต่อภัยพิบัติ ก็จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชากรในอนาคตด้วย  ดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนมีความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติ จึง
เป็นส่ิงท่ีสถานศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ ท้ังนี้ ในระดับนานาชาติ ได้
มีการกล่าวถึงเรื่องการจัดการศึกษาให้เด็กและเยาวชน  และมีการลงมือปฏิบัติในหลายประเทศ เช่น ญี่ปุุน  จีน  
เกาหลีใต้  เป็นต้น และในช่วงท่ีผ่านมาภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นท าความเสียหายให้กับประเทศไทยหลายครั้ง  
ท าให้ต้องหันมาให้ความส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติอย่างจริงจัง  
 

วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ภัยพิบัติในสถานศึกษา  
   

               1. เพื่อเป็นแนวปฏิบัติส าหรับการจัดการเรียนรู้ภัยพิบัติของสถานศึกษา 
               2. เพื่อให้ครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษา ตระหนักในปัญหาของภัยพิบัติ และหาทางปูองกันตนเอง  
เพื่อลดความเส่ียงและความเสียหายจากภัยพิบัติ  
               3. เพื่อใหค้รูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้เพื่อลดความเส่ียง
และเสียหายจากภัยพิบัติ  
             4.  เพื่อสร้างความรู้ และทักษะแก่เด็กๆ ผ่านการจัดกิจกรรม เริ่มต้ังแต่การให้ความรู้เกี่ยวกับประเภท
ของภัยพิบัติ   
               5. เพื่อให้เด็กเข้าใจ และรู้จักการเตรียมการล่วงหน้าเพื่อลดความเส่ียงของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ท่ีอาจ
เกิดขึ้นทั้งในโรงเรียนและชุมชนของตนเอง  
 

แนวทางของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ  
 

            1. บูรณาการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติในนโยบายและวางแผนด้านการจัดการศึกษา 
                     1.1 การก าหนดนโยบายและแผนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติในโรงเรียน 
                     1.2 การด าเนินการตามนโยบายและแผนงาน  
             2. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนการสอนการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ  
                     2.1  สร้างหลักสูตรและจัดกิจกรรมในโรงเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับภัยพบิัติ โดยการ
บรรจุการเรียนรู้ภัยพิบัติเข้าไปในหลักสูตรสถานศึกษา และปรับให้เหมาะสมกับบริบทของปัญหาในแต่ละท้องถิ่น 
(การเตรียมพร้อมรับมือ ขณะเกิดภัยพิบัติ  หลังเกิดภัยพิบัติ)   
                     2.2  การฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกับครูผู้สอน 
                           - เหตุการณ์ภัยพิบัติในพื้นท่ี (การจัดการเรียนรู้เพื่อการเตรียมความพร้อม การรับมือ การ
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จัดการภัยพิบัติ และการศึกษาเกี่ยวกับภัยพิบัติ)  
                           - วิธีการรับมือกับภัยพิบัติ (การฝีกซ้อมรับมือกับภัยพิบัติ) 
                           - การจัดการศูนย์อพยพ  
                     2.3  การสร้าง/หาส่ือการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้   ปัจจัยส าคัญในการสร้างส่ือการเรียนการสอน
เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ มีดังนี้  (http://www. Saowalak 01/18/12/2555) 
                            - การหาความรู้อย่างลึกซึ้งและละเอียด ได้แก่ การเรียนรู้จากผู้ประสบภัยโดยตรง 
                            - จัดให้มีการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ไม่ว่าเด็กจะเรียนบ่อยแค่ไหน เด็กยังต้องการเรียนรู้
ตลอดเวลา   
                            - การออกแบบท่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะระหว่างผู้ประสบภัยพิบัติใช้เทคนิคแบบใดในการรับมือ
ภัยพิบัติแล้วน ามาประมวลเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ เกมส์  หรือส่ือในการเรียนการสอนต่าง ๆ  
                     2.4  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องและคนในชุมชน 
                             - การสร้างเครือข่ายในพื้นท่ีกับหน่วยงานและชุมชน 
                             - การสร้างเครือข่ายในโรงเรียนต่าง ๆ  
                             - การสร้างเครือข่ายกับภายนอก 
                3. จัดให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีปลอดภัยในโรงเรียน  
                     3.1  ก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยของอาคาร และท่ีต้ังท่ีเหมาะสม 
                     3.2  รักษาและคงสภาพความปลอดภัยของโรงเรียนและบริเวณโรงเรียน 
                     3.3  จัดหาอุปกรณ์การช่วยเหลือในเบ้ืองต้น และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับโรงเรียนท่ีอยู่ในพื้นท่ี
เส่ียงภัย 
             4. สนับสนุนเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนและการจัดการหายนะ  
                     4.1  แต่งต้ังคณะกรรมการโรงเรยีนเพื่อจัดการเรื่องหายนะ 
                     4.2  ก าหนดแนวทางการด าเนินการแผนรับมือหายนะและเหตุการณ์ฉุกเฉินในโรงเรียน  
                     4.3  จัดท าคู่มือโรงเรียนเพื่อแนะน าแนวทางปฏิบัติก่อน ระหว่าง  และหลังเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
                     4.4  วัดและประเมินความเส่ียงของอันตรายอย่างครอบคลุม 
                     4.5  ก าหนดแนวทางการฟื้นฟูจากเหตุการณ์หายนะจากภัยพิบัติ 
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แนวด าเนินการจดัการเรยีนรู้ภยัพิบัติส าหรับสถานศึกษา 
 

             ความส าคัญในการจัดการเรียนเรียนรู้ภยัพิบัติในสถานศึกษา คือ  การให้ความรู้  ความเข้าใจแก่เยาวชน    
โดยอาศัยการประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน ครอบครัว และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (2555) 
 

             การด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้านภัยพิบัติ 
             1. สถานศึกษาด าเนินการจัดการเรียนรู้ควบคู่กับการจัดการภัยพิบัติ  
             2. ก าหนดวัตถุประสงค์และจุดเน้นของการจัดการเรียนการสอนด้านภัยพิบัติโดยบูรณาการกับสาระการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร  
             3. การจัดท าแผนการเรียนรู้ภัยพิบัติ 
             4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องภัยพบิัติอย่างเป็นระบบ  
 

            วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ด้านภัยพิบัติ  
             การจัดการเรียนรู้ด้านภัยพิบัติ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ดังนั้นเปูาหมายใน
การจัดการเรียนรู้จึงเป็นไปในแนวทางเพื่อสร้างความปลอดภัย โดยส่ิงท่ีควรค านึงถึงในการจัดท าแผนการเรียนรู้ คือ 
พัฒนาการของผู้เรียนในแต่ละวัย  
             วัตถุประสงค์การสร้างนิสัยความปลอดภัย มีดังนี้  
             1. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงภัยอันตราย มีความสามารถในการเตรียมความพร้อมรับมือภัย และตัดสินใจ 
เพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายได้โดยเร็วท่ีสุด 
             2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้อื่นท้ังในช่วงเกิดภัยและหลังเกิดภัยพิบัติ 
             3. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ธรรมชาติ กลไกการเกิดภัยและการจัดการภัย    
             จุดเน้นที่ส าคัญของการจัดการเรียนรู้ด้านภัยพิบัติ 
             เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น การจัดการเรียนรู้ด้านภัยพิบัติ ควรค าถึงประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
             ประเด็นที่ 1 ประเภทของภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้นในทุกภูมิภาค 
             ประเด็นที่ 2 ประเภทของภัยท่ีเกิดขึ้นเฉพาะพื้นท่ี   เช่น ภัยธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อม และมี
ประวัติการเกิดภัยพิบัติในพื้นท่ี  
 
             เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับมือภัยพิบัติให้แก่ผู้เรียน สถานศึกษาควรออกแบบการเรียนรู้และกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียน ท้ังนี้ควรค านึงถึงความสอดคล้องสัมพันธ์กับหลักสูตรในแต่ละสาระการ
เรียนรู้/ช้ันปี นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร  
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            การจัดเรียนรู้ภัยพบิัตติามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                                    พุทธศักราช 2551 
 
      การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภัยพิบัติมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์โลกในยุคปัจจุบันที่

เหตุการณ์ต่าง ๆท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติมีความรุนแรง และส่งผลต่อชีวิตของคนเป็นอย่างมาก  ดังนั้น การเตรียมคน
ให้รู้จักกับภัยพิบัติท่ีอาจเกิดขึ้นได้ และการเตรียมความพร้อมของคน  จะเป็นการช่วยท าให้เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ลด
ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินลงได้   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภัยพิบัติให้กับนักเรียนนั้นเป็นการปอูงกัน  และเป็น
การเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเผชิญกับสถานการณ์ได้อย่างเข้มแข็งและไม่หวาดกลัวจนไม่สามารถปรับตัวกับ
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้   เปูาหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อเป็นการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนบรรลุ
เปูาหมายตามหลักสูตร และผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้จากท่ีเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้   โดยมีแนวทางใน
การด าเนินการ ดังนี้  

                 1.  การสร้างความรู้ ความเข้าใจ โดยการบูรณาการการเรียนรู้ภัยพิบัติในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
                 2.  การส่งเสริมให้นักเรียนท ากิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติในกิจกรรมพฒันาผู้เรียน ในกิจกรรม
จิตสาธารณะ 

1. การบูรณาการการเรียนรู้ภัยพิบัติในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

              หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดมาตรฐานและตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวข้อง
กับการเรียนรู้ภัยพิบัติกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และสุขศึกษา  โดยเป็นบูรณาการเนื้อหาสาระท่ีมีความสัมพันธ์เช่ือมโยง
กันกับการจัดการเรียนรู้ภัยพิบัติ   นอกจากนี้ ยังสามารถบูรณาการเรื่อง ภับพิบัติในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นได้ด้วย   
             วิทยาศาสตร์ 
             สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
             มาตรฐาน ว 2.2  เข้าใจความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น  
                                   ประเทศ และโลก  น าความรู้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน 
                                   ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
             สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก  
             มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ    ท่ีเกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของ 
                                   กระบวนการต่าง ๆ  ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ  และ 
                                   สัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสาร 
                                   ส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
             สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ  
             มาตรฐาน ว 7.2 เข้าใจความส าคัญของเทคโนโลยีอวกาศท่ีน ามาใช้ในการส ารวจอวกาศ และทรัพยากร 
                                   ธรรมชาติ ด้านการเกษตรและการส่ือสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิต- 
                                   วิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิต 
                                   และส่ิงมีชีวิต 
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             สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
             สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์  
             มาตรฐาน ส 5.1  เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ      และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมี 
                                      ผลต่อกันและกันในระบบธรรมชาติ   ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
                                      ในการค้นหาวิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
               มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิด 
                                      การสร้างสรรค์วัฒนธรรม มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากร 
                                      และส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยนื  

              สุขศึกษา และพลศึกษา 
              สาระที่ 4   การสร้างเสริมสุขภาพ   สมรรถภาพ และการป้องกันโรค 
               มาตรฐาน พ. 4.1  เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ  การด ารงสุขภาพ  การปูองกันโรค 
                                       และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
               สาระท่ี 5  ความปลอดภัยในชีวิต  
               มาตรฐาน พ 5.1  ปูองกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา 
                                      สารเสพติด และความรุนแรง  
 
               การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
              สาระที่ 1  การด ารงชีวิตและครอบครัว  
               มาตรฐาน ง 1.1  เข้าใจการท างาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการท างาน  ทักษะ 
                                     การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการท างานร่วมกนั และทักษะ 
                                     การแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม  และลักษณะนิสัยในการท างาน  มีจิตส านึก 
                                     ในการใช้พลังงาน  ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  เพื่อการด ารงชีวิตและครอบครัว 
              สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี 
              มาตรฐาน ง 2.1  เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างส่ิงของเครื่องใช้หรือ 
                                     วิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม  
                                     ส่ิงแวดล้อม  และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีท่ียั่งยืน 
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การจัดการเรียนรู้ภยัพิบตัิทางธรรมชาต ิ

1. การวิเคราะห์ตัวช้ีวัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551   ท่ีมีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ภัยพิบัติในท้องถิ่น 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       
มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการ 
                    ต่าง ๆ   ท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการ 
                    สืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระเก่ียวกับภัยพิบัติในทอ้งถ่ิน 
ม.1 1. สืบค้นและอธิบาย

องค์ประกอบและการแบ่งช้ัน
บรรยากาศท่ีปกคลุมผิวโลก 

 บรรยากาศของโลก ประกอบ 
ด้วยส่วนผสมของแก๊สต่าง ๆ ท่ี
อยู่รอบโลกสูงขึ้นไปจากผิวโลก
หลายกิโลเมตร  

 บรรยากาศแบ่งตามช้ันอุณหภูมิ 
และการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ
ตามความสูงจากพื้นดิน   

  ลักษณะของปรากฏการณ์ 
ทางลมฟูาอากาศท่ีเกิดขึ้นใน
ท้องถิ่น ได้แก่ การเกิดเมฆ ฝน 
พายุคะนอง พายุหมุนเขตร้อน 
ลมมรสุม ฯลฯ   

2. ทดลองและอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ 
ความช้ืน และความกดอากาศ
ท่ีมีผลต่อปรากฏการณ์ทางลม
ฟูาอากาศ  

 อุณหภูมิ ความช้ืน และความ
กดอากาศท่ีมีผลต่อปรากฏ- 
การณ์ทางลมฟูาอากาศ 

  ปรากฏการณ์ทางลมฟูา  
 อากาศในท้องถิ่น  

3. สังเกต วิเคราะห์ และ
อภิปรายการเกิดปรากฎการณ์
ทางลมฟูาอากาศท่ีมีผลต่อ
มนุษย์  

 ปรากฏการณท์างลมฟูาอากาศ
ได้แก่ การเกิดเมฆ ฝน  พายุ- 
คะนอง พายุหมุนเขตร้อน ลม
มรสุม ฯลฯ   

 ปรากฏการณ์ทางลมฟูา
อากาศท่ีเกิดขึ้นในท้องถิ่น 
ซึ่งส่งผลให้เกิดภัยพิบัติใน
ท้องถิ่น  

4. สืบค้น วิเคราะห์ และแปล
ความหมายข้อมูลจากการ
พยากรณ์อากาศ  

 การพยากรณ์อากาศอาศัยข้อ 
มูลเกี่ยวกับอุณหภูมิ ความกด
อากาศ ความช้ืน ปริมาณเมฆ 
ปริมาณน้ าฝน และน ามาแปล
ความหมายเพื่อใช้ในการ
ท านายสภาพอากาศ  

 การพยากรณ์อากาศเกี่ยวกับ
อุณหภูมิ ความกดอากาศ 
ความช้ืน ปริมาณเมฆ 
ปริมาณน้ าฝนในท้องถิ่น 
ท่ีมีแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติ 

5. สืบค้น วิเคราะห์ และ
อธิบายผลของลมฟูาอากาศ
ต่อการด ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต
และส่ิงแวดล้อม  

 สภาพลมฟูาอากาศท่ีเปล่ียน 
แปลงบนโลก ท าให้เกิดพายุ 
ปรากฏการณ์ เอลนิโญ ลานีญา 
ซึ่งส่งผลต่อการด ารงชีวิตของ
มนุษย์และส่ิงแวดล้อม 

