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กิตติกรรมประกาศ
ความสําเร็จของวิทยานิพนธเลมนี้เกิดจากความเมตตาและความกรุณาอยางสูงยิ่งจาก
รองศาสตราจารย ดร. สําลี ทองธิว อาจารยที่ปรึกษา ผูใหแนวความคิด คําปรึกษา และแกไข
ขอบกพรองตางๆ ตลอดจนใหโอกาสผูวิจัยไดพัฒนากระบวนการคิด กระบวนการทํางาน รวมทั้ง
ประสบการณการเรียนรูตลอดเวลา ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางสูงดวยความเคารพมา ณ
โอกาสนี้
ผูวิ จั ยขอกราบขอบพระคุ ณคณาจารยสาขาวิชาประถมศึก ษาทุ กทานที่รวมพิ จารณา
โครงรางวิทยานิพนธ และขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร. สมพงษ จิตระดับ ประธาน
กรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ และรองศาสตราจารย พชรวรรณ จั น ทรางศุ กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ ที่กรุณาตรวจสอบใหขอเสนอแนะที่มีคุณคาตอการปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธใหมี
ความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร. เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท ผูชวยศาสตราจารย
ดร.มนตรี ชูวงษ อาจารย ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท ผูชวยศาสตราจารย ประณาท เทียนศรี
อาจารยศิริรัตน ศิรวิ ิโรจนสกุล ที่ไดสละเวลาในการตรวจพิจารณาและใหขอเสนอแนะที่เปน
ประโยชนในการปรับปรุงแกไขเครื่องมือวิจัยและเอกสารที่ใชในการวิจยั ใหมีความสมบูรณ ทําให
วิทยานิพนธเลมนี้มีคุณคาทางวิชาการมากยิ่งขึน้
ขอขอบพระคุ ณผูอํานวยการโรงเรียนบานน้ําเค็ม รวมทั้งคณะครูโรงเรียนบานน้ําเค็ม
อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา ที่อํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล คอยชวยเหลือใน
ทุกๆดาน ทําใหงานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี และขอขอบใจนักเรียนโรงเรียนบานน้ําเค็มที่
เขารวมกิจกรรมดวยความสนใจ พรอมทั้งใหความรวมมือเปนอยางดี
ขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ สาขาวิชาประถมศึกษา ที่ใหคําปรึกษาที่ดี เปนกําลังใจ และคอย
ชวยเหลือดวยดีตลอดมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ณหทัย วันทาเพื่อนที่คอยแนะนํา และคอยชวยเหลือ
ทุกๆดาน ดวยความจริงใจ
ทายสุดนี้ ขอกราบขอบพระคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหวิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จลุลวงไปได
ดวยดี โดยเฉพาะบิดา (คุณจือเคียง ปญจศุภวงศ) มารดา (คุณรัตติยา ปญจศุภวงศ) ผูมีพระคุณ
สู ง สุ ด ในชี วิ ต พี่ ช าย (คุ ณ ภั ค พงศ ป ญ จศุ ภ วงศ ) ผู เ ป น ครอบครั ว ของผู วิ จั ย ที่ ป ลู ก ฝ ง ความรู
ความดีงาม อีกทั้งไดสงเสริมและเปนกําลังใจใหตลอดมา ทําใหผูวิจัยประสบความสําเร็จและมี
ความภาคภู มิ ใ จในวั น นี้ ตลอดจนขอบคุ ณ ทุ ก ท า นที่ มิ ไ ด ก ล า วนามในที่ นี้ คุ ณ ค า อั น เกิ ด จาก
วิ ท ยานิ พ นธ ฉ บั บ นี้ ข อมอบเป น เครื่ อ งบู ช าคุ ณ บิ ด ามารดาและครู อ าจารย ด ว ยความรั ก และ
เคารพยิ่ง
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ภั ย ธรรมชาติ ที่ ไดเคยเกิ ดขึ้น ในประเทศไทยมีอยูด ว ยกัน หลายชนิด อาทิ เ ชน อุ ท กภั ย
วาตภัย แผนดินถลม แผนดินไหว และพายุซัดฝง เปนตน ภัยธรรมชาติแตละชนิดที่เกิดขึ้นมาแลว
นั้นลวนแตมีความแตกตางกันในเรื่องของชวงเวลาของการเกิด ระดับความรุนแรง และผลกระทบ
ที่มีต อชี วิ ต และทรั พ ย สิน ด ว ยกั น ทั้ง สิ้น และเป น ที่ ท ราบกั น ดี วา ภั ย ธรรมชาติ ครั้ ง รา ยแรงที่สุ ด
ครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายฝงทะเลอันดามันทางภาคใตของประเทศไทย ซึ่งเปนคลื่นยักษ
ที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นใตทะเล ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากแผนดินไหวขนาดใหญ แผนดิน
ใตน้ําเคลื่อนที่อยางแรง หรือ การระเบิดของเกาะภูเขาไฟ สาเหตุที่อุบัติการณทั้งสามทําใหเกิด
คลื่นยักษเปนเพราะวา อุบัติการณเหลานี้กอใหเกิดการยุบตัวขึ้นในทะเลเปนพื้นทีก่ วาง ซึง่ จะดึงดูด
น้ําในมหาสมุทรโดยรอบเปนวงกวาง มาทดแทนพื้นที่ที่ยุบตัวลงไป จึงทําใหเกิดแรงกระแทก
ในมหาสมุทรและกลายเปนคลื่นยักษ ที่มีความยาวของคลื่นเปนรอยถึงพันกิโลเมตร และอาจมี
ความสูงเทาตึกหลายสิบชั้น ที่เรียกวา "สึนามิ"
คลื่นสึนามิ เกิดขึ้นไมบอยครั้งหนักแตท วาแตละครั้งที่เกิดก็สรางความเสียหายไดเปน
จํานวนมาก คลื่นสึนามิที่เคยเกิดขึ้นมาแลวสวนใหญมักเกิดขึ้นในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟก
ซึ่งสงผลกระทบตอหลายๆ ประเทศที่อยูลอมรอบมหาสมุทรแปซิฟก แมวาจะไมไดอยูใกลกับ
จุดศูนยกลางการเกิดแผนดินไหวก็ตาม เหตุการณคลื่นยักษที่ซัดเขาสูบริเวณชายฝงทะเลอันดา
มันทางตอนใตของประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พุทธศักราช 2547 เปนผลมาจากการเกิด
แผนดินไหวในบริเวณตะวันตกของเกาะสุมาตราเหนือของประเทศอินโดนีเซีย การเกิดแผนดินไหว
ดังกลาว ทําใหเกิดการสั่น สะเทือนรับรูไดในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร และไทย นอกจากนั้น
ไดทําใหเกิดคลื่นสึนามิในวงกวาง ในประเทศอินโดนีเซีย อินเดีย ศรีลังกา มาเลเซีย และ 6 จังหวัด
ฝ ง ทะเลอั น ดามั น ทางใต ข องไทย ได แ ก จั ง หวั ด พั ง งา กระบี่ ภู เ ก็ ต ระนอง ตรั ง และสตู ล
สรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินเปนจํานวนมากของทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ
ที่มาทองเที่ยวในประเทศไทยดังตารางตอไปนี้
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ตารางที1่ จํานวนผูเสียชีวติ บาดเจ็บ และสูญหายจากภัยพิบัติคลื่นยักษสนึ ามิ
เมื่อ 26 ธันวาคม 2547 ใน 6 จังหวัด
คนไทย

ตางชาติ

เสียชีวิต
จังหวัด
ไมสามารถ
เสียชีวิต บาดเจ็บ สูญหาย เสียชีวิต บาดเจ็บ สูญหาย ระบุสัญชาติได
พังงา