 สภาพลมฟูาอากาศท่ีเปล่ียน 
แปลง ท าให้เกิดภัยพิบัติ ซึ่ง
ส่งผลต่อการด ารงชีวิตของ
มนุษย์และส่ิงแวดล้อมใน
ท้องถิ่น 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระเก่ียวกับภัยพิบัติในทอ้งถ่ิน 
ม.1 
(ต่อ) 

6. สืบค้น วิเคราะห์ และ
อธิบายปัจจัยทางธรรมชาติ 
และการกระท าของมนุษย์ท่ีมี
ผลต่อการเปล่ียนแปลง
อุณหภูมิของโลก รูโหวโอโชน
และฝนกรด  

 ปัจจัยทางธรรมชาติและการ 
กระท าของมนุษย ์เช่น ภูเขาไฟ
ระเบิด การตัดภัยท าลายปุา 
การเผาไหม้ของเครื่องยนต์ 
และการปล่อยแก๊สเรือนกระจก 
มีผลท าให้เกิดภาวะโลกร้อน รู
โหว่ของช้ันโอโชน และฝนกรด 

 ภาวะโลกร้อน คือปรากฏการณ์
ท่ีอุณหภูมิเฉล่ียของโลกสูงขึ้น  
 

  ปัจจัยทางธรรมชาติและการ 
กระท าของมนุษย์ท่ีส่งผลต่อ
การเกิดภัยพิบัติในท้องถิ่น  

7.สืบค้น วิเคราะห์ และ
อธิบายผลภาวะโลกร้อน รูโหว่
ของช้ันโอโชน และฝนกรดท่ีมี
ผลต่อส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงแวดล้อม 

 ภาวะโลกร้อนท าให้เกิดการ
ละเลยของธารน้ าแข็ง  
ระดับน้ าทะเลสูงขึ้น การกัด
เซาะชายฝ่ังเพิ่มข้ึน  น้ าท่วม 
ไฟปุา ส่งผลให้ส่ิงมีชีวิตบาง
ชนิดสูญพันธุ์ และท าให้
ส่ิงแวดล้อมเปล่ียนแปลงไป 

 รูโหว่ของช้ันโอโชน และฝนกรด 
มีผลต่อการเปล่ียนแปลงของ
ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม  

 ภาวะโลกร้อนส่งผลต่อการเกิด
ภัยพิบัติในท้องถิ่น 

ม.2 7. ส ารวจและอธิบายลักษณะ
แหล่งน้ าธรรมชาติ การใช้
ประโยชน์และการอนุรักษ์
แหล่งน้ าในท้องถิ่น  

 แหล่งน้ าบนโลก มีท้ังน้ าจืด 
น้ าเค็ม โดยแหล่งน้ าจืดมีท้ังอยู่
บนดิน ใต้ดินและในบรรยากาศ  

 การใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ า 
ต้องมีการวางแผนการใช้ การ
อนุรักษ์ การปูองกัน การแกไ้ข 
และผลกระทบด้วยวิธีการที่
เหมาะสม 

 แหล่งน้ าท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น 
 การวางแผนการใช้การอนุรักษ์ 

การปูองกัน การแก้ไข และ
ผลกระทบด้วยวิธีการที่
เหมาะสมในการใช้แหล่งน้ าใน
ท้องถิ่น   

 8. ทดลองเลียนแบบและ 
อธิบายการเกิดแหล่งน้ าบนดิน
แหล่งน้ าใต้ดิน  

 แหล่งน้ าบนดินมีหลายลักษณะ
ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะทางน้ า และความเร็ว
ของกระแสน้ าในแต่ละฤดูกาล  

 น้ าบนดินบางส่วนจะไหลซึมสู่
ใต้ผิวดินถูกกักเก็บไว้ในช้ันดิน
และหิน เกิดเป็นน้ าใต้ดิน ซึ่ง
ส่วนหนึ่งจะซึมอยู่ตามช่องว่าง  

 ลักษณะแหล่งน้ าในท้องถิ่น
ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะทางน้ า และความเร็ว
ของกระแสน้ าในแต่ละฤดูกาล 

 สาเหตุการเกิดอุทกภัยใน
ท้องถิ่นและการเกิดภาวะภัย
แล้ง 

 



18 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระเก่ียวกับภัยพิบัติในทอ้งถ่ิน 
ม.2 
(ต่อ) 

 ระหว่างเม็ดตะกอน เรียกว่าน้ าใต้
ดิน อีกส่วนหนึ่งจะไหลซึมลึกลงไป
จนถูกกักเก็บไว้ตามช่องว่าง
ระหว่างเม็ดตะกอน ตามรูพรุน 
หรือตามรอยแตกของหิน หรือช้ัน
หินเรียกว่าน้ าบาดาล  

 

9. ทดลองเลียนแบบและ
อธิบายกระบวนการผุพังอยู่
กับท่ี การกร่อน การพัดพา 
การทับถม การตกผลึก และ
ผลของกระบวนการดังกล่าว  

 การผุผังอยู่กับท่ี การกร่อน  
การพัดพา การทับถม และการตก
ผลึก เป็นกระบวนการส าคัญท่ีท า
ให้พื้นผิวโลกเกิดการเปล่ียนแปลง
เป็นภูมิลักษณะต่าง ๆ โดยมีลม น้ า 
ธารน้ าแข็งคล่ืน และแรงโน้มถ่วง
ของโลกเป็นตัวการส าคัญ   

  ผลกระทบของการเกิดภัย
พิบัติต่อมนุษย์และส่ิงแวดล้อม  

ม.3              -                -             -  
ม.4-6 4.สืบค้นและอธิบาย

ความส าคัญของปรากฏการณ์
ทางธรณีวิทยาแผ่นดินไหว 
ภูเขาไฟระเบิด ท่ีส่งผลต่อ
ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม 

 ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาท่ี 
ส าคัญและมีผลต่อส่ิงมีชีวิตท่ีเห็นได้
ชัดเจน ได้แก่ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ 
 แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด 
เป็นปรากฏการณ์ทางธรณี -วิทยา
ท่ีท าให้เกิดธรณีพิบัติรูปแบบอื่น
ตามมา ท าให้สูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินของมนุษย์ เกิดการ
เปล่ียนแปลงลักษณะธรณีสัณฐาน 
ชนิดหินและสภาพแวดล้อม  

 ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา
ท่ีท าให้เกิดธรณีพิบัติใน
ท้องถิ่น 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      มาตรฐาน ว 7.2  

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระเก่ียวกับภัยพิบัติในทอ้งถ่ิน 
ม.3 

 
1 สืบค้นและอภิปรายความ 
ก้าวหน้าของเทคโนโลยี
อวกาศท่ีใช้ส ารวจอวกาศ วัตถุ
ท้องฟูา สภาวะอากาศ 
ทรัพยากรธรรมชาติการ 
เกษตร และการส่ือสาร  

 มนุษย์ใช้กล้องโทรทรรศน์จรวด 
ดาวเทียม ยานอากาศ ส ารวจ
อวกาศ วัตถุท้องฟูา สภาวะ
อากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ 
การเกษตร และการส่ือสาร 

 การใช้ข้อมูลจากการส ารวจ
สภาวะอากาศมาประมวลและ
ตีความหมายเพื่อการพยากรณ์
ลักษณะอากาศ และแนวโน้ม
การเกิดภัยพิบัติในท้องถิ่น  

ม.4-6 2. สืบค้นและอธิบาย
ประโยชน์ของดาวเทียมใน
ด้านต่าง ๆ  

  ดาวเทียมถูกน ามาใช้ประโยชน์
ในด้านอุตุนิยมวิทยา ส ารวจ
ทรัพยากรโลก การส่ือสาร และ
บอกต าแหน่งของวัตถุบนโลก  

การใช้ข้อมูลจากดาวเทียมใน
ด้านอุตุนิยมวิทยา เพื่อศึกษา
ข้อมูลการเกิดภัยพิบัติในท้องถิ่น 
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             การวิเคราะห์ตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                         พุทธศักราช 25511   ที่มีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ภัยพิบัติในทอ้งถ่ิน 