1,389

4,344

1,428

2,114

1,253

305

722

กระบี่

357

808

329

203

568

240

161

ภูเก็ต

151

591

256

111

520

364

17

ระนอง

153

215

9

6

31

0

0

ตรัง

3

92

1

2

20

0

0

สตูล

6

15

0

0

0

0

0

รวม

2,059

6.065

2,023

2,436

2,023

909

900

ที่มา:
ศูนยขอมูลสารสนเทศผูประสบภัยฯ
กระทรวงมหาดไทย

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จากตาราง จะเห็นไดวา จํานวนผูเสียชีวิตในประเทศไทยมีจํานวน 5,395 คน แยกเปน
ผูเสียชีวิตชาวไทยจํานวน 2,059 คน เปนชาวตางชาติ 2,436 คน ยังมีอีก 900 คนที่ระบุสัญชาติ
ไมได สวนผูที่ไดรับบาดเจ็บมีจํานวนทั้งสิ้น 8,457 คน แยกเปนคนไทย 6,065 คน ชาวตางชาติ
2,392 คน อยางไรก็ตาม ยังมีผูสูญหายจากเหตุการณคลื่นยักษสึนามิทั้งสิ้น 2,817 คน แยกเปน
คนไทย 1,921 คน ชาวตางชาติ 896 คน หากรวมยอดผูเสียชีวิตกับยอดผูสูญหาย และพบวา
จังหวัดที่ประสบภัยรุนแรงที่สุดคือ จังหวัดพังงา
โดยเฉพาะอยางยิ่งบานน้ําเค็ม อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา ซึ่งเปนหมูบานชาวประมง
ที่มีผูเสียชีวิตและไดรับความเสียหายจากสึนามิจํานวนมาก มีผูเสียชีวิตเฉพาะพื้นที่นี้จํานวน
4,225 คน และบาดเจ็บ 5,597 คน ผูเสียชีวิตที่เปนผูมีถิ่นฐานในอําเภอตะกั่วปามีจํานวน 562 คน
และสูญหาย 492 คน (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา, 2548) เหตุการณครั้งนั้นสงผลกระทบ
อยางรุนแรงโดยตรงตอเด็ก เด็กนับพันเสียชีวิต อีกกวา 1,200 คนตองสูญเสียพอหรือแมหรือ
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ทั้งพอและแม เด็กหลายพันคนตองยายไปอยูในที่พักพิงชั่วคราว โรงเรียนกวา 200 แหง
ที่เปนที่เรียนของเด็กนักเรียน 50,000 คน ตองสูญเสียครู นักเรียน และอาคารเรียน ไมเพียงแต
ความเสียหายทางกายภาพเทานั้น ภัยพิบัติครั้งนี้ยังนํามาซึ่งความทุกขโศกอยางสาหัส การสูญเสีย
บุคคลผูเปนที่รัก และบาดแผลที่ไดรับจากประสบการณที่เลวรายเชนนั้น ไดทิ้งรอยแผลเปน
ที่บาดลึกไวในจิตใจ ซึ่งหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนไดเขาไปชวยเหลือผูประสบภัยสึนามิ
ทั้งดานสุขภาพกาย การฟนฟูสภาพจิตใจ ความเปนอยู และอาชีพของประชาชนอยางตอเนื่อง
รวมทั้งการใหความชวยเหลือทางดานการศึกษา โดยเหตุการณสึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนี้เอง
มี ผ ลต อ วงการศึ ก ษาเป น อย า งมาก ทั้ ง ด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละด า นธรณี วิ ท ยาที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง
กับการเกิดสึนามิ อันเปนการกระตุนใหนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้ง
รัฐ บาลไดต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการใหค วามรู แ ละการเสริ ม สรา งความเข า ใจเกี่ ย วกั บ
กระบวนการทางธรณีวิทยา ซึ่งมีผลตอการเกิดสึนามิขึ้น และในอดีตที่ผานมา รายวิชาที่ใชใน
การจั ด การเรีย นการสอนมิ ได ใหค วามสนใจและการให ความสํ า คั ญ ในเรื่อ งของกระบวนการ
ทางธรณีวิทยา ที่กอใหเกิดสึนามิขึ้น สังเกตไดจากหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในชวงหลายสิบปที่ผานมา ไมไดบรรจุเนื้อหาที่เกี่ยวกับธรณีวิทยาพื้นฐานไวในหลักสูตร
ประกอบกับการที่ประเทศไทยก็ไมเคยเกิดเหตุการณเชนนี้มากอน ผลที่ตามมาคือเยาวชนไทย
ในปจจุบันจึงไมมีความรูทางธรณีวิทยามากนัก อีกทั้ง เมื่อเกิดเหตุการณสึนามิขึ้นจึงไมมีการ
เตรียมตัวในการสรางความปลอดภัยใหเกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว การตั้งรับที่ดีเมื่อจะเกิด
สึนามิขึ้น หรือ การปฏิบัติตนหลังจากที่สึนามิเกิดขึ้นแลว ดังนั้นการเรียนรูเพื่อการปองกันภัยจาก
สึนามิจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ซึ่งสภาพทองถิ่นที่นักเรียนอาศัยอยูมีสภาพการเปน
พื้ น ที่ ที่ มี โ อกาสที่ จ ะได รั บ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงสภาพของแผ น เปลื อ กโลกในทาง
ธรณีวิทยาที่อาจเกิดสึนามิขึ้นไดอีก การเรียนรูเรื่องของสึนามิที่เกี่ยวกับการสาเหตุของเกิดสึนามิ
และการปองกันภัยจากสึนามิ รวมทั้งการสรางความเขาใจพื้นฐานใหกับนักเรียนจึงมีความจําเปน
อยางยิ่งยวดในการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติเชนสึนามินี้ตอไป
การใหความชว ยเหลือทางการศึก ษานั้น เปน สิ่ง ที่มีความจํ าเปนอยา งยิ่ง ประการหนึ่ง
ทั้งในดานการฟนฟูสถานศึกษาใหพรอมตอการจัดการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณในการจัดการ
เรียนการสอน รวมทั้งเนื้อหาสาระที่ใชในการเรียนการสอนที่ตองใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษา พ.ศ. 2542 ที่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่จัดทําสาระหลักสูตรตามวัตถุประสงค
ในวรรคหนึ่งในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะ
อันพึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ดังนั้นกิจกรรม
การเรี ย นการสอนที่ พั ฒ นาขึ้ น จะต อ งตอบสนองต อ ความต อ งการของชุ ม ชน มี เ นื้ อ หาสาระ
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ที่ เ กี่ ย วกั บ ป ญ หาและวิ ก ฤติ ใ นชุ ม ชน ทํ า ให ผู เ รี ย นสามารถมองเห็ น ความหมายของสาระ
ที่กําลังเรียนกับสิ่งที่นักเรียนกําลังเรียนอยูในชีวิตจริง เมื่อสาระเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับชุมชนและ
วิถีชีวิตจริง กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนจึงตองมีความสอดคลองตอลักษณะของเนื้อหา ทั้งนี้
หนวยงานและองคกรตางๆไดเขาไปใหความชวยเหลือในรูปแบบที่หลากหลายและแตกตางกันไป
ซึ่ง TASC ( The Alliance for Safe Children )รวมกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจัดโครงการ
โรงเรียนปลอดภัย ซึ่งเปนการพัฒนาโปรแกรมการปองกันอุบัติภัยในเด็กที่เกิดจากการพลัดตกจาก
ที่สูง ของมีคม สารเคมี วัตถุอุดชองทางเดินหายใจ ไฟ การจมน้ํา จากสัตว เครื่องเลนในสนามเด็ก
เลน และจากการใชยวดยานพาหนะ โดยผูวิจัยไดมีสวนรวมในโครงการโรงเรียนปลอดภัยโดยมี
ดร.รัตนา สําโรงทอง เปนประธานโครงการและรองศาสตราจารย ดร.สําลี ทองธิวที่ปรึกษาโครงการ
ในครั้งนี้ดวย ผูวิจัยพบวา หลักสูตรการเรียนการสอนในอดีตที่ผานมา รวมทั้งการไดรับความ
ชวยเหลือในดานตางๆหลังจากเกิดเหตุการณสึนามิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 นั้นใหความรู
ดานการดูแลเรื่องความปลอดภัยและการปองกันตนเองหลังการเกิดสึนามิ (สําลี ทองธิว, 2550)
แตยังไมไดเนนการใหความรู ความเขาใจเรื่อง สึนามิ โดยเฉพาะในระดับโรงเรียน ซึ่งชุมชน
บานน้ําเค็ม อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา เปนชุมชนที่ไดรับความเสียหายจากเหตุการณสึนามิ
มากที่สุดชุมชนหนึ่ง จึงมีความจําเปนที่ตองมีการสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ
โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูเกี่ยวกับคลื่นสึนามิ รวมทั้งวิธีการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ อันเปนการ
เตรียมพรอมสําหรับเหตุการณสึนามิที่อาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต
สวนในดานเนื้อหาสาระกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามินั้น
มีองคประกอบที่จําเปนประการที่หนึ่ง เนื้อหาสาระที่สรางขึ้นมีทิศทางเดียวกับวิถีชีวิตของคน
ในชุ ม ชน ประการที่ส อง คนในชุ ม ชนมี แ นวโน ม ในการสนั บ สนุน ให ค วามร ว มมื อ อย า งเต็ ม ที่
ในกิจกรรมหรือหลักสูตรที่ไดสรางขึ้น ดังนั้น กิจกรรมการเรียนการสอนจะตองเกิดขึ้นภายในชุมชน
และใชชุมชนเปนสถานที่ในการเรียนรู (สําลี ทองธิว, 2545) จะเห็นไดวา ชุมชนเปนแหลง
ทรัพยากรที่มีคุณคา ทําใหเยาวชนไดรูจักการใชชีวิตในสังคม และการเรียนรูทักษะการมีสวนรวม
ที่สําคัญ รูจักใชชุมชนเปนแหลงขอมูลในการแสวงหาความรูที่ตองการ ซึ่งสอดคลองกับหลักการ
เรียนรู ดวยการรับใช สังคม ดังที่ ทิศนา แขมมณี (2545)
ไดก ลาวไว ในศาสตรการสอนวา
การจัดการเรียนรูดวยการรับใชสังคม (service learning) เปนการดําเนินการชวยใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูโดยการใหผูเรียนเขาไปมีประสบการณในการรับใชสังคม นําความรูในหองเรียน
ไปประยุกตใช ซึ่งหัวใจสําคัญของ service learning คือการที่นักเรียนและชุมชนตางไดรับ
ประโยชนจากกิจกรรมนั้นๆ เทากัน ไมใชเกิดประโยชนเพียงฝายใดฝายหนึ่ง
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การเรียนรูดวยการรับใชสังคม เปนการเรียนรูที่สนองตอบแนวความคิดดังกลาว เพราะ
เป น การจั ด กิ จ กรรมที่ เ ป ด โอกาสให ผู เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู แ ละมี ป ระสบการณ ต รงต อ สั ง คม
ในรูปแบบของการเชื่อมโยงการศึกษาปญหา และการเขารวมแกปญหาของชุมชน เปนการสะทอน
ความเชื่อที่วา การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลมากที่สุด คือการลงมือปฏิบัติและการเชื่อมโยง
กับประสบการณที่มีจุดมุงหมาย นอกจากนี้แลวยังมีความสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา
ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 6 ที่กลาววา “การจัดการศึกษา
ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข”
และในมาตรา 24(3) ยังไดระบุถึงการจัดกระบวนการเรียนรูไววาใหสถานศึกษาและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน
ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง
ทั้งนี้ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคม
ให ไ ด ผ ล เต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพนั้ น ต อ งมี ก ารจั ด การเรี ย นรู ใ นรู ป แบบของโปรแกรมการเรี ย นรู
อย า งเป น ระบบที่ ต อ เนื่ อ งและมี ค วามชั ด เจน ดั ง นั้ น งานวิ จั ย นี้ จึ ง ได ศึ ก ษารายละเอี ย ดของ
การพัฒนาโปรแกรม โครงสราง องคประกอบ ตลอดจนโปรแกรมประเภทตางๆ เพื่อวิเคราะห และ
สั ง เคราะห ขึ้ น มาเป น โปรแกรมส ง เสริ ม การเรี ย นรู ต ามหลั ก การเรี ย นรู ด ว ยการรั บ ใช สั ง คม
เรื่องการปองกัน อุ บั ติ ภัยจากสึน ามิ สํ าหรั บนัก เรีย นชั้น ประถมศึก ษาปที่ 6 เพื่อหวั ง ว า จะเปน
อีกทางเลือกหนึ่งในการการเรียนรูเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ การปองกันและการปฏิบัติตนหากเกิด
ภั ย พิ บั ติ สึ น ามิ ขึ้ น อี ก ทั้ ง เป น แนวทางการปฏิ บั ติ ที่ ต อบสนองกั บ ความต อ งการของชุ ม ชน
อยางแทจริง
วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนีม้ ีวัตถุประสงคหลัก คือ
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสงเสริมการเรียนรูเรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ ตามหลัก
การเรียนรูดวยการรับใชสังคม ที่มีตอ ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาพังงา เขต 1 ไดแก
1.1 ความรูความเขาใจเรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ
1.2 พฤติกรรมในการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ
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สมมติฐานของการวิจัย
จากการคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของกับโปรแกรมสงเสริมการเรียนรูตามหลักการเรียนรูดวย
การรับใชสังคม ดังนี้
Williams (1997) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินประสบการณของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในการเรียนรูดวยการรับใชสังคม เพื่อระบุผลการมีสวนรวมในการเรียนรู และเพื่อ
ทําความเขาใจตอผลกระทบที่การเรียนรูมีตอนักเรียน โดยทําการศึกษานักเรียน 150 คน
ที่เขารวมโครงการ ผลปรากฏวา นักเรียนที่เขาโครงการทดลองการเรียนรูดวยการรับใชสังคม
มีผลทางดานบวกในเรื่อง พฤติกรรมการวางแผนและการสํารวจวิชาชีพ ทัศนคติในการยอมรับ
ผูอื่น ความสามารถที่จะลงมือกระทําเมื่อมีความรูสึกเห็นใจผูอื่น มีความรูสึกซาบซึ้งในคุณคาและ
ความสามารถของตนในสถานการณสังคม และมีพฤติกรรมการเรียนและพฤติกรรมที่ดีในโรงเรียน
Tannenbaum (2002) ไดวิเคราะหโปรแกรมการเรียนรูดวยการรับใชสังคมหลังเลิกเรียน
สําหรับเด็กในโรงเรียนประถมศึกษา 4 แหง เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียน พฤติกรรมทางสังคม และ
เจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ที่สมัครเขารวมโปรแกรมการเรียนรูดวยการรับใช
สังคมกลาไปหาฝน ( Dare to Dream ) กับนักเรียนที่ไมไดอยูในโปรแกรม Dare to Dream แตเปน
นักเรียนโปรแกรมหลังเลิกเรียนเชนเดียวกัน ผลการวิจัยพบวา โปรแกรม Dare to Dream มีผล
เชิงบวกตอการเรียน พฤติกรรมทางสังคม และเจตคติของนักเรียนกลุมทดลอง และนักเรียน
กลุมทดลองยังมีการพัฒนาสูงกวากลุมเปรียบเทียบ โดยกลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงขึ้น
นัก เรี ย นมีค วามพึง พอใจที่ ไดค ะแนนเฉลี่ย สูง ขึ้น และมีค วามพึ ง พอใจน อ ยที่ สุดที่ต อ งหยุ ดพั ก
หลังจากการเขารวมโปรแกรม นอกจากนี้ยังทําการวิเคราะหหลักสูตรของโปรแกรม Dare to
Dream พบวาโปรแกรมมีความครอบคลุมการฝกปฏิบัติเบื้องตนในการเรียนรูดวยการรับใชสังคม
นฤมล มณีงาม (2547) ทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับการ
ประหยัดพลังงานตามหลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ผลงานวิ จั ย พบว า นั ก เรี ย นที่ ผ า นโปรแกรมการสร า งจิ ต สํ า นึ ก เกี่ ย วกั บ การประหยั ด พลั ง งาน
รอยละ 90 มีจิตสํานึกเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานอยูในระดับที่ 3 คือ จิตสํานึกระดับการมี
ปฏิกิริยาแบบโตตอบอยางมีวิจารณญาณ และยังพบวา คาเฉลี่ยของคะแนนความรูและพฤติกรรม
เกี่ยวกับวิธีประหยัดพลังงาน สูงกวากอนการเขารวมโปรแกรม และนักเรียนรอยละ 90 สามารถให
เหตุผลเชื่อมโยงการปฏิบัติในการประหยัดพลังงานกับผลกระทบตอสังคม โดยคํานึงถึงคุณธรรม
จริยธรรม และสังคม
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ชวาลา เวชยันต (2544) ทําการศึกษากรณีศึกษาการเรียนการสอนที่ใชเทคนิคการเรียนรู
ด ว ยการรั บ ใช สั ง คมเพื่ อ ส ง เสริ ม ความตระหนั ก ในการรั บ ใช สั ง คม ทั ก ษะการแก ป ญ หา และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 100 คน พบวา การเรียน
ดวยแบบการเรียนที่พัฒนาขึ้นมีคะแนนเฉลี่ยความตระหนักในการรับใชสังคม ทักษะการแกปญหา
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนการเขารวมการเรียน
โปรแกรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ ตามหลักการเรียนรูดวย
การรับใชสังคม ที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีลักษณะสอดคลองกับงานวิจัยดังกลาว ผูวิจัยจึงตั้งสมมติฐาน
การวิจัยครั้งนี้วา หลังการเขารวมโปรแกรมนักเรียนจะมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. ความรูในเรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิของนักเรียนที่ผานการเรียนรูดวยโปรแกรม