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
มาตรฐาน ส  2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดี   มีค่านิยมท่ีดีงามและธ ารงรักษา 
                      ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข  

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระเก่ียวกับภัยพิบัติในทอ้งถ่ิน 
ม.1 2 ระบุความสามารถของ

ตนเองในการท าประโยชน์ต่อ
สังคมและประเทศชาติ  

 บทบาทและหน้าท่ีของเยาวชน
ท่ีมีต่อสังคมและประเทศชาติ 
โดยเน้นจิตสาธารณะ เช่น 
เคารพกติกาสังคม ปฏิบัติตน
ตามกฎหมาย มีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
รักษาสาธารณประโยชน์  

 การมีจิตสาธารณะเพื่อ
ช่วยเหลือสังคมด้านภัยพิบัติ 

 การเข้าร่วมกับชุมชนเพื่อ
ช่วยเหลือสังคมด้านภัยพิบัติ 
 
 

ม. 2 2 เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตน
ตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ
เสรีภาพหน้าท่ีในฐานพลเมือง
ดีตามวิถีประชาธิปไตย  

 สถานภาพบทบาท สิทธิ
เสรีภาพหน้าท่ีในฐานพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย 

 แนวทางส่งเสริมให้ปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 

 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีจิต
สาธารณะเพื่อช่วยเหลือสังคม
ด้านภัยพิบัติ 

 แนวทางการปฏิบัติเพื่อ
ช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเกิดภัยพิบัติ 

3. วิเคราะห์บทบาท 
ความส าคัญและความสัมพันธ์
ของสถาบันทางสังคม  

 บทบาท ความส าคัญและความ 
สัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม  

  ความร่วมของสถาบันทาง
สังคมเม่ือมีภัยพิบัติ 

ม.3                   -              -                 - 

ม.4-6 3. ปฏิบัติตนและมีส่วน
สนับสนุนให้ผู้อื่น ประพฤติ
ปฏิบัติเพื่อเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติและสังคมโลก 

 คุณลักษณะพลเมืองดีของ
ประเทศชาติและสังคมโลก เช่น  
- เคารพกฎหมาย กติกา สังคม 
-เคารพสิทธิเสรีภาพของตนเอง 
 และบุคคลอื่น  
-มีส่วนร่วมในการปูองกัน แก้ไข 
 ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม  
 การเมือง การปกครอง  
 ส่ิงแวดล้อม 
-มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลัก 
 ในการด ารงชีวิต 

 คุณลักษณะท่ีดีของคนใน
ชุมชนท้องถิ่นเพื่อเกิดภัย
พิบัติ 
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สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
มาตรฐาน ส  4.1 เข้าใจความหมาย ความส าคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทาง 
                      ประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ  

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระเก่ียวกับภัยพิบัติในทอ้งถ่ิน 
ม.1 - - - 
ม.2 - - - 
ม.3 1.วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์

ส าคัญทางประวัติศาสตร์ได้
อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ 

 ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติ- 
ศาสตร์ส าหรับการศึกษา
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
ท่ีเกิดขึ้นในท้องถิ่นตนเอง  

 น าวิธีการทางประวัติศาสตร์มา
ใช้ในการศึกษาเรื่องราวต่างท่ี
เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว 
และท้องถิ่นของตนเอง 

 วิเคราะห์เหตุการณ์ส าคัญใน 
สมัยรัตนโกสินทร์ โดยใช้วิธีการ
ทางประวัติศาสตร์  

 เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
ท่ีเกี่ยวกับภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้น
ในท้องถิ่นตนเอง 

 2. ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
ในการศึกษาเรื่องราวต่างๆท่ี
ตนสนใจ  

 วิเคราะห์เหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับ ภัย
พิบัติท่ีเกิดขึ้นในท้องถิ่น
ตนเอง 
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สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
มาตรฐาน ส  5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึง่มีผลต่อกันและกันใน 
                       ระบบของธรรมชาติ ใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุป และใช้ 
                       ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระเก่ียวกับภัยพิบัติในทอ้งถ่ิน 
ม.1 1. เลือกใช้เครื่องมือทาง

ภูมิศาสตร์(ลูกโลก แผนท่ี 
กราฟ แผนภูมิ) ในการสืบค้น
ข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ลักษณะ
ทางกายภาพและสังคมของ
ประเทศไทยและทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์(ลูกโลก 
แผนท่ี กราฟ แผนภูมิ ฯลฯ) ท่ี
แสดงลักษณะทางกายภาพและ
สังคมของประเทศไทยและทวีป
เอเชีย ออสเตรเลีย และ 
โอเชียเนีย 

 การใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์เพื่อเตรียมพร้อม
รับภัยพิบัติในท้องถิ่น 
 

3. วิเคราะห์เช่ือมโยง สาเหตุ
และแนวทางปูองกันภัยธรรม- 
ชาติและการระวังภัยท่ีเกิดขึ้น
ในประเทศไทยและทวีปเอเชีย 
ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

 ภัยธรรมชาติและการระวังภัยท่ี
เกิดขึ้นในประเทศไทยและทวีป
เอเชีย ออสเตรเลีย  
และโอเชียเนีย 

 ภัยธรรมชาติและการระวัง
ภัยท่ีเกิดขึ้นในท้องถิ่น 

ม.2                -                   -              - 
ม.3                -                   -              - 

ม.4-6 1. ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 
ในการรวบรวม วิเคราะห์และ
น าเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ท่ีให้
ข้อมูลและข่าวสารภูมิลักษณ์ 
ภูมิอากาศ และภูมิสังคมของ
ไทย และภูมิภาคต่างๆของโลก 

 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ให้
ข้อมูลภัยพิบัติในท้องถิ่น 

 2. วิเคราะห์อิทธิพลของสภาพ
ภูมิศาสตร์ ซึ่งท าให้เกิดปัญหา
ทางกายภาพหรือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติในประเทศไทยและ
ภูมิภาคต่างๆของโลก 

 ปัญหาทางกายภาพหรือภัย
พิบัติทางธรรมชาติในประเทศ
ไทยและภูมิภาคต่างของโลก 

 ปัญหาทางกายภาพหรือภัย
พิบัติทางธรรมชาติในท้องถิ่น 

 3.วิเคราะห์การเปล่ียนแปลง
ของพื้นท่ี ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ใน
ประเทศไทยและทวีปต่างๆ  

 การเปล่ียนแปลงของพื้นท่ีซึ่ง
ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ในประเทศไทยและ
ทวีปต่างๆ 

 การเปล่ียนแปลงของพื้นท่ี
จากภัยพิบัติ 

 4. ประเมินการเปล่ียนแปลง
ธรรมชาติในโลกว่าเป็นผลมา
จากการกระท าของมนุษย์หรือ
ธรรมชาติ 

 การเปล่ียนแปลงธรรมชาติใน
โลก เช่น ภาวะโลกร้อน ความ
แห้งแลง สภาพอากาศ
แปรปรวน 

 ประเมินผลจากการเกิดภัย
พิบัติในพื้นท่ี  
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สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
มาตรฐาน ส  5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ 
                       วัฒนธรรม   มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรพัยากรและส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนา 
                       ท่ียั่งยืน  

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระเก่ียวกับภัยพิบัติในทอ้งถ่ิน 
ม.4-6 1. วิเคราะห์สถานการณ์และ

วิกฤตการณ์ด้านทรัพยากร- 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของ
ประเทศไทยและโลก 

 สถานการณ์การเปล่ียนแปลง
ลักษณะทางกายภาพในส่วน
ต่างๆของโลกท่ีมีผลต่อการเกิด
ภูมิสังคมใหม่ๆ ในโลก 

 วิกฤตการณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมท้ังในประเทศและ
นอกประเทศ  