สงเสริมการเรียนรู เรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ ตามหลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคม
สูงกวากอนการเขารวมโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. พฤติกรรมในการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิของนักเรียนที่ผานการเรียนรูดวยโปรแกรม
สงเสริมการเรียนรูเรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ ตามหลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคม
สูงกวากอนการเขารวมโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอบเขตของการวิจัย
1.ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จังหวัดพังงา
2.กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2550
โรงเรียนบานน้ําเค็ม อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาพังงาเขต 1
จํานวน 23 คน
3.ระยะเวลา ที่ใชในการทดลองโปรแกรม 10 สัปดาห สัปดาหละ 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมง
เปนเวลา 40 ชั่วโมง(20 แผนการจัดการเรียนรู)
4.เนื้อหาที่ใชในการวิจัย เปนเนื้อหาเกี่ยวกับ “สึนามิ” ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความผิดปกติของสภาพทั่วไปกอนการเกิดสึนามิ ลักษณะการกอตัวของสึนามิ ความแตกตาง
ระหวางคลื่นสึนามิกับคลื่นปกติ ความรุนแรงของสึนามิ เสียงสัญญาณเตือนภัยสึนามิ วิธีปฏิบัติ
ตนเมื่อเกิดสึนามิ เขตพื้นที่อันตรายและเสนทางขึ้นสูที่ปลอดภัยในชุมชนเมื่อเกิดสึนามิขึ้น รวมทั้ง
กระบวนการทํางานรวมกับหนวยบรรเทาอุบัติภัยในชุมชน โดยมุงใหความรูความเขาใจ และมี
พฤติกรรมในการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ ในกลุมสาระวิทยาศาสตร
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5.ตัวแปรที่ศึกษาประกอบดวย
5.1 ตัวแปรตน คือ โปรแกรมสงเสริมการเรียนรูเรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ
ตามหลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคม
5.2 ตัวแปรตาม คือ
5.2.1 ความรูเ รื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ
5.2.2 พฤติกรรมการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ
ขอตกลงเบื้องตน
นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางมีระดับพัฒนาการดานรางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณและ
สังคมเพียงพอที่จะเรียนรู และมีปฏิสัมพันธกับชุมชน ในการทํากิจกรรมรับใชสังคมในการปองกัน
อุบัติภัยจากสึนามิ
คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
อุบัติภัย หมายถึง เหตุการณซึ่งเกิดขึ้นโดยไมคาดคิดมากอนโดยไมตั้งใจใหเกิดขึ้น
เปนผลทําใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินอันเปนอันตรายตอรางกายและจิตใจ และอาจทําให
เสียชีวิตไดดวย
อุบัติภัยจากสึนามิ หมายถึง เหตุการณที่เปนภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นโดย
ไม คาดคิด มาก อน เกิ ดจากแผน เปลือกโลกใตทะเลถลม ยุบตัว หรือเปลื อกโลกถู ก ดัน ขึ้น หรือ
ยุบตัวลง ทําใหมีน้ําทะเลปริมาตรมหาศาลถูกดันขึ้นหรือทรุดตัวลงอยางฉับพลัน พลังงานจํานวน
มหาศาลก็ถายเทไปใหเ กิดการเคลื่อนตัว ของน้ําทะเลเขา สูระดับน้ําตื้นใกลชายฝง แล วสงผล
ใหยอดคลื่นมีความสูงมากขึ้น จนสรางความเสียหายอยางรุนแรงตอชีวิตและทรัพยสินที่อยูรอบ
การปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ หมายถึง การปฏิบัติในทางเตรียมพรอม รวมไปถึงการ
บรรเทาอุบัติภัยที่เกิดจากสึนามิ
ความรูในการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ หมายถึง ประสบการณตางๆที่นักเรียนไดรับ
ซึ่งเปนผลใหสามารถแสดงออกในลักษณะความจํา ความเขาใจ ความสามารถในการเปรียบเทียบ
หรือตีความ และประเมินคา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งวัดไดจากคะแนนสอบความรู
ในการป อ งกั น อุ บั ติ ภั ย จากสึ น ามิ ที่ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น ซึ่ ง เกี่ ย วกั บ ความผิ ด ปกติ ข องสภาพทั่ ว ไป
กอนการเกิดสึนามิ ลักษณะการกอตัวของสึนามิ ความแตกตางระหวางคลื่นสึนามิกับคลื่นปกติ
ความรุนแรงของสึนามิ เสียงสัญญาณเตือนภัยสึนามิ วิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดสึนามิ เขตพื้นที่
อันตรายและเสนทางขึ้นสูที่ปลอดภัยในชุมชนเมื่อเกิดสึนามิขึ้น
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พฤติกรรมในการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ หมายถึง ความสามารถในการแสดงออก
ของนักเรียน เปนผลมาจากการไดรับความรูในการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ ที่นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติดวยตนเอง และกระตุน หรือสนับสนุน หรือชักชวนใหผูอื่นปฏิบัติหรืองดปฏิบัติ ซึ่งวัดไดจาก
แบบทดสอบพฤติ ก รรมการป อ งกั น อุ บั ติภั ย จากสึ น ามิ และแบบบั น ทึ ก พฤติ ก รรมการป องกั น
อุบัติภัยจากสึนามิที่ผูวิจัยสรางขึ้น
การรับใชสังคม หมายถึง การทํากิจกรรมเพื่อเสริมโครงการหรือกิจกรรมตางๆเกี่ยวกับ
การป อ งกั น อุ บั ติ ภั ย จากสึ น ามิ ให แ ก ผู เ รี ย น ด ว ยการประยุ ก ต ห รื อ ออกแบบให นํ า เนื้ อ หา
ของบทเรียนมาเชื่อมโยงกับปญหาในชีวิตจริงของชุมชน และนักเรียนมีโอกาสไปทํากิจกรรมใน
ชุมชน โดยถือวาเปนสวนหนึ่งของการเรียนในหลักสูตร
การเรียนรูดวยการรับใชสังคม หมายถึง การเรียนการสอน หรือเทคนิคการเรียน
การสอน ที่บูรณาการเรียนรูดานวิชาการกับการทํากิจกรรมการรับใชสังคมเขาดวยกัน เพื่อใหเกิด
การเรียนรูตามจุดประสงคที่ไดเตรียมการไว โดยยึดวัตถุประสงคการเรียนรูตามหลักสูตรเปนหลัก
ซึ่งผูเรียนไดทําความรูจักชุมชน วิเคราะหถึงความตองการของชุมชน และสามารถนําความรูไป
ประยุกตใชได โดยอาศัยการพิจารณาไตรตรอง การกระทําเพื่อใหเกิดการเรียนรูไปพรอมกัน
ตามหลักการของทิศนา แขมมณี
โปรแกรมสงเสริมการเรียนรูเรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ ตามหลักการ
เรียนรูดวยการรับใชสังคม หมายถึง แนวทาง กรอบเคาโครง ขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูเรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ
ตามหลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคม โดยการเขาไปมีประสบการณในการรับใชสังคมเกี่ยวกับ
การปองกันอุบัติภัยในโรงเรียนและชุมชน เพื่อใหนักเรียนไดรับความรู และเกิดพฤติกรรมในการ
ปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยมีลักษณะเปนโปรแกรมใน
เวลาเรียนปกติในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ใชเวลา10 สัปดาห สัปดาหละ 2 วัน
วันละ 2 ชั่วโมง เปนเวลา 20 ชั่วโมง สาระสําคัญของโปรแกรมประกอบดวย แนวคิดพื้นฐาน
วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย องคประกอบของโปรแกรม สื่อและเอกสารของโปรแกรม และการ
ประเมินผล
การพัฒนาโปรแกรมสงเสริมการเรียนรูเรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ ตาม
หลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคม หมายถึง การศึกษาและนําแนวคิดเกี่ยวกับหลักการเรียนรู
ดวยการรับใชสังคม มาเปนกรอบในการสรางโปรแกรมสงเสริมการเรียนรู จากการวิเคราะหขอมูล
จากสภาพปญหา ความตองการของชุมชน เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ และมีพฤติกรรมในการ
ปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ ดําเนินการพัฒนาโปรแกรมแบงออกเปน 4 ขั้นตอน คือ 1.การศึกษา
ขอมูลพื้นฐาน 2.การสรางโปรแกรม ซึ่งประกอบดวย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูและเครื่องมือ
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ประเมินผล 3.การดําเนินการทดลองใชโปรแกรม และ 4.การปรับปรุงแกไขโปรแกรม
นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่กําลังเรียนอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานน้ําเค็ม
อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550
ประโยชนที่ไดรับ
1. ไดโปรแกรมสงเสริมการเรียนรูเรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ ตามหลักการเรียนรู
ดวยการรับใชสังคม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
2.เปนแนวทางและแบบอยางใหแกครูและผูที่เกี่ยวของโดยใชการจัดการเรียนรูดวยการ
รับใชสังคม ใหสามารถนําผลการวิจัยไปพัฒนาการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3 ปองกันอุบัตภิ ัยจากสึนามิใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิ จัย เรื่ อง ผลของโปรแกรมสง เสริมการเรีย นรู เรื่องการป อ งกั น อุบัติภัย จากสึน ามิ
ตามหลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคม ที่มีตอผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา เขต 1 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
1. โปรแกรมสงเสริมการเรียนรู
1.1 ความหมายของโปรแกรมสงเสริมการเรียนรู
1.2 การพัฒนาโปรแกรมสงเสริมการเรียนรู
1.3 การประเมินผลโปรแกรมสงเสริมการเรียนรู
2. หลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคม
2.1 ความหมายและคํานิยามของการเรียนรูดวยการรับใชสังคม
2.2 องคประกอบของการเรียนรูดวยการรับใชสังคม
2.3 รูปแบบการเรียนรูดวยการรับใชสังคม
2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวของกับหลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคม
3. การปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ
3.1 คํานิยาม
3.2 สาเหตุการเกิดสึนามิ (Tsunami)
3.3 ลักษณะการเกิดสึนามิ
3.4 ระบบเตือนภัยสึนามิ
3.5 ขอปฏิบัติเมื่อเกิดสึนามิ
4. ขอมูลเกี่ยวบานน้ําเค็ม อ.ตะกั่วปา จ.พังงา
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1. โปรแกรมสงเสริมการเรียนรู
ความหมายของโปรแกรมสงเสริมการเรียนรู
ดวงเดือน ออนนวม (2529) ไดใหความหมายของโปรแกรมสงเสริมการเรียนรูวา หมายถึง
รายละเอียดของแนวการจัดประสบการณการเรียนการสอน เพื่อมุงเนนพัฒนาผูเรียนโดยทั่วไปหรือ
ผูเรียนที่มีคุณลักษณะพิเศษ เชน เด็กที่มีความสามารถพิเศษ เด็กพิการ เด็กที่มีผลการเรียนต่ํา
เพื่ อ ให ผูเ รี ย นได รั บ การพัฒ นาไปตามจุด มุ ง หมายหรื อ ลัก ษณะของโปรแกรมที่ไ ด ว างไว เช น
การพัฒนาโปรแกรมการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ไดแก โปรแกรมการพัฒนาและ
ส ง เสริ ม ความสามารถพิ เ ศษทางวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี (พสวท.) เป น ต น การพั ฒ นา
โปรแกรมเสริมการเรียน การพัฒนาโปรแกรมเสริมนอกเวลา ฯลฯ
อั ม พรรั ต น วั ฒ นะโชติ (2536) ให ค วามหมายของโปรแกรมการสอนว า หมายถึ ง
รายละเอียดของแนวการจัดประสบการณกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหไดรับการ
พั ฒ นาไปตามจุ ด มุ ง หมายที่ ตั้ ง ไว ม ากที่ สุ ด โปรแกรมการสอนประกอบไปด ว ย วั ต ถุ ป ระสงค
ลักษณะของโปรแกรม การคัดเลือกนักเรียนเขารวมโปรแกรม วิธีการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผล
รอธเวลล และคุกสัน (Rothwell and Cookson,1997 อางถึงในศุภกร เกษกลา, 2544) ให
คําจํากัดความของโปรแกรมการสอนไววา โปรแกรมการสอนเปนเหมือนสื่อนําที่กอใหเกิดลําดับ
ขั้ น ตอนของกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนที่ จํ า เป น โดยมี ภ าระสํ า คั ญ ในการสร า งการ
เปลี่ยนแปลงอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพใหกับผูเรียน จากความสามารถหรือพฤติกรรมใน
ระดับกวางๆในตอนตนไปสูความสามารถหรือพฤติกรรมที่มีความเฉพาะเจาะจงลงไปในตอนทาย
การพัฒนาโปรแกรมสงเสริมการเรียนรู
สงัด อุทรานันท ( 2532 ) ไดกลาวถึง “ การพัฒนา ” ไววาการพัฒนานั้นนอกจากจะมี
ความหมายถึงการทําใหเกิดขึ้นหรือทําใหสมบูรณขึ้นแลว ยังมีความหมายครอบคลุมถึงการสราง
ขึ้นใหมและการปรับปรุงของเดิมที่มีอยูแลวใหดีขึ้นดวย
เดอชองต ( Dechant, 1970 อางถึงในวัชนันท สินสถาพรพงศ,2535 ) ไดกลาวถึง
จุดประสงคของการพัฒนาโปรแกรมสงเสริมการเรียนรูไว ดังนี้
1. การเรียนรูเพื่อการพัฒนา
2. การเรียนรูเพื่อแกไข
3. การเรียนรูเพื่อซอมเสริม
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จอยส และเวล ( Joyce and Weil, 1980 อางถึงในคัทนีย แกวมณี, 2544 ) กลาวถึง
การพัฒนาโปรแกรมสงเสริมการเรียนรู สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. รูปแบบของโปรแกรมสงเสริมการเรียนรูตองมีทฤษฎีรองรับ เชน ทฤษฎีดานจิตวิทยา
การเรียนรู เปนตน
2. เมื่อพัฒนาโปรแกรมสงเสริมการเรียนรูแลว กอนนําไปใชอยางแพรหลายตองมีการ
วิ จั ย เพื่ อ ทดสอบทฤษฎี และตรวจสอบคุ ณ ภาพในการใช ส ถานการณ จ ริ ง และนํ า
ขอคนพบมาปรับปรุงแกไข
3. การพัฒนาโปรแกรมสงเสริมการเรียนรู จะมีจุดมุงหมายหลักที่ถือเปนตัวตั้งในการ
พิจารณาเลือกรูปแบบไปใช กลาวคือ ถาผูใชนําโปรแกรมการสงเสริมเรียนรูไปใช ตรง
กับจุดมุงหมายหลักจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุด แตก็สามารถนํารูปแบบของโปรแกรม
สงเสริมการเรียนรูนั้นไปประยุกตใชในสถานการณอื่นไดถาเห็นวาเหมาะสม
แมกลอฟลิน และอีฟส (Mclaughlin and Eaves, 1976อางถึงในสุชาดา พจนพิมล, 2542)
ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับลําดับขั้นตอนกระบวนการพัฒนาโปรแกรมไว 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การประเมินผูเรียน (Assessment) เปนการประเมินผูเรียนกอนเขารวมในโปรแกรม
ขอมูลสวนนี้สามารถนํามาจากการสัมภาษณ การใชแบบสอบถาม โดยใชแบบตรวจสอบรายการ
เกี่ยวกับพฤติกรรมของผูเรียน นอกจากนี้อาจเก็บขอมูลจากการทดสอบ หรือการสังเกตผูเรียน
โดยตรงเพื่อนํามาเปนขอมูลพื้นฐานในการสรางโปรแกรม
2. การตั้งเปาหมายและวัตถุประสงคการสอน รวมทั้งวัสดุอุปกรณ (Selection Goals
and Instructional Objectives) ขั้นตอนนี้ คือ การกําหนดเปาหมายทั่วไปซึ่งอาจอยูในขอบเขตของ
หลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียน และจากเปาหมายทั่วไปก็ทําการกําหนดจุดประสงคในการเรียนรู
ซึ่งมีลักษณะเปนขอความที่แสดงถึงพฤติกรรมที่คาดหวังวาจะเกิดกับผูเรียนที่เฉพาะเจาะจงลงไป
3. การวิเคราะหงาน (Task Analysis) เปนขั้นตอนการตีความทักษะและเนื้อหาในการ
เรียนออกมาเปนขั้นตอนยอยๆ ซึ่งอาจจัดเรียงลําดับความยากงายเพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะของ
ผูเรียนได
4. การเลือกและการใชกลยุทธในการสอนรวมทั้งวัสดุอุปกรณ (Selection and use of
Instructional Strategies including Materials) กลยุทธในการเรียนการสอน คือ การกําหนดวา
ผูสอนจะสอนอยางไร โดยกระบวนการในการสอนจะรวมไปถึงการสอนโดยใชถอยคําตางๆ การ
สาธิต การฝกหัด การใหผลยอนกลับ การใหแรงเสริม รวมถึงการใหคําแนะนําแกผูเรียน นอกจากนี้
ผูสอนยังจําเปนตองตระเตรียมวัสดุอุปกรณใหเหมาะสมกับการเรียนการสอนนั้นๆดวย
5. การประเมินผลโปรแกรม (Program Evaluation) หลังจากใชโปรแกรมแลวจะตองมี
การประเมินผลโปรแกรม นั่นก็คือการประเมินผลผูเรียนในโปรแกรมวาไดเกิดพฤติกรรมหรือบรรลุ

14

14

เป า หมายของโปรแกรมที่ กํ า หนดไว ห รื อ ไม ซึ่ ง ถ า ไม เ ป น เช น นั้ น ก็ จํ า เป น ที่ จ ะต อ งตรวจสอบ
ขอบกพรองของโปรแกรมในสวนตางๆ อาทิเชน ความถูกตองของขั้นตอนในการเรียนการสอน การ
เลือกใชสื่อในโปรแกรม เปนตน เพื่อทําการปรับปรุงโปรแกรมตอไป
การประเมินผลโปรแกรมสงเสริมการเรียนรู
การพัฒนาโปรแกรมสงเสริมการเรียนรูจําเปนตองมีการประเมินผลโปรแกรม เพื่อใหทราบ
วาโปรแกรมนั้นมีคุณภาพ หรือประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด
ปรีชา เศรษฐีธร (อางในปริศนา ทับกิจ, 2532) การประเมินผลมีหลักการที่สําคัญดังนี้
1. กําหนดจุดมุงหมายการประเมินใหชัดเจน
2. เลือกเครื่องมือที่จะใชวัดใหเหมาะสม
3. ควรประเมินตั้งความรู ทักษะ และทัศนคติ
4. เมื่อประเมินผลแลว ควรนําผลการประเมินไปใชใหเกิดประโยชน
สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2535) ไดใหความหมายของการประเมินวา หมายถึง การตัดสิน
คุณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ (Criterion) ซึ่งเกณฑอาจมีมากอนแลวและเปน
อิสระจากพฤติกรรมกลุมหรือเปนเกณฑที่ไดจากพฤติกรรมของกลุม ในการประเมินจะเลือกใช
เกณฑชนิดใดก็ตองพิจารณาตามความเหมาะสม โดยการประเมินแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. การประเมินความกาวหนา เปนการประเมินเพื่อปรับปรุงทุกอยางใหดีขึ้น เปนการ
ประเมินขณะโปรแกรมหรือโครงการกําลังดําเนินอยู
2. การประเมินรวมสรุป เปนการประเมินหลังจากสิ้นสุดโปรแกรมหรือโครงการเมื่อตองการ
นํามาปฏิบัตคิ รั้งตอมา หรือตัดสินใจลมเลิกโปรแกรมหรือโครงการนั้น
เสริมศรี ไชยศร (2528) ไดกลาววา การประเมินผล หใายถึง การพัฒนาตัดสินวา
กระบวนการหรือผลลัพธนั้นมีคุณภาพเหมาะสมเพียงใด โดยอาศัยขอมูลจากเครื่องมือการวัดผล
ตางๆ ผลที่ไดจากการประเมินจะชวยในการตัดสิน ปรับปรุงและพัฒนา
สุภาพ วาดเขียน (2530) ไดกลาววา การประเมินผลเปนการพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับ
คุณภาพ คุณคาความจริงที่ขึ้นอยูกับการวัดหลากหลายวิธี การประเมินผลจะมีคุณประโยชนมาก
ก็ตอเมื่อ ไดผลขอมูลที่ถูกตองแนนอน
สเตค (Stake, อางถึงในรัตนะ บัวสนธ, 2531) ใหความหมายของการประเมินไววา
เป น การบรรยายเพื่ อตั ดสิ น คุณคา โปรแกรมการศึก ษา ซึ่ ง เป น การบรรยายสิ่ ง ที่ จ ะถูก ประเมิ น
โดยอาศัยผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในการตัดสินคา ดังนั้นการประเมินจึงประกอบดวย กิจกรรม
หลัก 2 ประการ คือ บรรยาย (Proscription) การตัดสิน (Judgment) นั่นคือการบรรยายจะเปนการ
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อธิบายลักษณะของขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากแหลงขอมูลตางๆ ดวยวิธีการตางๆ สวนการตัดสิน
จะตองมีเกณฑมาตรฐาน (Standard) ในการเปรียบเทียบ แตเนื่องจากแหลงขอมูลมีมากมายและ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลมีหลายวิธี จึงเปนหนาที่ของผูประเมินที่จะตองรวบรวมขอมูลที่แทจริงให
ได
ไทเลอร (Tyler, 1949 อางถึงในเพ็ญรุง เพ็ชรกิจ,2539) ไดกลาววา การประเมินผลคือ
การเปรียบเทียบพฤติกรรมเฉพาะอยางกับจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมที่วางไว โดยมีความเชื่อวา
จุดมุงหมายที่วางไวอยางรัดกุม ชัดเจน และจําเพาะเจาะจงแลว จะเปนแนวทางในการประเมินได
เปนอยางดีในภายหลัง ซึ่งแนวความคิดดังกลาวเรียกวา “รูปแบบของการประเมินที่ยึดความสําเร็จ
ของจุดมุงหมายเปนหลัก” โดยไทเลอร มีความเห็นวา จุกประสงคของการประเมินนั้น คือ
1. เพื่อตัดสินวาจุดประสงคของการศึกษาที่ตั้งไวในรูปของจุดประสงคเชิงพฤติกรรมนั้น
ประสบผลสําเร็จหรือไม สวนใดที่ประสบความสําเร็จก็อาจเก็บเอาไวใชตอไป
2. เพื่อประเมินคาความกาวหนาทางการศึกษาของกลุมประชากรขนาดใหญ เพื่อให
สาธารณชนไดขอมูลที่นาเชื่อถือ ในอันที่จะชวยใหเขาใจปญหาและความตองการทางการศึกษาได
และเพื่อใหไดขอมูลนั้น เปนแนวทางในการปรับปรุงนโยบายทางการศึกษาที่คนสวนใหญเห็นดวย
ไดมอนดสโตน (Diamondstone, 1980 อางถึงในปทมศิริ ธีรานุรักษ, 2539) ไดกลาวถึง
การประเมินผลโปรแกรมไววา การประเมินโปรแกรมมีวัตถุประสงค เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
โปรแกรมในดานรูปแบบของโปรแกรม ประสิทธิภาพของโปรแกรม และผูดําเนินการประชุม การ
ประเมินสามารถทําไดหลายรูปแบบ เชน ประเมินดวยแบบสอบถาม แบบสํารวจ การสัมภาษณ
จะเห็นไดวา การประเมินผลโปรแกรม หรือผลการเรียนรู ยอมนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
การปรับปรุง และการพัฒนาโปรแกรมใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธผลในทุกดาน
2. หลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคม
การเรียนรูดวยการรับใชสังคม เปนทั้งรูปแบบการเรียนการสอน และปรัชญาทางการศึกษา
ที่กลาววาเปนปรัชญาทางการศึกษา เพราะการเรียนรูนี้ สะทอนความเชื่อที่วา การศึกษาตอง
เชื่อมโยงกับสํานึกทางสังคม และการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลมากที่สุด คือ การลงมือปฏิบัติ
และเชื่อมโยงกับประสบการณอยางมีจุดมุงหมาย การเรียนรูดวยการรับใชสังคม เปนแนวคิดที่มี
การพัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่งสามารถสืบเนื่องไปถึงแนวคิดปรัชญาพิพัฒนาการนิยมของจอหน ดิวอี้
ในยุค ค.ศ. 1930 ที่เนนถึงการเรียนรูวา ควรมาจากการลงมือกระทํา หรือการมีประสบการณจริง
และแนวคิดของ เปาโล แฟรร ในการสรางจิตสํานึกหรือความตระหนักตอปญหาตางๆในสังคม โดย
ใชวิธีการปฏิบัติควบคูไปกับแนวคิดดานทฤษฎี และรวมถึงพื้นฐานความเชื่อของคริสตชนที่สงเสริม
ความรัก เมตตาตอเพื่อนมนุษย
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ความหมายและคํานิยามของการเรียนรูดวยการรับใชสังคม
ความหมายและคํ า นิ ย ามของการเรี ย นรู ด ว ยการรั บ ใช สั ง คมมี ค วามแตกต า งกั น ไป
ดังตอไปนี้
คิ น สลี ย (Kinley,1997) ให ค วามหมายของการเรี ย นรู ด ว ยการรั บ ใช สั ง คมว า “ เป น
กระบวนการเรียนการสอนที่นํานักเรียนและผูเกี่ยวของเขามาอยูในกระบวนการ ระบุความตองการ
ของโรงเรี ย นและชุ ม ชน ตั้ ง หั ว ข อ และสร า งความสั ม พั น ธ กั บ สมาชิ ก ในชุ ม ชน และกํ า หนด
จุดประสงคการเรียนรูดวยกัน”
คูเปอร (Cooper, 1996) ใหความหมายของการเรียนรูดวยการรับใชสังคมวา “เปนวิธีการที่
รวมการสอน การเปนพลเมืองดี ความรูวิชาการ ทักษะ และคานิยม เขาดวยกัน เปนการเรียนรู
อยางมีชีวิตชีวา โดยการนําบทเรียนจากประสบการณในการทํางานรับใชสังคม ทัง้ ระดับอุดมศึกษา
มัธยมศึกษา และประถมศึกษา เปนกลวิธีสอนที่สําคัญและยังมีประโยชนสําหรับโครงการนอก
โรงเรียนดวย”
เดลฟ (Delve, 1990) กลาววา การเรียนรูดวยการรับใชสังคม หมายถึง กระบวนการของ
การบูรณาการการสอนวิชาการกับการรับใชชุมชนเขาดวยกัน เปนความรวมมือในความพยายาม
ของนักเรียนที่จะประยุกตใชความรูในหองเรียนมาใชเพื่อเรียนรูตนเองและชุมชน ในขณะเดียวกัน
ก็จะเรียนรูและทําความเขาใจชุมชน ซึ่งจําทําใหทั้งนักเรียนและชุมชนเกิดการเรียนรูจากกันและกัน
รวมถึงการพัฒนาการเปนพลเมืองที่มีความรับผิดชอบและการเสริมพลังอํานาจ
แบรนเดลล (Brandell, 1994) มีความเห็นวา การเรียนรูดวยการรับใชสังคม หมายถึง
เทคนิคการเรียนการสอนที่นําสอนที่นําเยาวชนเขามามีสวนรวมในการเรียนรูอยางมีความหมาย
โดยอาศัยการทํากิจกรรมรับใชชุมชน และเชื่อมโยงการเรียนรูในหองเรียนกับสถานการณในชีวิต
จริง
โรด และคณะ (Rhoads, et al., 1998) ใหความหมายของการเรียนรูดวยการรับใชสังคม
วา “เปนรูปแบบการสอน ที่วางแผนอยางชัดเจนในการบูรณาการการเรียนรูทางวิชาการกับการ
รับใชชุมชนเขาดวยกัน”
อีริสัน (Ericson, 1997) กลาวถึงความหมายของการเรียนรูดวยการรับใชสังคมวา “เปน
เทคนิคการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงการรับใชชุมชนอยางแทจริง และบูรณาการกับผลทางดาน
วิชาการ”
เอลลิช (Ehrlich,1996) ใหความหมายวา การเรียนรูดวยการรับใชสังคม เปนการเรียนรู
จากการสอนในวิ ช าต า งๆที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ การรั บ ใช สั ง คมและการรั บ ใช สั ง คม และการศึ ก ษา
ในรายวิชาตางๆซึ่งเปนการเสริมซึ่งกันและกัน ทฤษฎีพื้นฐานของการเรียนรูดวยการรับใชสงั คม คือ
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ปรั ช ญาพิ พั ฒ นาการนิ ยมของ จอหน ดิ ว อี้ การมีก ารตอบโตร ะหว า งความรู และทั ก ษะในการ
ปฏิบัติการ และประสบการณรับ
แอนเดอรสัน (Anderson, 1998) อธิบายวา การเรียนรูดวยการรับใชสังคมสะทอนความ
เชื่อที่วาการศึกษาควรจะพัฒนาความรับผิดชอบตอสังคม และเตรียมผูเรียนใหเปนพลเมืองในวิถี
ชีวิตแบบประชาธิปไตย และเปนการผสมผสานหลักสูตรทางวิชาการ ความตองการของสังคม
โดยที่ผูเรียนไดเรียนรูผานการทํากิจกรรมการรับใชสังคม
เคนดอลล (Kendall, 1990) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูดวยการรับใชสังคมไววา
องคประกอบของการรับใชสังคมตองตั้งมั่นอยูบนพื้นฐานของสังคมที่เทาๆกับพื้นฐานของโรงเรียน
คือ ผูเรียนจะตองจัดเตรียมงานรับใชสังคมตามเปาหมายของสังคมและจะตองใหสอดคลองกับ
วั ต ถุ ป ระสงค ข องวิ ช าที่ เ รี ย น ซึ่ ง จะต อ งบู ร ณาการให ส อดคล อ งกั น เพื่ อ กํ า หนดงานที่ จ ะต อ ง
มอบหมายใหผูเรียนและจะตองประเมินผลรวมกัน
ไวเกิรท (Weigert 1998) กลาววา การเรียนรูดวยการรับใชสังคม หมายถึง กาเรียนการ
สอนที่ผูเรียนทํากิจกรรมรับใชสังคม อันเนื่องมาจากความตองการหรือปญหาของชุมชนอยางมี
ความหมาย สอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชา ซึ่งมีการเตรียมการอยางมีระบบ และบูรณา
การในรายวิชาดวยการไตรตรองจากการกระทําและการเรียนรู และงานที่ตองทํานี้ตองไดรับการวัด
และประเมินทั้งดานวิชาการและการรับใชสังคม
มูลนิธิจอหนสัน (Johnson Foundation, 1994) ใหความหมายของการเรียนรูดวยการ
รับใช สัง คมว า เปน รูปแบบการเรี ย นการสอนโดยอาศั ยประสบการณที่ใชกิ จกรรมรับใชสั ง คม
เปนเครื่องมือในการเรียนรู เปนการเรียนรูดวยการเชื่อมโยงนักเรียนกับประสบการณตรงในบริบท
ที่เกี่ยวของกับรายวิชา และความสัมพันธของนักเรียนกับชุมชน และโลกนอกหองเรียน
National and Community Service Act of 1990 ของสหรัฐอเมริกา (Root, 1997) ให
คํานิยามไววา เปนประสบการณดานการศึกษา โดยที่นักเรียนเรียนรูและพัฒนาตนเอง อาศัยการมี
สวนรวมอยางกระตือรือรนในประสบการณการรับใชที่มีการจัดเตรียมอยางดี เพื่อตอบสนองความ
ตองการที่แทจริงของชุมชน และมีความเชื่อมโยงความรวมมือทั้งของโรงเรียนและชุมชน รวมถึง
การบูรณาการเขาในหลักสูตรวิชาการของนักเรียน และมีการจัดเวลาที่แนนอน เพื่อนักเรียน
สามารถคิอ พูด และเขียน เกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนไดกระทําและเห็น ระหวางที่ลงมือทํากิจกรรม
นอกจากนั้ น ยั ง ให โ อกาสนั ก เรี ย นได ป ระยุ ก ต ใ ช ทัก ษะและความรู ใหม ๆที่ ไ ด เ รี ย น
ใน
สถานการณ จ ริ ง ในชุ ม ชนของเขา และส ง เสริ ม การเรี ย นรู ใ นโรงเรี ย น โดยให นั ก เรี ย นเรี ย นรู
นอกเหนือไปจากการเรียนรูในหองเรียน และชวยใหมีพัฒนาการของความสํานึกในการสนใจ
ผูอื่นดวย
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National and Community Service Trust Act of 1993 ของสหรัฐอเมริกา (Campus
compact, 2000) ใหความหมายของการเรียนรูดวยการรับใชสังคมวา เปนวิธีการที่นักเรียนเรียนรู
และพั ฒ นา โดยเรี ย นรู ผ า นกิ จ กรรมการรั บ ใช สั ง คมที่ ไ ด รั บ การจั ด เตรี ย มอย า งมี ค วามหมาย
ซึ่งจัดขึ้นโดย
1) ตอบสนองความต อ งการของชุ ม ชน และประสานความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
สถาบันการศึกษากับชุมชน
2) เพื่อชวยพัฒนาความเปนพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
3) บูรณาการในหลักสูตร และสนับสนุนหลักสูตรดานวิชาการที่นักเรียนเรียนอยู
4) เวลาที่จัดไวเพื่อใหนักเรียนมีโอกาสพิจารณาตนเอง ในประสบการณการรับใชสังคม
ศุนยสิถิติการศึกษาแหงชาติ (NCES, 1993:3) องคประกอบพื้นฐานที่สําคัญของการ
เรียนรูดวยการรับใชสังคม สรุปไดดังตอไปนี้
1. มีการวางแผนเตรียมการอยางมีระบบ โดยมีการตั้งเปาหมาย ถึงทักษะที่ตองการ
เรียนรู หรือประเด็นที่ตองการเรียนรู รวมถึงการวางแผนโครงการที่เปนการสงเสริม
ตอการเรียนรู เมื่อเวลากระทํากิจกรรมสําเร็จลง (Preparation)
2. ลงมือกระทํากิจกรรมรับใชสังคม (Service action)
3. วิเคราะหประสบการณการรับใช และสรุปหาบทเรียน อาศัยอุปกรณตางๆ เชน การ
อภิ ป รายร ว มกั บ ผู อื่ น และต อ งมี ก ารสะท อ นความคิ ด บนการกระทํ า ที่ ทํ า ไปแล ว
(Reflection)
สมาคมอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา (AAHE, 1998) กลาววา การเรียนรูดวยการรับใช