 วิกฤติการณ์ด้านภัยพิบัติท่ี
เกิดขึ้นในพื้นท่ีตนเอง  

2.ระบุมาตรการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาบทบาทองค์การ
และการประสานความร่วมมือ
ท้ังในประเทศและนอก
ประเทศเกี่ยวกับกฎหมาย
ส่ิงแวดล้อม การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

 มาตรการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมท้ังในประเทศและ
นอกประเทศ 

 บทบาทขององค์การและการ
ประสานความร่วมมือท้ังใน
ประเทศและนอกประเทศเกี่ยว 
กับกฎหมายส่ิงแวดล้อม การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

 มาตรการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาด้านภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้น
ในพื้นท่ีตนเอง 

 ความร่วมมือขององค์กร 
หน่วยงานในพืน้ท่ี  

3.ระบุแนวทางการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆ
ของโลก  

 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมในภูมิภาค 
ต่าง ๆของโลก 

 แนวทางการเตรียมรับมือกับ
ภัยพิบัติท่ีจะเกิดขึ้นในพื้นท่ี 
-ระยะก่อนเกิดภัยพิบัติ 
-ระยะระหว่างเกิดภัยพิบัติ 
-ระยะหลังการเกิดภัยพิบัติ 

5.มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
และการด าเนินชีวิตตามแนว
ทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

 การแก้ปัญหาและการด าเนิน
ชีวิตตามแนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 การร่วมมือกันของคนใน
พื้นท่ีในการเตรียมพร้อม
รับมือกับภัยพิบัติ 
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สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การปูองกันโรคและการสร้าง 
                      เสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระเก่ียวกับภัยพิบัติในทอ้งถ่ิน 
ม.1                -  -  - 
ม.2 6. เสนอแนะวิธีปฏิบัติตนเพื่อ

จัดการกับอารมณ์ และ
ความเครียด 

 วิธีปฏิบัติตนเพื่อจัดการกับ
อารมณ์ และความเครียด 

 แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อ
จัดการกับอารมณ์และ
ความเครียดเพื่อเผชิญกับภัย
พิบัติ 

ม.3 2.เสนอแนวทางปูองกันโรคท่ี
เป็นสาเหตุส าคัญของการเจ็บ 
ปุวยและการตายของคนไทย 

 โรคท่ีเป็นสาเหตุส าคัญของการ
เจ็บปุวยและการตายของคน
ไทยโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ 

 โรคท่ีมาจากภัยพิบัติและ
เกิดขึ้นในพื้นท่ีตนเอง 
 

3.รวบรวมข้อมูลและเสนอ
แนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ในชุมชน 

 ปัญหาสุขภาพในชุมชน 
 แนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพใน

ชุมชน 

 แนวทางการดูแลสุขภาพของ
คนในชุมชนในขณะเกิดภัย
พิบัติและหลังจากเกิด 
ภัยพิบัติ 

ม.4-6 1. วิเคราะห์บทบาทและความ
รับผิดชอบของบุคคลท่ีมีต่อ
การสร้างเสริมสุขภาพและการ
ปูองกันโรคในชุมชน  

 บทบาทและความรับผิดชอบ
ของบุคคลท่ีมีต่อการสร้างเสริม
สุขภาพและการปูองกันโรคใน
ชุมชน 

 บทบาทและความรับผิดชอบ
ของบุคคลท่ีมีในขณะเกิดภัย
พิบัติและหลังจากเกิด 
ภัยพิบัติ 

4. วิเคราะห์สาเหตุและเสนอ
แนวทางการปูองกันการ
เจ็บปุวยและการตายของคน
ไทย 

 สาเหตุของการเจ็บปุวยและการ
ตายของคนไทย  

 การเจ็บปุวยและการเสียชีวิต
ในการเกิดภัยพิบัติ 

5. วางแผนและปฏิบัติตาม
แผนการพัฒนาสุขภาพของตน
และครอบครัว 

 การวางแผนการพัฒนาสุขภาพ
ของตนเองและครอบครัว 

 การวางแผนการเตรียมความ
พร้อมกับการรับมือกับ 
ภัยพิบัติ 

6.มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
และพัฒนาสุขภาพของบุคคล
ในชุมชน 

 การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
และพัฒนาสุขภาพของบุคคล
ในชุนชน 

 การมีส่วนร่วมในการวางแผน
การเตรียมความพร้อมกับ
การรับมือกับ 
ภัยพิบัติ 
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สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
มาตรฐาน พ 5.1  ปูองกันและหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียง  พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ  อุบัติเหตุ  การใช้ยาสารเสพติด 
                       และความรุนแรง  

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระเก่ียวกับภัยพิบัติในทอ้งถ่ิน 
ม.1 1 แสดงวิธีปฐมพยาบาลและ 

  เครื่องมือย้ายผู้ปุวยอย่าง 
  ปลอดภัย             

 การปฐมพยาบาลและเคล่ือนย้าย
ผู้ปุวยอย่างปลอดภัย 

การปฐมพยาบาลผู้ปุวยในขณะ
เกิดภัยพิบัติ  เช่น เป็นลม 
บาดแผล  ไฟไหม้  กระดูกหัก  
จมน้ า เป็นต้น  

ม.2 3. ใช้ทักษะชีวิตในการปูองกัน 
   ตนเองและหลีกเล่ียง 
   สถานการณ์คับขันที่อาจ 
   น าไปสู่อันตราย  

ทักษะชีวิตในการปูองกันตนเอง
และหลีกเล่ียงสถานการณ์คับขันท่ี
อาจน าไปสู่อันตราย 

- ทักษะการด ารงชีวิตในขณะ 
  เกิดภัยพิบัติ และหลังเกิดภัย 
  พิบัติ 
- วิธีการช่วยเหลือตนเองและ 
  ผู้อื่นขณะเกิดภัยพิบัติ 

ม.3 5. แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพ 
   อย่างถูกวิธี         

วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี         วิธีการช่วยเหลือผู้อื่นขณะเกิด 
ภัยพิบัติ         

ม.4-6 3. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อ 
   สุขภาพหรือความรุนแรง 
   ของคนไทยและเสนอ 
   แนวทางปูองกัน 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อสุขภาพหรือความ
รุนแรงของคนไทยและเสนอ
แนวทางปูองกัน 

วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิด
ภัยพิบัติและเสนอแนวทางการ
เตรียมความพร้อม 

4. วางแผน ก าหนดแนวทาง 
   ลดอุบัติเหตุและสร้างความ 
   ปลอดภัยในชุมชน  

การวางแผน ก าหนดแนวทางลด
อุบัติเหตุ และเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชุมชน  

การวางแผนเพื่อเตรียมความ
พร้อมรับมือกับภัยพิบัติ  

5. มีส่วนร่วมในการสร้างเสริม 
   ความปลอดภัยในชุมชน  

กิจกรรมการสร้างเสริมความ
ปลอดภัยในชุมชน  

ร่วมมือกับชุมชนจัดกิจกรรมการ
ซ้อมรับมือกับภัยพิบัติ 

6 ใช้ทักษะการตัดสินใจ 
   แก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ี 
   เส่ียงต่อสุขภาพและความ 
   รุนแรง  

ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ท่ีเส่ียงต่อสุขภาพและ
ความรุนแรง 

ทักษะการรับมือกับภัยพิบัติ 

7. แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพ 
   อย่างถูกวิธี 

วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธ ี วิธีการช่วยเหลือผู้อื่นขณะเกิดภัย
พิบัติ 
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ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้ประเด็นปัญหาภัยพบิัติ  
การน าประเด็นปัญหาภัยพิบัติในท้องถิ่นมาจัดเป็นสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  

และมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  
การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ภัยพิบัติ 

เร่ืองอุทกภัย 
บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา   

และการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่  4    แสดงความสัมพันธ์ของโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ในท้องถิ่น เรื่อง “อุทกภัย”  