สังคม เปนวิธีการที่นักเรียนเรียนรูและพัฒนา อาศัยการกระทํารับใชสังคมที่มีการวางแผนอยางดี
เปนการจัดการเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน โดยที่มีความสัมพันธกับสถาบันการศึกษา
ขั้นสูง และกับชุมชน การเรียนรูดวยการรับใชสังคม เปนการสงเสริมความรับผิดชอบในการเปน
พลเมืองดี เปนการบูรณาการและสงเสริมหลักสูตรทางวิชาการที่นักเรียนเรียน และเวลาที่เตรียมไว
สําหรับการพิจารณาไตรตรองเกี่ยวกับประสบการณการรับใชสังคม
ทิศนา แขมมณี (2545) กลาวไววา การจัดการเรียนรูดวยการรับใชสังคม (Service
Learning)
เป น การดํ า เนิ น การที่ ช ว ยให ผู เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู โดยการให ผู เ รี ย นเข า ไป
มีประสบการณ ในการรับใชสั งคม ทั้งนี้ผูเรียนจะตองมีการสํารวจความตองการของชุ มชนที่มี
ความเกี่ ย วข อ งกั บ เรื่ อ งที่ เ รี ย น และวางแผนการเข า ไปมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมต า งๆ
ได ล งมื อ ปฏิ บั ติ ก ารรั บ ใช สั ง คมตามแผน และนํ า ประสบการณ ทั้ ง หลายที่ ไ ด รั บ มาพิ จ ารณา
ไตรตรอง จนกระทั่งเกิดความคิดรวบยอด หลักการหรือสมมติฐานตางๆ ซึ่งสามารถนําไปทดลอง
หรือประยุกตใชในสถานการณตางๆ ได
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ศักดิ์ชัย นิรัญทวีและคณะ (2544) อธิบายความหมายของการรับใชสังคมวา คือการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนดวยการประยุกตหรือออกแบบใหนําเนื้อหาของบทเรียนมาจัด
โครงการที่เชื่อมโยงกับปญหาในชีวิตจริงของชุมชน หรือเปนการเชื่อมโยงปญหาจากในชุมชน
มาสูบทเรียน และในบางโอกาสอาจเปนการนํานักเรียนออกไปทํา กิจกรรมในชุมชนโดยถือวา
เปนสวนหนึ่งของการเรียนในหลักสูตร
นันทิยา ตันศรีเจริญ (2546) กลาวถึงการเรียนรูดวยการรับใชสังคมวาเปนการจัดการ
เรี ย นรู ที่ เ ป ด โอกาสให ผู เ รี ย นได ทํ า ความรู จั ก กั บ ชุ ม ชน วิ เ คราะห ถึ ง ความต อ งการของชุ ม ชน
ที่ผูเรียนสามารถชวยเหลือได โดยนําความรูมาประยุกตใช พรอมทั้งเรียนรูจากการลงมือชวยเหลือ
ชุมชนดวย
สรุปไดวา การเรียนรูดวยการรับใชสังคม เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู โดยเชื่อมโยงกับเนื้อหาของบทเรียน ดวยการใหผูเรียนไดศึกษาความตองการหรือ
ปญหาของชุมชน เขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ และผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชได
พรอมทั้งไดเรียนรูจากการลงมือชวยเหลือสังคม
องคประกอบของการเรียนรูดวยการรับใชสังคม
Weigret (1998) ไดสรุปองคประกอบของการเรียนรูดวยการรับใชสังคมที่สําคัญดังตอไปนี้
1.ผูเรียนเปนผูจัดการรับใชสังคมอยางมีความหมาย หมายถึงการรับใชสังคมที่ทํานั้น
ตองสอดคลองกั บความตองการของสังคม กิจกรรมนั้น มีคุณคา ตอผูเรี ยนและชุมชน กิจกรรม
จะขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมของชุมชน จึงไมสามารถกําหนดเวลาที่แนนอนได
2.การรับใชสังคมตองเปนความตองการที่จําเปนของชุมชนที่แทจริง ไมใชเปนสิ่งที่ผูเรียน
ไปสรางความตองการขึ้นมาเอง
3.การรั บ ใช สั ง คมต อ งเป น ความต อ งการจากสมาชิ ก ของชุ ม ชน ชุ ม ชนเป น ผู แ สดง
ความตองการใหเกิดกิจกรรมการรับใชสังคมในรูปแบบที่ชุมชนตองการ โดยคํานึงถึงความสามารถ
ทักษะ เจตคติและการเตรียมการของผูเรียน
4.กิจกรรมการรับใชสั งคมมาจากจุดประสงครายวิช าที่เ รียนของผู เรีย น ผูสอนจะต อง
ตั้งจุดประสงคของรายวิชาและบูรณาการการรับใชสังคมใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของสิ่งที่เรียน
ในการตั้งจุดมุงหมายของรายวิชาจึงตองสํารวจความตองการของชุมชนกอน เพื่อนํามาออกแบบ
หลักสูตรรายวิชาใหเหมาะสมกับชุมชน
5.กิจกรรมการรับใชสังคมบูรณาการอยูในงานตามจุดประสงครายวิชา ตองโอกาสผูเรียน
สะทอนความคิดจากกิจกรรมการรับใชสังคมวาไดผลตามวัตถุประสงคของรายวิชาหรือไม อยางไร
6.การวัดผลในการรับใชสังคมตองวัดและประเมินผลอยางเหมาะสมกับวัตถุประสงคของ
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รายวิชา คือ ตองวัดผลการเรียนรูไมใชวัดผลการรับใชสังคม วัดผลการแสดงออกถึงการเรียนรู
ของผู เรีย น ซึ่ง เปนผลมาจากการทํา กิจกรรมการรับใชสั งคม การวั ดและประเมิ นผลนั้น ผูสอน
กับชุมชนจะรวมมือกัน
Mittlefehldt (1997) กลาวไวสรุปไดวาการเรียนรูดวยการรับใชสังคม มีความหมาย
เชนเดียวกับการเรียนรูโดยการกระทํา ในโครงการการรับใชสังคมที่ดีนั้น ผูเรียนจะเรียนรูโดยการ
กระทําที่สังคมตองการ ซึ่งเปนการเชื่อมโยงระหวางหองเรียนและชุมชน นักเรียนจะมีความรูสึก
ที่ลึกซึ้งตอการเอาใจใสสิ่งตางๆ และคนอื่นๆเชนเดียวกับการไดฝกฝนความสามารถของตนเองดวย
ผูเรียนจะเรียนรูโดยผานประสบการณจากการทํากิจกรรมโดยมีหลักการดังตอไปนี้
1.ตรงกับความตองการที่แทจริงของชุมชน
2.เปนความรวมมือกันระหวางโรงเรียนและชุมชน
3.บูรณาการกับหลักสูตรทางสังคม
4.จัดเวลาใหผูเรียนไดคิด พูด และเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่ไดพบเห็นระหวางการทํากิจกรรม
รับใชสังคม
5.จัดใหผูเรียนไดมีโอกาสใชทักษะทางวิชาการและความรูในสถานการณจริงในชุมชน
ของเขาเอง
6.ใหโอกาสผูเรียนไดเรียนรูสิ่งที่นอกเหนือจากการเรียนรูในหองเรียน
7.ชวยใหผูเรียนเกิดการพัฒนาความรูสึกในการเอาใจใสผูอื่น
Melchior (2000) กลาวไวสรุปไดวา โรงเรียนสวนใหญในสหรัฐอเมริกาไดบูรณาการ
ผสมผสานการเรียนรูดวยการรับใชสังคมเขากับหลักสูตรของโรงเรียนและในบางชุมชน การเรียนรู
ดวยการรับใชสังคมไดกลายเปนสวนสําคัญของกระบวนการจัดการเรียนรูดวยการรับใชสังคม
ที่ครอบคลุมทั้งอําเภอ ( districwide service-learing ) สามารถสรุปลักษณะและแนวทางการ
จัดการเรียนรูดวยการรับใชสังคมไว ดังนี้
1.การเรียนรูดวยการรับใชสังคมสามารถจัดดําเนินการใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียนและ
ชุ ม ชน และเสี ย ค า ใช จ า ยต่ํ า ได โ ดยอาศั ย กลวิ ธี บู ร ณาการเข า กั บ ชั้ น เรี ย นและหลั ก สู ต รที่ มี อ ยู
ในโรงเรียน
2.การเรียนรูดวยการรับใชสังคมจะตองใชทรัพยากรเพิ่มเติม เมื่อมีการบูรณาการโดยผาน
ทางโรงเรียนและสํานักงานอําเภอที่จะตองมีการลงทุนในการพัฒนาวิชาชีพและการสนับสนุนครู
ใหพัฒนาสื่อการสอนและกิจกรรมในหองเรียนเสียใหม
3.การเรียนรูดวยการรับใชสังคมจะตองใหนักเรียนออกไปจัดกิจกรรมนอกโรงเรียน จึงเกิด
ปญหาในทางปฏิบัติ เชน การประกันความปลอดภัย และการรับผิดชอบความเสียหาย เปนตน
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4.โรงเรียนและสํานักงานอําเภอจําเปนตองตัดสินใจวาจะวาจางผูประสานงานกิจกรรมการ
เรียนรูดวยการรับใชสังคมแบบเต็มเวลาหรือบางเวลา
5.การเรีย นรูดวยการรับใชสั งคมจะเป นประโยชนไมเฉพาะกับนักเรียนเทานั้น ยั งเปน
ประโยชนตอโรงเรียนและชุมชนดวย
6.การปฏิ บั ติง านของนัก เรี ย นตามกระบวนการเรีย นรูด ว ยการรับ ใชสั ง คมมี คุณค า ต อ
หนวยงานของชุมชนที่นักเรียนเขารวมทํางานดวย
7.การเรียนรูดวยการรับใชสังคมจะชวยเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
และช ว ยส ง เสริ ม ทั ศ นคติ ท างบวกต อ เยาวชนและโรงเรี ย นในการทํ า กิ จ กรรมที่ เ ป น ประโยชน
ตอสังคม
ทิศนา แขมมณี (2545) กลาวถึงองคประกอบของการเรียนรูดวยการรับใชสังคมไวดังนี้
1. ผูเรียนกําหนดขอบเขตของการศึกษาชุมชน เพื่อเรียนรูในเรื่องที่กําหนด
2. ผูเรียนศึกษาความตองการของชุมชน และเลือกกิจกรรมการรับใชสังคม
3. เรียนวางแผนการรับใชสังคมในกิจกรรมที่เลือก
4. ผูเรียนจดบันทึกเกี่ยวกับการปฏิบัติการรับใชสังคม
5. ผู เ รี ย นวิ เ คราะห เ หตุ ก ารณ แ ละสิ่ ง ต า งๆที่ เ กิ ด ขึ้ น ในขณะปฏิ บั ติ ก ารรั บ ใช สั ง คม
มีความคิดพัฒนา และสรางขอสรุปเปนความคิดรวบยอด / หลักการ / สมมติฐาน
6. ผูเรียนนําเสนอความคิดรวบยอด / หลักการ / สมมติฐาน ที่ไดไปทดลองใชหรือนําไป
ประยุกตใชในสถานการณใหมๆ
7. ผูสอนติดตามผลการนําความรู ความคิด หลักการ สมมติฐาน ไปสงเสริมใหผูเรียน
แลกเปลี่ ย นผลการนํ า ไปใช และอภิ ป รายหาข อ สรุ ป ความรู ความคิ ด ใหม ๆ หรื อ
ปรับเปลี่ยนความคิดตามความเหมาะสม
8. ผูสอน วัดและประเมินผลการเรียนรู โดยใชการประเมินผลการเรียนรูของตนเอง
ประกอบกับการประเมิ น ผลของผู สอน และการวัดและประเมิ น ผลจะต อ งเปน ไปตาม
จุดประสงคของเรื่องที่เรียนรูมิใชวัดผลจากการรับใชสังคม
จากการศึกษาหลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคมของนักการศึกษาดังกลาว สามารถสรุป
หลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคม ไดดงั นี้
1. ผูเรียนจะเปนผูทํากิจกรรมและสะทอนความคิดจากกิจกรรมรับใชสังคม ตามความรู
ความสามารถ ประสบการณ และการเตรียมการของผูเรียนเอง
2. กิจกรรมการรับใชสังคมเปนกิจกรรมที่สอดคลองกับความตองการที่แทจริงของชุมชน
และสอดคลองกับจุดประสงครายวิชาของผูเรียน โดยที่ผูสอนจะตองสํารวจสภาพของชุมชนกอน
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เพื่อตั้งจุดประสงครายวิชาใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของสิ่งที่เรียนและเหมาะสมกับชุมชน
3. การวัดและประเมินผลการเรียนรูตองเปนไปตามจุดประสงคของเรื่องที่เรียน โดยใชผล
การประเมินการเรียนรูของผูเรียนประกอบกับการประเมินผลของผูสอน
รูปแบบการเรียนรูดวยการรับใชสังคม
รูปแบบการเรียนรูที่สอดคลองกับหลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคมมีอยูหลายรูปแบบ
รูปแบบที่นาสนใจและสอดคลองกับงานวิจัยมีดังนี้
1.รูปแบบการเรียนรูดวยการรับใชสังคมในสวนธารณะ (Park Service Learning
Model ) มีกระบวนการดําเนินงาน 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 เตรียมการ ( Preparation ) เปนขั้นตอนการวางแผนกิจกรรมการรับใชสังคม และ
การใหความรูสึกแกนักเรียนในการมีสวนรวมและเรียนรูจากการทํากิจกรรมรับใชสังคม ในขั้นแรก
นักเรียนควรจะมีความรูเกี่ยวกับ
1. การสํารวจและระบุความตองการของชุมชน
2. การเลือกและวางแผนกิจกรรมรับใชสังคมตามจุดประสงคการเรียนรูที่คาดหมาย
3. กําหนดขอบเขตพื้นที่และการทํากิจกรรมรับใชสังคม
ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการ ( Action ) เปนการปฏิบัติการตามแผนที่ไดวางไว ซึ่งมีลักษณะดังนี้
1. เปนการปฏิบัติอยางมีความหมาย
2. มีการบูรณาการทางวิชาการ
3. เปนการพัฒนาอยางเหมาะสม
4. ใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง
5. มีการดูแลการปฏิบัติอยางทั่วถึง
ขั้นที่ 3 ผลสะทอนกลับ ( Reflection ) เปนการใหโอกาสนักเรียนไดคิดวิเคราะหเกี่ยวกับ
ประสบการณการรับใชสังคม และการประยุกตการเรียนรูของนักเรียนในเชิงวิชาการ บริบทสวนตน
และบริบททางสังคม กิจกรรมที่สะทอนออกมายังเปนการเปดโอกาสในการเชื่อมโยงการทํางานเชิง
วิชาการกับกิจกรรมการรับใชสังคมอีกดวย กิจกรรมที่แสดงถึงผลสะทอนกลับนี้มีหลายประเภท
ไดแก
1. การอภิปราย
2. การแสดงความคิดออกมาในเชิงศิลป
3. การนําเสนอในรูปแบบตางๆ
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ขั้นที่ 4 เฉลิมฉลอง ( Celebration ) เปนการระลึกถึงสิ่งที่นักเรียนไดชวยเหลือชุมชน ถือ
เปนการปดกิจกรรมการรับใชสังคม การเฉลิมฉลองประกอบดวย
การประชุมโรงเรียน
1. การใชสื่อพิเศษ
2. การรวมฉลองกับผูที่มีสวนรวมในการรับใชสังคม
3. การมอบใบประกาศนียบัตร
4. การจัดงานเลี้ยง
5. การฉลองในสถานที่ที่จัดการรับใชสังคม
2.รูปแบบการเรียนรูดวยการรับใชสังคมที่สงเสริมความเปนพลเมืองดี (Close up
Foundation และ Constitutional Right Foundation Chicago ) ในเมืองลอสแองเจลลิสได
พัฒนาโครงการสอนสังคมศึกษาดวยการรับใชสังคม โดยมีขั้นตอนในการเรียนรูดังนี้
1. การเตรียมการ
1.1 การระบุชุมชนของผูเรียน
1.2 การสํารวจชุมชน สภาพ และปญหาของชุมชน
2. การเลือกปญหาที่สนใจและสอดคลองกับจุดประสงครายวิชา
2.1 การสํารวจปญหาที่เลือกในรายละเอียด
2.2 การเตรียมทักษะที่จําเปนที่ตองใชในการดําเนินการ
3. การศึกษานโยบายหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับประเด็นที่สนใจ
3.1 ศึกษาตัวนโยบายหรือกฎหมาย
3.2 ผลกระทบจากนโยบายเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้น
3.3 นําเสนอนโยบายเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้น
4. การปฏิบัติกิจกรรม
4.1 วางแผนกิจกรรม
4.2 ลงมือทํากิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว
5. ไตรตรอง ประเมิน และกิจกรรมแสดงผลงาน
5.1 กําหนดกิจกรรมในการไตรอตรอง
5.2 ทําการพิจารณา ไตรตรองในแตละขั้นตอนดวยการบันทึก
5.3 ประเมินผลในแตละขั้นตอน
5.4 สรุปและนําเสนอกิจกรรมการรับใชสังคมและบทเรียนที่เรียนรู และประชาสัมพันธ
นําผลงานออกแสดง