 อุทกภัย 

1.  สาเหตุของน้ าท่วม 
มาตรฐาน ว 2.2 ,ว 6.1 ว 7.2,  
             ว 8.1 

มาตรฐาน ส 5.1 

2. ผลกระทบจากปัญหา 
   น้ าท่วม 
    มาตรฐาน ว 2.2 

3. การป้องกันภัยจาก 
    ภาวะน้ าท่วม 
    มาตรฐาน พ 4.1,พ 5.1   

4. การด ารงชีวิตในภาวะน้ าท่วม
มาตรฐาน ง 1.1,ง 2.1 
มาตรฐาน ว 2.2 
มาตรฐาน พ 2.1 
มาตรฐาน ส.3.1 

5. การวางแผนในการป้องกัน 
   แก้ไข ฟื้นฟ ู
   มาตรฐาน ส 5.2   
   มาตรฐาน ว 2.2 
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การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางกับสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน  
    

การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ภัยพิบัติ เรื่อง “อุทกภัย”   ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
 

ท่ี หน่วยการเรียนรู้                มาตรฐานการเรียนรู้    สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

1 สาเหตุของปัญหา 
น้ าท่วม 

มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจความส าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติใน
ระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก น าความรู้ไปใช้ใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน
ท้องถิ่น  

มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของ
กระบวนการต่างๆท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก........ 

 

 

มาตรฐาน ว 7.2 เข้าใจความส าคัญของเทคโนโลยี
อวกาศท่ีน ามาใช้ในการส ารวจอวกาศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตรและการส่ือสาร 
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยา
ศาสตร์  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตและส่ิงแวดล้อม 

มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้การ
แก้ปัญหารู้ว่าปรากฎการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้น
ส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอนสามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือท่ีมีอยู่ใน
ช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
สังคม และส่ิงแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  

 

- ความสัมพันธ์ของน้ ากับ 
  การด ารงชีวิตของมนุษย์ 
  และส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ  

 

 
- ลักษณะภูมิประเทศและ 
  ภูมิอากาศในท้องถิ่นกับ 
  การเกิดปัญหาน้ าท่วม   
- สาเหตุของปัญหาน้ าท่วม 
  สาเหตุจากธรรมชาติ  
  สาเหตุจากการกระท า 
  ของคน 

 
- การใช้ความรู้จากของ 
  เทคโนโลยีอวกาศท่ีน ามา 
  ใช้ในการส ารวจทรัพยากร 
  ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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  การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางกับสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน     
การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ภัยพิบัติ เรื่อง “อุทกภัย”   ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ท่ี หน่วยการเรียนรู้                มาตรฐานการเรียนรู้    สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

 สาเหตุของปัญหา 
น้ าท่วม 

มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทาง
กายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อ
กันและกันในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนท่ีและ
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาวิเคราะห์สรุป 
และใช้ข้อมูลภูมิสาร สนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

- การสืบค้นข้อมูลในการ  
  ศึกษาปัญหาน้ าท่วมและ 
  คาดการณ์แนวโน้มของ 
  ปัญหาจากการใช้ความรู้ 
  จากแผนท่ีและเครื่องมือ 
  ทางภูมิศาสตร์ ส่ือ  
  เทคโนโลยีอย่างมี 
  ประสิทธิภาพ  
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ตัวอย่าง 
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ภัยพิบัติ เร่ือง “อุทกภัย” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระท้องถ่ิน สาระส าคญั เวลา น้ าหนัก
คะแนน 

“อุทกภัย” 
1 สาเหตุ
ของปัญหา
น้ าท่วม  

มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจ
สิ่งแวดล้อมในท้องถ่ิน...... 

ตัวชี้วัดที่ 1 วิเคราะห์สภาพ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากร 
ธรรมชาติในท้องถ่ินและ
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 

ตัวชี้วัดที่ 5 อภิปรายปัญหา
สิ่งแวดล้อมและเสนอแนะ
แนวทางการแก้ปัญหา 

ตัวชี้วัดที่ 6 อภิปรายและมี
ส่วนร่วมในการดูแลและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
ท้องถ่ินอย่างย่ังยืน  

 

 

 

 

 

 

 

 

- สภาพปัญหา
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถ่ินเกิดจากการ
กระท าของธรรมชาติ
และมนุษย์ 

 

- ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
อาจเกิดจากมลพิษ...... 

 
- แนวทางการแก้ปัญหา
มีหลายวิธีเริ่มจาก
ศึกษาแหล่งที่มาของ
ปัญหาเสาะหา 
กระบวนการในการ
แก้ปัญหาและทุกคนมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติ
เพ่ือแก้ปัญหา  

-การดูแลและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในท้องถ่ิน
ให้ยั่งยืน ควรได้รับ
ความร่วม มือจากทุก
ฝุาย และต้องเป็นความ
รับผิดชอบของทุกคน  
 
 

 

-ความสัมพันธ์
ของน้ ากับการ 
ด ารงชีวิตของ
มนุษย์และ
สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ  

  

- สภาพแหล่งน้ า 
  ในท้องถ่ิน 

 
-สาเหตุของ  
 ปัญหาอุทกภัย 
-การร่วมมือกัน  
ดูแลรักษาแหล่ง   
น้ าในท้องถ่ิน 
และการหาแนว
ทางการปูองกัน 
ปัญหาน้ าท่วม 

 

 

 

 

 
 

 

 

น้ าเป็นทรัพยากร 
ธรรมชาติที่ส าคัญ
และมีความสัมพันธ์
ต่อการด ารงชีวิต
ของมนุษย์และ
สิ่งมีชีวิตอื่นอีกแต่
อีกด้านหน่ึงน้ าก็ท า
ให้เกิดปัญหาต่อ
มนุษย์ได้ โดย
สาเหตุทั้งจาก
ธรรมชาติการ
กระท าของมนุษย์ 
ซึ่งความรุนแรงของ
ปัญหาย่อม ข้ึนอยู่
กับลักษณะภูมิ
ประเทศและ
ภูมิอากาศใน
ท้องถ่ินน้ัน ดังน้ัน
คนในท้องถ่ินจึง
จ าเป็นต้องรับรู้
ข้อมูลและเข้าใจ
สภาพท้องถ่ินเพ่ือ
หาแนวทางแก้ 
ปัญหาและคาด 
การณ์แนวโน้มของ
ปัญหาได้ 

 12  
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                         หน่วยการเรียนรู้ภัยพิบัติ เร่ือง “อุทกภัย” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ต่อ) 

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

สาระท้องถ่ิน สาระส าคญั เวลา น้ าหนัก
คะแนน 

 มาตรฐาน ว 7.2 เข้าใจ 
ความส าคัญของเทคโนโลยี
อวกาศ... 
ตัวชี้วัดที1่ สืบค้นและ
อภิปราย ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีอวกาศที่ใช้ส ารวจ
อวกาศ วัตถุท้องฟูาสภาวะ
อากาศทรัพยากรธรรมชาติ 
……… 

มาตรฐาน ว 8.1 การใช้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ในการสืบเสาะหา
ความรู้การแก้ปัญหา.... 
 
มาตรฐาน ส 5.1เข้าใจ
ลักษณะของโลกทาง
กายภาพและความสัมพันธ์
ของสรรพสิง่ซึ่งมีผลต่อกัน
และกัน..... 
ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ในการรวบรวม 
วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูล
เก่ียวกับลักษณะทางทาง
กายภาพและ...... 

-มนุษย์ใช้กล้อง
โทรทรรศน์ จรวด
ดาวเทียม ยานอวกาศ
ส ารวจอวกาศ อวกาศ 
วัตถุท้องฟูา สภาวะ 
อากาศ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
การเกษตร และการ
สื่อสาร 

 

 

 

 

 

 

 

-เครื่องมือทางกายภาพ
ที่แสดงลักษณะทาง
กายภาพและสังคม..... 

-การใช ้
เทคโนโลยีอวกาศ
ในการส ารวจ
สภาวะอากาศที่
ท าให้เกิดน้ าท่วม 
-การสืบค้นข้อมูล 
 ในการศึกษา 
 ปัญหาน้ าท่วม
และคาดการณ์
แนวโน้มของ
ปัญหา 

 

 

 

 

 
 

-จากการใช้
ความรู้จากแผน
ที่และเครื่องมือ
ทาง ภูมิศาสตร์ 
สื่อเทคโนโลยี
อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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การออกแบบการเรียนรู้ภัยพิบัติ 

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ ว 6.1 
ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3 ม.1/4, ม.1/5, 
ม.1/6 และ ม.1/7 
ม.2/7 และ ม.2/8 
ม.4-6/4  
วิทยาศาสตร์ ว 7.2  
ม.3/3 
ม.4-6/2  
สังคมศึกษาฯ ส 4.1 
ม.3/1, ม.3/2 
สังคมศึกษาฯ ส 5.1 
ม.4-6/1,ม.4-6/2 ม.4-6/3,ม.4-6/4  

 การรู้จักภัยพิบัติในพื้นท่ี 
-ประวัติการเกิดภัยพิบัติ    
-ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น 

 การใช้ข้อมูลจากการ
ส ารวจภัยพิบัติ 

 สาเหตุของการเกิด 
ภัยพิบัติ   

 ผลกระทบจากการเกิด
ภัยพิบัติ 

 การประเมินความเส่ียง
ในการเกิดภัยพิบัติใน
พื้นท่ี 

- สืบค้นข้อมูลภัยพิบัติต่างๆท่ีเกิดขึ้นและ 
  ภัยพิบัติในพื้นท่ีจากแหล่งต่างๆ  
- ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 
- เรื่องเล่าจากชุมชนเกี่ยวกับภัยพิบัติในพื้นท่ี 
- วิเคราะห์สาเหตุของการเกิดภัยพิบัติ 
- ผลกระทบต่อคนในชุมชนทางด้าน 
  เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม 
- การประเมินความเส่ียงของการเกิดภัยพิบัติ 
 

สังคมศึกษาฯ ส 5.1 
ม.1/1, ม.1/3 
สังคมศึกษาฯ ส 5.2 
ม.4-6/1, ม.4-6/2  ม.4-6/3, ม.4-6/5  
สุขศึกษาฯ พ 5.1 
ม.4-6/3,ม.4-6/4,ม.4-6/5 

 การเตรียมความพร้อม
รับมือภัยพิบัติ 
ก่อนเกิดภัยพิบัติ 
- ส ารวจชุมชน 
 
 

- ส ารวจเส้นทางอพยพและสถานท่ีปลอดภัย 
- การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 
  จ าเป็นในภาวะฉุกเฉิน 
- การสนทนากับครอบครัวเพื่อเตรียม 
  ความพร้อม 
- ร่วมมือกับเพื่อนบ้านและชุมชนในการ 
  เตรียมความพร้อม 
- เรียนรู้การปูองกันภัยจากหน่วยงานท่ี 
  เกี่ยวข้อง 

สุขศึกษาฯ พ 5.1 
ม.2/3 
ม.4-6/6 

 การเตรียมความพร้อม
รับมือภัยพิบัติ 
ขณะเกิดภัยพิบัติ 

- การติดตามฟังข่าวจากแหล่งท่ีเช่ือถือได้ 
  วิทยุ โทรทัศน์ และสัญญาณแจ้งเตือนภัย 
  จ านวนน้ าฝนท่ีตกลงมา  
- วิธีปฏิบัติตนในการเตรียมความพร้อมท่ีจะ 
  อพยพหนีภัย 

สังคมศึกษาฯ ส 2.1  
ม.1/2 
ม.2/2 
ม.4-6/3 
สุขศึกษาฯ พ 4.1  
ม.2/6  และ ม.3/2 
ม.4-6/1, ม.4-6/4  ม.4-6/4, ม.4-6/6  
สุขศึกษาฯ พ 5.1  
ม.1/1  ม.2/3  ม.3/5 
ม.4-6/7 

 การเตรียมความพร้อม
รับมือภัยพิบัติ 
หลังเกิดภัย 
1) การช่วยเหลือผู้ปุวย 
2) การซ่อมแซม 
3) การดูแลสุขภาพจิต 

 - การช่วยเหลือผู้ปุวย 
 - การซ่อมแซม 
 - การดูแลสุขภาพจิต 
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                                                            ตัวอย่าง 
               การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับภัยพิบัติ 
 
         การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับภัยพิบัติและสามารถ
ปรับตัวในสถานการณ์ได้  ดังนี้  
         ด้านความรู้ 
         1. การเกิดอุทกภัย 
                 1.1 อุทกภัยเกิดจากสาเหตุใด 
                      สภาพภูมิอากาศ 
             ลักษณะภูมิประเทศ 
                      การกระท าของมนุษย์ 
                      ภาวะโลกร้อน 
                 1.2 ประวัติการเกิดภัยพิบัติน้ าท่วม และดินถล่ม  
          2. การอพยพหนีภยั 
                 2.1  ติดตามฟังข่าวจากแหล่งท่ีเช่ือถือได้ 
                       1) วิทยุ โทรทัศน์  และสัญญาณแจ้งเตือนภัย 
                          - การเตือนภัยจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
                       2) จ านวนน้ าฝนท่ีตกลงมา 
                          - ปริมาณน้ าฝนท่ีตกลงมา มากกว่า 100  มิลลิเมตร  ต่อวัน หรือ 
                          - ปริมาตรน้ าฝนท่ีตกลงมามีมากกว่า 300  มิลลิเมตร  ต้ังแต่ฝนเริ่มตก 
                  2.2  วิธีปฏิบัติตนในการเตรียมความพร้อมท่ีจะอพยพหนีภัย  
                          - ติดตามฟังข่าวจากแหล่งท่ีเช่ือถือได้ 
                          - สวมใส่เส้ือผ้าท่ีสะดวกต่อการเคล่ือนไหวสามารถอพยพหนีภัยและพร้อมท่ีจะช่วยเหลือผู้อื่นไ 
                          - ไม่อพยพหนีภัย โดยใช้รถยนต์เป็นพาหนะ เนื่องจากอาจมีส่ิงกีดขวางอันตรายบนถนน 
                          - หากไม่สามารถอพยพไปยังสถานท่ีปลอดภัยได้ให้ไปยังบริเวณท่ีสูง  
                   2.3  ให้ความช่วยเหลือผู้ท่ีประสบภัย ไปยังสถานท่ีปลอดภัย 
                          - คนชรา 
                          - เด็กเล็ก 
                          - ผู้พิการ 
                          - ผู้บาดเจ็บหรือผู้ปุวย 
                          - หญิงมีครรภ์  
                     2.4  จะปฏิบัติตนอย่างไร หากมีน้ าท่วมล้อมรอบตัว 
                          - ผู้อพยพที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้ ให้ผูกเชือกโยงไว้กับผู้อพยพไปด้วย 
                          - ตรวจสอบระดับความลึกของน้ า โดยยึดว่า ผู้ชาย 70 เซนติเมตร ผู้หญิง 50 - 60 เซนติเมตร  
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                          - ขณะเดินในบริเวณท่ีน้ าท่วม ควรมีไม้ถ่อ  
                          - ต้องช่วยเหลือเด็ก และผู้สูงอายุก่อน  
                      2.5 จะปฏิบัติตนอย่างไร ภายหลังการเกิดภัยพิบัติ  
                           - กลับบ้าน เมื่อมีการประกาศจากเจ้าหน้าท่ี         
                           - ตรวจสอบความเสียหายภายในและภายนอกบ้าน 
                             - ส ารวจผู้ได้รับบาดเจ็บ 
                             - ตรวจสายไฟฟูาท่ีช ารุดเสียหาย 
                             - ปิดวาลส์แก๊สหากพบว่ารั่ว 
                             - ไม่ควรด่ืมน้ าจากน้ าบริเวณนั้น 
                             - ไม่รับประทานอาหารที่ปนเป้ือนจาก ดิน โคลน น้ าสกปรก  
                             - ระวังสัตว์มีพิษ  
             3. การเตรียมรับมือด้วยตนเอง 
                       3.1 ส ารวจเส้นทางอพยพและสถานท่ีปลอดภัย 
     3.2 การซ้อมอพยพหนีภัยของนักเรียน 
                       3.3 การจัดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินบรรจุอุปกรณ์ยังชีพส าหรับใช้ในการกรณีฉุกเฉิน 
                       3.4 สนทนากับครอบครัวเพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ 
                              - เมื่อเกิดภัย เราจะอพยพไปท่ีใด ใช้เส้นทางไหน 
                              - กระเป๋าฉุกเฉินบรรจุอุปกรณ์ยังชีพ 
                              - การติดต่อส่ือสารในกรณีท่ีมีคนสูญหาย 
                                จดหมายเลขโทรศัพท์ส าคัญ  เพื่อขอความช่วยเหลือ  
                       3.5 ร่วมมือกับเพื่อนและชุมชนในการเตรียมพร้อม โดยพูดคุยสนทนากับเพื่อนบ้านและชุมชน 
                              - การเล่าสู่กันฟังเรื่องภัยพิบัติ 
             - การร่วมมือในการรับมือกับภัยพิบัติ 
                       - การร่วมมือในการรับมือกับภัยพิบัติ 
                              - การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการอพยพ  
                        3.6 เรียนรู้การปูองกนัภัย  จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการปูองกนัภัย 
                              - สัญญาณเตือนภัย 
                              - การอพยพหนีภัย 
                              - การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
                              - การกู้ชีพ และการฟื้นฟู 
                              - การฝึกอบรม 
                              - การประชาสัมพันธ์ 
                              - ระบบการระบายน้ าตามโครงการพระราชด าริ        
                ด้านทักษะ/กระบวนการ 