24

24

3.รูปแบบการเรียนรูดวยการรับใชสังคมแบบ Synergistic Classroom
โฮวารด (Howard, 1998) นําเสนอการปรับรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาสงเสริมใหนักเรียน
มีความรับผิดชอบตอสังคมมากขึ้น การใหคุณคาและบูรณาการการเรียนรูวิชาการกับการเรียนรู
ดวยประสบการณ การสงเสริมใหนักเรียนมีสวนรวมและกระตือรือรนในการเรียนรูโดยนําเสนอ
Synergistic Classroom
ขั้นที่ 1 เปนการเรียนการสอนแบบเดิม คือ ครูเปนผูสอน นักเรียนเปนผูรับ (Conform)
ใหกาวตอไปยังขั้นที่ 2 คือ ครูเปนผูอํานวยประโยชนใหเกิดแนวคิด ใหมีการอภิปรายในหมูนักเรียน
ที่ ยั ง เป น ผู รั บ อยู (Renorm) เมื่ อ สั ง เกตว า นั ก เรี ย นเริ่ ม ปรั บ พฤติ ก รรมการเรี ย นรู ที่ มี ค วาม
กระตือรือรนแลว ครูกาวไปในขั้นที่ 3 คือ ครูมีการชี้นํานักเรียนที่มีความกระตือรือรนในการเรียนรู
(Storm) เมื่ อ เวลาผ า นไปครู จ ะสั ง เกตพฤติ ก รรมของนั ก เรี ย น ถ า เห็ น ว า นั ก เรี ย นมี ค วาม
กระตือรือรนอยางตอเนื่อง ครูจะคอยๆลดการชี้นําลงไป ซึ่งเปนการนําเขาสูขั้นที่ 4 ครูจะเปนผู
อํานวยความสะดวกใหนักเรียนที่มีความกระตือรือรนในการเรียนรู (Perform)
รูปแบบนี้ส ามารถปรั บเปลี่ ย นใหสอดคลอ งกับกิจกรรมการเรีย นรูโดยการรับใชสั ง คม
ที่ตองใหนั กเรี ยนเขา มามีสวนรวมอยางกระตือรื อรนในกิ จกรรมการเรียนรูได อยา งสัมฤทธิ์ ผล
โดยเริ่มจากกิจกรรมที่ครูแนะนําใหนักเรียนคิด ตอดวยกิจกรรมที่หลากหลายที่ครูนํามาเสนอใน
ขณะที่ผูเรียนเปนฝายรับ ตอมาครูกระตุนโดยการชี้นํากิจกรรมที่เปนไปไดใหผูเรียนเกิดความสนใจ
เมื่อผูเรียนเริ่มสนใจ ครูคอยๆลดบทบาทจากผูชี้นําเปนผูอํานวยความสะดวกใหกับผูเรียน
จนในที่สุดผูเรียนจะเปนผูกระทําดวยตนเอง
4. รูปแบบการเรียนรูดวยการรับใชสังคมที่สงเสริมพัฒนาการดานจริยธรรม
เดลฟ มินทซ และสจวต (Delve, Mintz and Stewart, 1990) นําเสนอรูปแบบการเรียนรู
ดวยการรับใชสังคมที่สงเสริมพัฒนาการดานจริยธรรม มีขั้นตอน 5 ขั้น สรุปไดดังนี้
1. การสํารวจประสบการณ (Exploration) หมายถึง การที่ผูเรียนมีโอกาสครั้งแรก
ที่ประสบกับเหตุการณ หรือโอกาสตางๆดวยความรูสึกตื่นเตนเกี่ยวกับปญหาที่ผูอื่นประสบ และ
ผูเรียนพยายามมองหาโอกาสที่จะใหความชวยเหลือ หรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของ ซึ่งจะมีอารมณ
เขามาเกี่ยวของกับกลุมใดกลุมหนึ่งหรือปญหาของชุมชน
2. การแจกแจง (Clarification) หมายถึง การที่ผูเรียนเริ่มศึกษาโอกาสตางๆและ
ตัดสินใจวาจะสามารถทําสิ่งใดไดบางในกิจกรรมการรับใชชุมชน หลังจากที่เขามีประสบการณ
พรอมกับเพื่อนๆ ผูเรียนจะสามารถแจกแจงและแยกแยะสิ่งที่มีความสําคัญสําหรับตนเองได
3. การตระหนัก (Realization) หมายถึง ผูเรียนเริ่มตระหนักวา ประสบการณ
การรับใชสังคมมีความหมายอยางไรสําหรับตนเอง และสามารถมุงความสนใจไปยังบุคคลหรือ
ปญหาที่ประสบอยางชัดเจน และมีความมั่นใจมากขึ้นในความเชื่อของตน
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4. การกระตุน (Activation) หมายถึง การที่ผูเรียนจะมีพัฒนาจากการมีความรู
ความเขาใจ เปนการเขาไปมีสวนรวมในการอภิปราย ในปญหาที่ซับซอนขึ้นในสังคม เพราะมี
ความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกับประชาชนที่เขาเขาไปรวมงานดวย และเรียนรูจากกิจกรรมการรับใช
สังคมมากขึ้น
5. การซึมซับหรือการทําใหเปนของตนเอง (Internalization) หมายถึง ผูเรียนที่
สามารถบูรณาการการรับใชสังคมของตนเขาไปในชีวิต และทําใหวิถีชีวิตและการตัดสินใจในชีวิต
มุงไปที่คุณคาที่ไดรับจากประสบการณนั้นๆ
5. รูปแบบการเรียนรูดวยการรับใชสังคมโดยใชวิธีสอนแบบโครงการ
วิ ธี ก ารสอนแบบโครงการ หมายถึ ง การศึ ก ษาหาความรู โ ดยการทํ า โครงการ เพื่ อ
ทําการศึกษาใหเกิดความเขาใจในปญหาใหชัดเจนยิ่งขึ้น โดยที่ผูเรียนจะพัฒนาการตั้งคําถาม
แสดงความสามารถ คนหาทางแกปญหา เสนอกระบวนการแกปญหา ทดลองแกปญหา และ
นําเสนอขอคนพบ โครงการบางโครงการฬชเวลาประมาณโครงการละ 3-4 สัปดาห แตบาง
โครงการใชเพียงสัปดาหเดียว โดยมีขั้นตอนหลักๆของวิธีสอน ดังนี้
1. ขั้นกระตุนความสนใจ เปนการอภิปรายเบื้องตนและแลกเปลี่ยนความคิเห็น เกี่ยวกับ
โครงการที่จะทํา รายละเอียดเปนอยางไรบาง
2. ขั้นเตรียมโครงการ เปนการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ
วาจะใชเวลาเทาไร รายละเอียดของโครงการมีอะไรบาง
3. ขั้นฝกทักษะที่จําเปน ในบางโครงการตองการทักษะที่จําเปน จึงตองมีการฝกทักษะ
เหลานั้นกอน เชน การเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ
4. ขั้นเตรียมอุปกรณ เปนการเตรียมอุปกรณที่จําเปนตองใชในการทํากิจกรรม
5. ขั้นกิจกรรมกลุม เปนการลงมือกระทํากิจกรรมที่ไดวางแผนไว
6. ขั้นเก็บรวบรวมขอมูล เปนการรวบรวมขอมูลตางๆที่ไดจากการลงมือกระทํากิจกรรม
ตามโครงการที่วางแผนไว
7. ขั้นสรุปผลการดําเนินการ เปนการจัดการขอมูลตางๆ และสรุปผลการดําเนินการ และ
เตรียมการที่จะนําเสนอเปนรายงานขั้นสุดทาย
8. ขั้นเสนอผลโครงการ เปนการนําเสนอผลของโครงการที่ทําสําเร็จแลว
สาระสําคัญของการสอนแบบโครงการตามที่ แคทซและชารด (Katz and Chard, 1994)
นําเสนอมีดังนี้
1. หัวขอของโครงการและการเลือกหัวขอของโครงการ ซึ่งตองมาจากความสนใจและ
ความตองการของเด็ก ครูควรมีเกณฑในการเลือกหัวขอโครงการดังนี้
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1.1 เปนหัวขอที่เด็กทุกคนหรือเด็กสวนใหญของกลุมสนใจ
1.2 มีแหลงทรัพยากรในทองถิ่นเพียงพอที่จะจัดกิจกรรมในหัวขอโครงการนี้ได
1.3 เปนหัวขอที่นักเรียนมีประสบการณเดิมอยูบาง
1.4
เปน หัวขอที่นัก เรียนสามารถใชประสบการณ ตรงในการคน หาขอมูล
ขอเท็จจริงได
1.5 เปนเรื่องจริง สามารถใหผูเรียนมรประสบการณตรงในเรื่องนั้นได
1.6 เปนเรื่องที่เปดโอกาสในการทํางานเปนกลุม
1.7 ใหโอกาสผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ หรือสรางสิ่งของ
1.8 เปนหัวขอที่มีความสัมพันธกับจุดประสงคของการเรียนการสอน
1.9 ผูเรียนมีโอกาสใชทักษะตางๆในการเรียนรู
1.10 ผูปกครองมีโอกาสเขารวมในกิจกรรมของโครงการ
2. กิจกรรมหลักในการสอนแบบโครงการ ประกอบดวย กิจกรรมการศึกษาคนควา
กิจกรรมการสรางความรู และการแสดงบทบาทสมมติ
3. โอกาสการเรียนรูหลากหลาย ในการเรียนการสอนแบบโครงการเปดโอกาสใหผูเรียนได
เรียนรูในหลายวิธีการ เชน สามารถแสดงออกดวยทักษะทางภาษา การเลาเรื่อง การอาน การเขียน
ดานทักษะทางคณิตศาสตร เชน การเปรียบเทียบ หรือดานวิทยาศาสตร เชน การทดลอง ซึ่งสิ่งที่
ผูเรียนไดเรียนรูและเกิดการพัฒนาในการสอนแบบโครงการ คือ
3.1 ความรู
3.2 ทักษะ
3.3 คุณลักษณะในการใฝรู
3.4 ความรูสึก
4. ผูเรียนเปนผูเลือกกิจกรรม การสอนแบบโครงการทําใหผูเรียนมีโอกาสในการเลือก ซึ่ง
สงผลตอการเรียนรูในพัฒนาการดานสติปญญา พัฒนาการดานสังคม พัฒนาการดานอารมณ
และพัฒนาการดานจริยธรรม ผูเรียนมีโอกาสเลือกหลายประการ คือ
4.1 การเลือกงานที่จะกระทํา
4.2 การเลือกเวลาที่จะปฏิบัติกิจกรรม
4.3 การเลือกสถานที่ที่จะปฏิบัติกิจกรรม
4.4 การเลือกเพื่อนที่จะรวมงานดวย
5. บทบาทของครู ครูจะเปนผูติดตามความสนใจของผูเรียน จัดเตรียมกิจกรรมตามความ
ตองการของผูเรียน ใหความชวยเหลือในการแกปญหา กระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง
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6. การนําเสนอผลงานในหองเรียน หองเรียนจะเห็นหองแสดงผลงานตั้งแตเริ่มตน ซึ่งจะ
นําเสนอความกาวหนา กระบวนการทํางานของผูเรียน และทิศทางการดําเนินการของโครงการ
จะชวยใหผูเรียนระลึกถึงสิ่งที่ตนเองทํางานอยู และพยายามศึกษาใหเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้น
7. ระยะตางๆของโครงการ
7.1 ระยะที่ 1 วางแผน/เริ่มตนโครงการ
7.2 ระยะที่ 2 พัฒนาโครงการ
7.3 ระยะที่ 3 คิดทบทวนและสรุป
โดยสรุป การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ เปนการจัดการเรียนการสอนที่เปดโอกาส
ใหผูเรียนไดเลือกเรื่องที่จะศึกษาดวยตนเอง โดยการกําหนดประเด็นปญหาขึ้นมาตามความสนใจ
แลวใชกระบวนการแกปญหามาใชในการศึกษาหาความรูตามวิธีการของตนจนบรรลุความสําเร็จ
หลักการของการสอนแบบโครงการ มีดังนี้
1. ผูเรียนทําการศึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยทําความเขาใจในรายละเอียดของเรื่องนั้นๆ
จนพบคําตอบที่ตองการ
2. เรื่องที่ผูเรียนศึกษาเปนเรื่องที่ผูเรียนเลือกตามความสนใจ ประเด็นที่ศึกษาเปนประเด็น
ที่ผูเรียนตั้งประเด็นขึ้นเอง
3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงใหผูเรียนมีประสบการณตรงกับเรื่องที่ศึกษานั้น
โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงความรูเบื้องตน
4. ในกิจกรรมการเรียนการสอนจะใชระยะเวลาที่ยาวนานเพียงพอตามความสนใจ
ของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนไดคนพบคําตอบ และคลี่คลายความสงสัย
5.
การจัด กิ จ กรรมการเรีย นการสอนให ผูเ รี ย นได ป ระสบกั บ ทั้ ง ความสํ า เร็ จ และ
ความลมเหลว ในวิธีการแสวงหาความรูตามวิธีการของผูเรียนเอง
6. เมื่อผูเรียนไดคนพบคําตอบแลว ใหผูเรียนมีโอกาสนําความรูมานําเสนอในรูปแบบ
ตางๆกัน ตามความตองการของผูเรียนเอง
7.
มี ก ารนํ า เสนอผลงานต อ เพื่ อ นๆและคนอื่ น ๆเพื่ อ แสดงให เ ห็ น ความสํ า เร็ จ
ของกระบวนการศึกษาของตน และมีความภาคภูมิใจในความสําเร็จนั้น
ดังนั้น วิธีการสอนโดยโครงการ สนับสนุนการเรียนรูดวยการรับใชสังคม เนื่องจากการ
เรียนรูดวยการรับใชสังคม ผูเรียนจะทําโครงการรับใชสังคม ไมวาจะเปนโครงการสวนบุคคล หรือ
โครงการระดับกลุม โดยตองใชหลักกการเรียนรูดวยโครงการเปนแนวทางในการปฏิบัติการ ครูจะ
เปน ผู ชว ยเหลื อ ใหค วามรู ความเขา ใจเกี่ ย วกั บ การทํา โครงการ เพื่ อผู เ รี ย นจะสามารถปฏิบั ติ
กิจกรรมการรับใชสังคมและประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของการเรียนรู
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งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดวยการรับใชสังคม
จากการศึ ก ษางานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ผลการเรี ย นรู ด ว ยการรั บ ใช สั ง คมในเรื่ อ งต า งๆ
มีรายละเอียดสังเขปดังนี้
วิลเลี่ยมส (William, 1997) ทําการวิจัยเกี่ยวกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเพื่อประเมิน
ประสบการณของนักเรียนในการเรียนรูดวยการรับใชสังคม เพื่อระบุผลของการมีสวนรวมในการ
เรี ย นรู และเพื่ อทํา ความเข า ใจตอผลกระทบที่ ก ารเรี ย นรูมีต อ นัก เรี ย นระดั บมั ธ ยมศึ ก ษา โดย
การศึกษาจากนักเรียนจํานวน 150 คน ที่เขารวมในโครงการ ผลปรากฏวา นักเรียนที่เขาโครงการ
ทดลองการเรียนรูดวยการรับใชสังคม มีผลในดานบวกในเรื่อง พฤติกรรมการวางแผนและการ
สํารวจวิชาชีพ ทัศนคติการยอมรับผูอื่น ความสามารถที่จะลงมือกระทําเมื่อมีความรูสึกเห็นใจผูอื่น
ความรูสึกซาบซึ้งในคุณคาและความสามารถของตนเองในสถานการณสังคม และมีพฤติกรรม
การเขาเรียนและพฤติกรรมที่ดีในโรงเรียน
มัวริซิโอ (Mauricio, 1998) ทําการศึกษานักเรียนตั้งแตเกรด 9 ถึงเกรด 12 ในโรงเรียน
เอกชนหญิง ผลการวิจัยปรากฏวา นักเรียนมีความเห็นวากิจกรรมการเรียนรูดวยการรับใชสังคม
มี ผ ลต อ การเรี ย นรู ความเป น ตั ว ของตนเอง และความเข า ใจต อ ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม
นอกจากนั้น ยังทําใหนักเรียนรูวาตนเองมีทักษะอะไร ไดมีโอกาสพิจารณาคานิยม และมีโอกาสมี
ปฏิสัมพันธกับผูอื่นในชุมชน อีกทั้งยังมีความเขาใจตอภาวะผูนําในชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลงดวย
ดอรแมน (Dorman, 1997) ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางภาวะผูนําในนักเรียนกับ
การเรียนรูดวยการรับใชสังคมในหองเรียน โดยการเก็บขอมูลทั้งในดานปริมาณและคุณลักษณะ
ผลปรากฏวา นักเรียนทุกคนเชื่อวาทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรูวา การเปนผูนําเปนอยางไร
ผูนําไมใชผูที่ตองมีตําแหนง และความสําคัญของการมีศีลธรรมของผูนําและทุกคนรับรูวาตนเอง
มีลักษณะการเปนผูนํามากขึ้น
เจฟ (Jaffe, 1998) ทําการศึกษาโดยใช The Choral Reading Model ในนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา โดยทํากิจกรรมการอานใหกับคนชราที่เกษียณการทํางานแลว ผลการศึกษาพบวา
นักเรียนมีการพัฒนาสติปญญา และความสนใจมากขึ้นในบทกวีและวรรณคดี สวนความสัมพันธ
ระหวางคนตางวัย ทําใหนักเรียนมีทัศนคติมุมมองและความสัมพันธทางดานบวกตอผูสูงอายุ และ
การเรียนรูดวยการรับใชสังคม ทําใหชุมชนสงเสริมและชวยเหลือโรงเรียนของรัฐมากขึ้น
มารเบอรี (Marbury, 1998) ทําการประเมินโครงการเรียนรูดวยการรับใชสังคม โดยใช
รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟลบีม (CIPP) เนื่องจากโรงเรียนที่ผูวิจัยทําการศึกษาไดริเริ่มใน
การบูรณาการการเรียนรูดวยการรับใชสังคมเขาในวิชาภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา จึงทําใหผูที่
เกี่ยวของตองการทราบผลของโครงการ เพราะนักเรียนจะตองใชเวลาที่เปนการบูรณาการทั้งสอง
วิชา สัปดาหละหนึ่งวันไปทํากิจกรรมรับใชสังคม ผลจากการประเมินคือ องคประกอบที่สําคัญของ
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การเรียนรูดวยการรับใชสังคม เปนเรื่องสําคัญตอประสิทธิผลของโครงการ โครงการที่มีประสิทธิผล
ตองคํานึงถึงรูปแบบของโครงการ ผลประโยชนตอนักเรียน และผลประโยชนตอชุมชน ในแตละ
องคประกอบมีองคประกอบหลายประการ ขอเสนอแนะที่เกี่ยวของคือ นักเรียนทํากิจกรรมรับใช
สังคมในโรงเรียนนอยไป และโครงการไมมีความตอเนื่อง
แทรรี (Terry,2000)
ได ศึ ก ษาเรื่ อ ง การเรี ย นรู ด ว ยการรั บ ใช สั ง คมของวั ย รุ น ที่ มี
ความสามารถพิเศษกับชุมชนเปนการศึกษาการรับรูของวัยรุนจํานวน 28 คน ที่เขาไปมีสวนรวม
ในโครงการรับใชสังคม ตั้งแตป 1998-2000 การรวบรวมขอมูลจกการสนทนากลุม การสัมภาษณ
การสังเกต และการวิเคราะหเอกสาร พบวา การรวมโครงการเรียนรูดวยการรับใชสังคมทําให
นัก เรี ย นมี โ อกาสเติ บ โตในดา นสติ ปญ ญา ด า นบุ ค คล ความคิ ด ริเ ริ่ ม และด า นสั ง คม มี ค วาม
ตระหนักและความรับผิดชอบตอความเปนพลเมืองดี
อัลท (Alt, 1994) ระบุวา การเรียนรูดวยการรับใชสังคมทําใหนักเรียนมีการพัฒนาในเรื่อง
ตอไปนี้ 1) ความสามารถในการเขาใจปญหาในมุมมองที่ซับซอนมากขึ้น 2) ความสามารถ
ในการคิด การอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นและการกระทําในกลุม 3) ความสามารถในการจินตนาการ
จากมุมมองและวัฒนธรรมที่ตางกันของบุคคล 4) การพัฒนาบูรณาการดานคานิยมและการกระทํา
เข า ด ว ยกั น 5)
สร า งนิ สั ย การคิ ด อย า งไตร ต รองหรื อ มี วิ จ ารณญาณต อ สถานการณ แ ละ
ประสบการณ 6) พัฒนาความรับผิดชอบของการเปนพลเมืองดี
รูท (Root, 1997) สังเคาระหจากการศึกษาและรายงานผลการวิจัยพบวา เพศ อายุ
ระดับชั้น และประวัติการรับใชสังคมของครอบครัวและประสบการณเดิมของนักเรียน สงผลตอ
ผลลัพธของการเรียนรูดวยการรับใชสังคม นอกนั้นคุณลักษณะของโครงการ เชน การไตรตรอง
อยางมีระบบ การใชวิธีการตางๆเพื่อไตรตรองมีผลตอผลลัพธเชนกัน รวมถึงระยะเวลาของโครงการ
และจํานวนชั่วโมงของการทํากิจกรรมดวย สวนการบูรณาการวิชาการนั้น ยิ่งมีการ บูรณาการ
วิชาการมาก ผูเรียนก็จะไดรับทั้งความรูดานวิชาการ การแกปญหา และจิตสํานึกเพื่อสังคม ยิ่งการ
นั้น ประเภทของกิจกรรมที่ทํา ก็มีสวนเกี่ยวของกับผลลัพธเชนกัน ยิ่งผูเรียน
ทํากิจกรรมที่มี
ปฏิสัมพันธโดยตรงกับผูที่ตองการความชวยเหลือ จะทําใหเกิดผลที่ดีและที่สําคัญคือ คุณภาพของ
โครงการมีสวนเกี่ยวของกับพัฒนาการของนักเรียนในทุกดาน รวมถึงบริบทของโรงเรียนและชุมชน
ดวย
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดวยการรับใชสังคมในประเทศไทยมีดังนี้
นฤมล มณีงาม (2547) ทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับการ
ประหยัดพลังงานตามหลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ผลงานวิ จั ย พบว า นั ก เรี ย นที่ ผ า นโปรแกรมการสร า งจิ ต สํ า นึ ก เกี่ ย วกั บ การประหยั ด พลั ง งาน
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รอยละ 90 มีจิตสํานึกเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานอยูในระดับที่ 3 คือ จิตสํานึกระดับการมี
ปฏิกิริยาแบบโตตอบอยางมีวิจารณญาณ และยังพบวา คาเฉลี่ยของคะแนนความรูและพฤติกรรม
เกี่ยวกับวิธีประหยัดพลังงาน สูงกวากอนการเขารวมโปรแกรม และนักเรียนรอยละ 90 สามารถให
เหตุผลเชื่อมโยงการปฏิบัติในการประหยัดพลังงานกับผลกระทบตอสังคม โดยคํานึงถึงคุณธรรม
จริยธรรม และสังคม
สุริน คลายรามัญ (2543) ทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนากระบวนการอบรมโดยใชการ
เรียนรูแบบเนนประสบการณและการเรียนรูดวยการรับใชสังคมเพื่อเสริมสรางความรู เจตคติ และ
การมีสวนรวมทางการเมืองของผูนําชุมชนที่เปนสตรี ศึกษาผูนําสตรีจํานวน 40 คน แบงเปนกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมกลุมละ 20 คน กระบวนการอบรมมีดังนี้ 1) รวบรวมประสบการณเดิมของ
ผูเขารับการอบรม 2) ใหประสบการณใหมดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง 3) ใหผู
เขารับการอบรมสะทอนความคิดและอภิปราย 4) ใหผูเขารับการอบรมสรุปความคิดรวบยอด 5)ให
ผูเขารับการอบรมประยุกตความรูโดยการวางแผนการรับใชสังคม 6) ใหผูเขารับ การอบรมปฏิบัติ
กิจกรรมการอบรมปฏิบัติกิจกรรมการรับใชสังคม 7) ใหผูเขารับการอบรมสะทอนความคิดและ
วิ เ คราะห ป ระสบการณ จ ากการรั บ ใช สั ง คม 8) ให ผู เ ข า รั บ การอบรมรายงานผลการเรี ย นรู
9) ประเมินผลการอบรม 10) ติดตามผลการอบรม
ผลจากการทดลองใชพบวากลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนนดานความรู สูงกวากอนการ
อบรม สวนคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติทางการเมืองไมแตกตางกัน นอกนั้น ยังพบวาวากลุมทดลอง
มีคาเฉลี่ยคะแนนความรูทางการเมือง เจตคติทางการเมือง และการมีสวนรวมทางการเมือง หลัง
การอบรมและจากการติดตามผลการอบรมไมแตกตางกัน กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนความรู
ทางการเมืองหลังการอบรมสูงกวากลุมควบคุม สวนคาเฉลี่ยเจตคติทางการเมืองและการมีสวน
รวมทางการเมืองไมแตกตางกัน กลุมทดลองและกลุมควบคุม มีคาเฉลี่ยทางการเมือง เจตคติทาง
การเมือง และการมีสวนรวมทางการเมือง จากการติดตามผลการอบรมไมแตกตางกัน
3. การปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ
ความรูเรื่องสึนามิ (Tsunami)
คํานิยาม
Tsunami อานวา สึนามิ, ซูนามิ สึนามิ เปนภาษาญี่ปุน คําแรกหมายถึง ทาเรือ สวน
คําหลัง หมายถึง คลื่น ดังนัน้ เมื่อรวมสองคําเขาดวยกันจึงหมายถึง คลื่นทีพ่ ัดเขามาสูท าเรือพัด
จากทะเลเขาสูฝงอยางรวดเร็วรุนแรงกวาคนวิ่งจะหนีทนั
โดยมีจํานวนคลื่นหลายลูกมีขนาด
ไมเทากัน เกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิปก ซึ่งเปนแนวของภูเขาไฟใตน้ําทะเลเกิดไดในเวลากลางวัน
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และกลางคืนสามารถเคลื่อนตัวสูแมน้ําที่เชื่อมทะเลและมหาสมุทรได เปนภัยธรรมชาติทกี่ อใหเกิด
ความเสียหายอยางมหาศาล
คลื่นสึนามิ สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภททัว่ ๆไป คือ คลื่นสึนามิเฉาะแหง ( Local
Tsunami ) กับคลื่นสึนามิทเี่ ดินทางขามทวีป ( Distance Tsunami ) กรณีของคลื่นสึนามิเฉพาะ
แหงมักจะเกิดใกลๆชายฝงและเคลื่อนเขาถลมชายฝงอยางทันทีทันใด (ภายในเวลาคิดเปนนาที)
แมวาจะมีความสูงคลื่นไมมากนัก แตพลังของคลื่นมีอํานาจทําลายลางสูง ประเทศญี่ปุนมักประสบ
กับคลื่นยักษสนึ ามิประเภทนีบ้ อยครั้ง สําหรับคลื่นสึนามิประเภทที่สองเปนคลืน่ ยักษที่มกั เกิดจาก
แผนดิน ไหวที่คอนขางรุนแรงและสามารถเคลื่อนตัวขามทวีปไปยังชายฝงที่อยูหา งไกลหลายหมื่น
กิโลเมตร เชน กรณีคลื่นสึนามิที่เกิดจากแผนดินไหวใกลชายฝงประเทศชิลี ในป ค.ศ. 1960 และ
เคลื่อนตัวขามทวีปไปถลมประเทศญี่ปุน ซึง่ อยูหา งออกไปถึง 17,000 กิโลเมตร ในเวลา 22 ชั่วโมง
สาเหตุการเกิดสึนามิ (Tsunami)
เกิดจาการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก บริเวณที่มีนา้ํ ทะเลจํานวนมหาศาล
ทําใหนา้ํ ทะเลเหนือบริเวณดังกลาวและบริเวณใกลเคียงมีการไหลเวียนอยางรวดเร็วกอใหเกิดคลื่น
ขนาดใหญบริเวณจุดศูนยกลางและกระจายออกไปทุกทิศทาง
สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกในปจจุบนั พบวามี 4 สาเหตุหลัก คือ
1. แผนดินไหว
การเคลื่อนที่ของเปลือกโลกอันเนื่องมาจากแผนดินไหวที่มีจุดศูนยกลางในทองทะเล จาก
อดีตถึงปจจุบัน พบวากวา 80% ของคลื่นสึนามิ มักจะเกิดจากสาเหตุนี้ มีการประมาณการวา 2/3
ของเหตุการณคลื่นสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟก เกิดจากแผนดินไหวที่มีความรุนแรงมากกวา 7.5
ริกเตอร ดังนั้น คลื่นสึนามิ จึงมักจะเกิดบริเวณที่มีความเสียงตอการเกิดแผนดินไหว เชน พื้นที่
รอบๆมหาสมุทรแปซิฟก ที่เรียกกันวา “วงแหวนไฟ” ( Ring of fire )
2. ภูเขาไฟระเบิด
เกิดจากการที่ภูเขาไฟระเบิดใตน้ํา ทําใหมวลน้ําถูกยกตัวสูงขึ้นและเคลื่อนตัวไปยังชายฝง
เชน กรณีเหตุการณการระเบิดของภูเขาไฟ กรากะตั้ว (Krakatoa) ที่ประเทศอินโดนเซีย ในป ค.ศ.
1883 ทําใหเกิดคลื่นยักษเคลื่อนตัวเขาถลมประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งฆาชีวิตผูคนกวา 30,000 คน
ทํ า ล า ย ภู มิ ป ร ะ เ ท ศ ข อ ง เ ก า ะ แ ก ง ต า ง ๆ แ ล ะ ยั ง เ ค ลื่ อ น ตั ว เ ข า ม า ห า ส มุ ท ร อิ น เ ดี ย
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3. แผนดินถลมใตน้ํา
การเกิดแผนดินถลมใตน้ํา (Submarine Landslide) หรือถลมจากบนผิวน้าํ ทําใหมวลของ
น้ําเคลื่อนตัวเขาถลมชายฝง เชน ตัวอยางเหตุการณคลื่นยักษครั้งใหญที่สุดในโลกเทาที่มกี าร
บันทึกทีม่ ลรัฐอลาสกา ในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 ภายหลังจากแผนดินไหวขนาด 8.3
ริกเตอร ทําใหเกิดแผนดินถลมใตน้ํา เกิดคลื่นสึนามิความสูงถึง 576 เมตร เคลื่อนตัวเขามาในอาว
Lituya
4. อุกกาบาตพุงชนโลก
วัตถุขนาดใหญเชนดาวเคราะหนอย อุกกาบาตตกลงในมหาสมุทร ก็ทาํ ใหเกิดปฏิกิรยิ า ใน
มหาสมุทร จนทําใหเกิดคลื่นยักษได แตกรณีหลังมีโอกาสเกิดขึ้นไดนอย
จากสาเหตุการเกิดคลื่นสึนามิดังกลาวขางตน สึนามิ ไมใช Tidal Wave เพราะวาไมได
เกี่ยวของหรือมีความสัมพันธกับปรากฏการณน้ําขึน้ -น้ําลง ซึง่ เกิดจากแรงดึงดูดระหวางโลกกับดวง
จันทร และสึนามิ ก็ไมใช Seismic Sea Wave เพราะวาไมไดมีสาเหตุเกิดจากแผนดินไหวเพียง
อยางเดียวเทานั้น
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แผนภูมิ 1 ลักษณะการเกิดสึนามิ แสดงโดยภาพแบบจําลองดังนี้