33 
 
                ทักษะพื้นฐาน    
                 1. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ 
                 2. มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
                 3. มีความสามารถในการท างานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น  
                ทักษะการคิด  
                 1. ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน  ได้แก่ ทักษะการสังเกต  ทักษะการรวบรวมข้อมูล  ทักษะการให้เหตุผล  
  ทักษะการแปลความ  ทักษะการตีความ  ทักษะการน าความรู้ไปใช้  
                 2.  ทักษะการวิเคราะห์   ทักษะการประเมิน   ทักษะการสรุปลงความเห็น  ทักษะการสังเคราะห์  
ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้  ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
ทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์   

 
                 ทักษะพลเมือง/ความรับผิดชอบทางสังคม 
                 1. เคารพและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
                 2. มีภาวะผู้น า  
                 3. มีความเสียสละไม่เห็นแก้ประโยชน์ส่วนตน  
                 เจตคติ 
                 1. มีความตระหนักในภัยพิบัติ  
                 2. ร่วมกันรับผิดชอบปัญหาสังคม  ส่ิงแวดล้อม และภัยพิบัติในท้องถิ่น 
                 3. มีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้อื่น  
 

2. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านกิจกรรมจิตสาธารณะประโยชน์ 
รูปแบบการจัดกิจกรรมต้องมีความเป็นรูปธรรม ควรมีเปูาหมายท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการปฏิบัติตนในการ
ช่วยเหลือสังคม   
                - กิจกรรมอาสาสมัคร   
                - กิจกรรมพี่สองน้อง 
                - กิจกรรมสร้างแบบจ าลองภัยพิบัติ 
                - กิจกรรมการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเหมาะสม ตลอดจนทักษะการปฐมพยาบาล  
             -  กิจกรรมการซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมอพยพหนีภัย 
              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5  
               การจัดกิจกรรมควรเน้น  
                - ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ 
                - การตอบโต้และการจัดการโดยใช้ทักษะในเชิงเทคนิค  เช่น การกู้ภัย การแจ้งเตือนภัย เป็นต้น  
                - การปฏิบัติตนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการดูแล และเฝูาระวังในความปลอดภัยท้ังชุมชน 
ครอบครัว และเพื่อน ๆ  
 



34 
 
3.  ตัวอย่างกิจกรรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ 
 

                 1. การส ารวจเส้นทางอพยพและสถานที่ปลอดภัย  
                       1.1  มาส ารวจชุมชนของเรากันเถอะ  ดูซิว่า 
                                - เส้นทางอพยพหนีภัย .....ไปทางใด อยู่ท่ีไหน 
                                - สถานท่ีปลอดภัย......อยู่ท่ีไหน 
                        นักเรียนจัดท าแผนท่ีบริเวณโรงเรียนและชุมชนท่ีใกล้โรงเรียนด้วยกัน  เพื่อเรียนรู้ว่าบริเวณใด
เป็นบริเวณท่ีปลอดภัยและบริเวณใดท่ีไม่ปลอดภัย และให้นักเรียนคิดหาเส้นทางอพยพไปยังสถานท่ีปลอดภัย โดยใช้
ความรู้ท่ีครูสอนในช้ันเรียน  
                              1.2  มาเรียนรู้ กิจกรรมเกมจิตนาการด้านภัยพิบัติกันเถอะ  
                              เมื่อนักเรียนจัดท าแผนท่ีเสร็จแล้ว นักเรียนมาเล่นเกมจิตนาการด้านภัยพิบัติ หรือ 
Disaster Imagination  Game  (DIG)   วิธีการเล่นเกม DIG เป็นการสร้างสถานการณ์จ าลองในแผนท่ี โดยสมมติ
ว่ามีเหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นที่โรงเรียนหรือชุมชนของเรา เราจะท าอย่างไร   โดยเริ่มจาก 
                         1. น าแผนท่ีท่ีจัดท ามาร่วมดูกัน   
                         2. ค้นหาว่าบริเวณใดเป็นท่ีท่ีปลอดภัยให้เราอพยพหนีภัย และท่ีใดท่ีเราไม่ควรอพยพ  
เนื่องจากเป็นบริเวณท่ีมีอันตราย 
                         3. เราใช้เส้นทางใดไปยังสถานท่ีอพยพที่ปลอดภัย  

                  2. มาเรียนรู้กิจกรรมปฏิบัติการอพยพ   
                        นักเรียนจะต้องเรียนรู้ว่าจะปฏิบัติการอพยพอย่างไร โดยครูจะเป็นผู้ให้ความรู้ และนักเรียน
จะต้องร่วมกันปฏิบัติการอพยพทุกครั้งท่ีมีการฝึกซ้อมอพยพ  
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ใบกิจกรรมท่ี 1  
วิเคราะห์ภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีมีแนวโนม้จะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 

ประเภทของภัยพิบัติในพื้นที ่ ปัจจัยที่ท าให้เกิดภัยพิบัติ ผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติ 
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                                                         ใบกิจกรรมท่ี 2  
                    แนวทางการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในระดับสถานศึกษา  

1. ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกลุ่ม ๆ 6- 8 คน แลกเปล่ียนประสบการณ์การเกี่ยวกับภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี  
          - ขณะเกิดภัยพิบัติ 
          - หลังเกิดภัยพิบัติ  

2. ระดมความคิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ท่ีผ่านมา และถอดบทเรียนการด าเนินงานของโรงเรยีนในการ
เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ 
 

3. น าเสนอแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ 
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ใบงานท่ี 3  
การบูรณาการ “ภัยพิบัติ” กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

1. วิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีสอดคล้องกับการเรียนรู้
เรื่องภัยพิบัติ  
 

2. ออกแบบการเรียนรู้/ออกแบบกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติในพื้นท่ี   

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  
หรือผลการเรียนรู้ 

เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ แนวทางการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้  
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ใบกิจกรรมท่ี 4  
การจัดท าแผนการเตรียมความพร้อมรับมอืกับภัยพิบัติของสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