สถานะการณปกติ ระดับน้ําทะเลจะขึ้น - ลง ตามแรงดึงดูดของดวงจันทร โลกและ
ดวงอาทิตยเปลือกโลกไมมรี อยแตกและเคลื่อนไหว
สถานะการณสึนามิ เปลือกโลก 2 ขั้นมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงระดับจากเดิมใน
ทิศทางที่ลดลง หรือเพิม่ ขึ้นก็ตามจะทําใหระดับน้าํ ทะเลบริเวณชายฝงมีการเปลี่ยนแปลงลดลง
อยางรวดเร็ว ไปรวมกันที่บริเวณจุดที่มกี ารเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก หลังจากนั้นน้าํ ทะเลจํานวน
มหาศาลจะไหลยอนกลับไปยังชายฝงทุกทิศทาง
กอใหเกิดคลื่นขนาดยักษมีความรุนแรงและ
รวดเร็วทําลายทุกสิง่ ทีก่ ีดขวาง
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แผนภูมิ 2 ปรากฎการณแผนดินไหวที่ทําใหเกิดสึนามิ

ขอมูลจาก : Department of Geological Sciences University of Michigan-Ann Arbor
ปรากฎการณแผนดินไหวเปนปรากฏการณธรรมชาติชนิดหนึ่งที่พนื้ ดินมีการสั่นไหว
ดวยอิทธิพลบางอยางที่อยูใตผิวโลก ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณนี้ คลื่นใตแผนดินจะพุง ไปสูบริเวณทุก
สวนของโลก และถาการสั่นไหวของแผนดินรุนแรง อุปกรณตรวจจับคลื่นที่อยูหา งไกลออกไปนับ
หมื่นกิโลเมตรก็ยังสามารถรับคลื่นแผนดินไหวได
ผูคนในสมัยโบราณมีความกลัวเหตุการณแผนดินไหวมากกวีโฮเมอรของกรีกเชื่อวา
แผนดินไหวเกิดจากการที่เทพเจา "โพเซดอน” แหงทองทะเลลึกทรงพิโรธ ขณะที่คนจีนโบราณคิดวา
แผนดินไหวเกิดขึ้นเมื่อพญามังกรที่อาศัยอยูใตพื้นดินขยับและเคลื่อนไหวลําตัว พรอมกันนั้นก็ไดสง
เสียงคํารามดวย สวนคนญีป่ ุนนัน้ เชื่อวา เวลาเทพเจาแหงปลาชื่อ "นามาซึ” สะบัดหางไปมาจะทํา
ใหเกิดเหตุการณแผนดินไหว แต เธลิส (Thales) ผูเปนปราชญกรีกในสมัยพุทธกาลไดกลาวโจมตี
ความเชื่อที่วา อะไรก็ตามทีเ่ กิดจะตองมีเทพเจาสิงสถิตอยูภายใน โดยเขาคิดวา การไหลของคลืน่
ในมหาสมุทรอยางรุนแรงตางหากที่เปนตนเหตุทําใหเกิดเหตุการณแผนดินไหว
มนุษยเริ่มเขาใจปรากฏการณใตดินนี้ "ดี" ขึ้นเมื่อประมาณ 20 ปมานี้เอง โดยไดพบวาเวลา
เกิดแผนดินไหว คลื่นแผนดินไหวทุกคลืน่ จะดูเสมือนเคลื่อนที่ออกมาจากตําแหนงหนึง่ ใตดิน ซึ่ง
นักธรณีวทิ ยาเรียกตําแหนงดังกลาวนีว้ า “จุดโฟกัส” และตําแหนงบนผิวโลกที่อยูเหนือจุดโฟกัส
เรียกวา “อีพิเซ็นเตอร” (epicenter) และตามปกตินนั้ จุดโฟกัสของคลืน่ แผนดินไหวมักจะอยูลกึ ใต
โลกลงประมาณ 15 กิโลเมตร แตในบางกรณีระยะลึกของจุดโฟกัสอาจจะมากถึง 400 กิโลเมตรก็มี
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สาเหตุของการเกิดแผนดินไหว
สาเหตุ ของการเกิดแผนดินไหวนั้นจัดแบงได 2 ชนิด ชนิดทีห่ นึง่ เกิดจากการกระทํา
ของมนุษย ไดแก การทดลองระเบิดปรมาณู การกักเก็บน้ําในเขื่อนและแรงระเบิดของการทํา
เหมืองแร เปนตน ชนิดทีส่ องเปนแผนดินไหวจากธรรมชาติ ซึ่งมีทฤษฎีกลไกการเกิดแผนดินไหว
อันเปนที่ยอมรับกันในปจจุบัน 2 ทฤษฎี คือ
1. ทฤษฎีทว่ี าดวยการขยายตัวของเปลือกโลก (Dilation source theory) อันเชื่อวา
แผนดินไหว เกิดจากการที่เปลือกโลกเกิดการคดโคงโกงงออยางฉับพลัน และเมื่อวัตถุขาดออกจาก
กันจึงปลดปลอยพลังงานออกมาในรูปคลื่นแผนดินไหว
2. ทฤษฎีที่วา ดวยการคืนตัวของวัตถุ (Elastic rebound theory) เชือ่ วาแผนดินไหวเกิด
จากการสั่นสะเทือนอันเปนเหตุผลมาจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อน (Fault)
โลกเรานัน้ มีโครงสรางเปนขั้นๆ คลายหัวหอม คือมีเปลือกนอกสุดหอหุม ซึ่งเปลือกนี้มีความ
หนาที่ไมสม่ําเสมอ เชน กรณีเปลือกโลกที่เปนทวีปจะหนาประมาณ 70 กิโลเมตร และเปลือกโลก
สวนที่อยูท องมหาสมุทรจะหนาประมาณ10กิโลเมตร ซึง่ คิดเปน 0.6% ของรัศมีโลกเทานัน้ เอง
ลึกลงไปจากเปลือกโลกก็ถึงชั้นของโลกอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งเรียกวา “เนื้อโลก” (mantle)
ตามปกติคลื่นแผนดินไหวในเปลือกโลกจะมีความเร็วประมาณ 7.2 กิโลเมตร/วินาที แตความเร็ว
ของคลื่นในชั้นเนื้อโลก จะสูงกวาคือ 8.2 กิโลเมตร/วินาที นอกจากนี้คลื่นแผนดินไหวยังแบง
ออกเปน 2 ชนิดไดแก คลื่นปฐมภูมิ (พี : P – primary) และ คลื่นทุติยภูมิ (เอส : S - secondary)
ซึ่งเวลาคลื่นทั้งสองชนิดเคลื่อนที่ผานไป ในชั้นหินใตผิวโลก อนุภาคตางๆ ในชั้นหินที่ถูกคลื่นพี
กระทบจะสั่นไปมาในแนวที่คลื่นพุงไป ดังนั้น ชั้นหินจึงตกอยูในสภาพถูกอัดและขยายตัว
สวนในกรณีของคลื่นเอสนั้น อนุภาคตางๆ ในชั้นหินจะเคลื่อนที่ในแนวขึ้นลงที่ตั้งฉากกับ
ทิศการพุงไปของคลื่น คลื่นพีนั้นตามปกติจะมีความเร็วมากกวาคลื่นเอส ดังนั้น การวัดเวลาที่คลื่น
ทั้งพีและเอสเดินทางถึงเครื่องรับสัญญาณ ซึ่งอยูที่ตําแหนงตางๆ บนผิวโลกจะทําใหนักธรณีวิทยา
รูทันทีวาจุดโฟกัสของการระเบิดอยูที่ใด
อยางไรก็ดี คลื่นพีสามารถเดินทางจากซีกโลกหนึง่ ไปยังอีกซีกโลกหนึง่ ในเวลาประมาณ
20 นาที ผานสวนตางๆ ภายในโลกไดทกุ สวน ขณะที่คลื่นเอสเดินทางผานสวนที่เปนของเหลวไมได
สําหรับคลื่นพืน้ ผิวตองใชเวลานานหลายชั่วโมงกวาจะเดินทางไดรอบโลก
นักแผนดินไหวใชหลักการนีใ้ นการคํานวณระยะทางจากจุดตรวจ หรือสถานีตรวจแผนดิน
ไหวไปยังศูนยกลางแผนดินไหว หลักการคือ ใชผลตางระหวางเวลาของคลื่นพี กับคลื่นเอสที่
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เดินทางถึงสถานีในการคํานวณระยะทางดังกลาว ระยะเวลาตางของคลื่นทัง้ สองยิ่งมากเพียงใด
ระยะทางก็ยิ่งไกลออกไปเพียงนัน้ ถาสามารถหาระยะทางดังกลาวไดอยางนอยสามสถานี เรายอม
กําหนดตําแหนงของศูนยกลางแผนดินไหวไดจากจุดตัดของวงกลม
คลื่น
คลื่น คือ การเคลื่อนที่ของพลังงานผานตัวกลางโดยที่ตวั กลางมีการขจัด(การเคลื่อนที่สทุ ธิ)
เปนศูนยกลางคลื่น เกิดขึน้ บริเวณรอยบรรจบ(ผิว)ของตัวกลาง 2 ชนิด เชน ผิวทะเลกับบรรยากาศ
บางครั้งเกิดคลื่นในตัวกลางชนิดเดียวแตตา งความหนาแนนกัน คลื่นบนผิวทะเลเปนแบบ gravity
wave กลาวคือใชแรงดึงดูดของโลกเปนตัวการทําใหคลื่นสงบ คลื่นบนผิวทะเลอีกชนิดเปนคลื่น
พริ้วเล็กๆ เรียกวา capillary wave คลื่นนี้จะใชแรงตึงผิวของน้ําทําใหผิวน้ําสงบเมื่อปราศจากลม
พัด คลื่นผิวน้าํ จัดเปนคลืน่ ตามขวางโดยคลื่นและพลังงานคลื่นเคลื่อนที่ในแนวราบในขณะที่ผิวน้าํ
ขยับขึ้นลงในแนวดิ่ง คลื่นในทะเลสวนใหญเปน progressive wave กลาวคือมีสันคลื่นและ
ทองคลืน่ เคลื่อนที่ผา นจุดอางอิงใดๆ จุดหนึง่ ในทะเลสลับกันไปอยางตอเนื่อง เมื่อใดที่คลื่นวิง่
กระทบขอบฝง จะเกิดการสะทอนกลับ
คลื่นที่วงิ่ เขามาจะผสมกับคลื่นที่สะทอนออกไปเกิดเปน
standing wave กลาวคือมีบางจุดของผิวน้าํ ที่ระดับน้าํ กระเพื่อมขึ้นสูงแลวต่ําสลับกันไป (ปฏิบัพ
หรือ antinode)และบางจุดที่ระดับทรงอยูกับที่ตลอดเวลา (บัพหรือ node) ชนิดของคลื่นและ
สาเหตุในการเกิดคลื่นมีดังนี้
1. ripple, wind wave, และ swell เกิดจากลมตรงรอยตอระหวางบรรยากาศกับผิวน้าํ
เปนคลื่นคาบสั้นคือมีคาบเปนวินาที ripple จะเปนคลื่นพริ้วขนาดเล็กๆ บนผิวน้าํ เกิดจากลมใน
พื้นที่ wind wave คือคลื่นจากลมโดยทัว่ ไปมีคาบและความสูงคลื่นมากกวา ripple สวน swell คือ
คลื่นเนื่องจากลมที่เคลื่อนตัวมาจากทะเลไกล จะมีคาบและความสูงคงที่ ในชวงที่ชายฝงสงบเราจะ
เห็นคลืน่ swell ที่เขากระทบชายฝงไดอยางชัดเจนขึน้
2. คลื่นใตนา้ํ (internal wave) คือคลื่นระหวางชั้นน้าํ เกิดจากน้าํ มีความหนาแนนไม
เทากัน เชนชัน้ น้าํ จืดลอยอยูเหนือชั้นน้ําทะเลทําใหความเร็วกระแสน้ําไมเทากัน หรือมีสิ่งรบกวน
ระหวางชัน้ รอยตอของน้ํา เชน เรือแลน เปนตน
3. สึนามิ (tsunami) เกิดจากแผนดินไหวหรือแผนดินถลมใตน้ํา ทําใหนา้ํ เกิดการ
กระเพื่อมอยางรุนแรง คลื่นซูนามิเปนคลืน่ คาบยาวที่เคลื่อนที่จากฟากมหาสมุทรหนึ่งไปยังฟาก
ตรงขามไดอยางรวดเร็ว โชคดีที่ประเทศไทยไมอยูในแนวทางเคลื่อนตัวของคลื่นสึนามิ
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4. gyroscopic-gravity wave (ผิวน้ําหรือระหวางชัน้ น้าํ ) คลื่นมีคาบยาวเปนชัว่ โมงและ
ไดรับอิทธิพลจากแรงโคริโอลิส เกิดจากหลายสาเหตุ เชน แรงเฉือนจากลม การเปลี่ยนความ
กดอากาศ เปนตน
5. Rossby หรือ Planetary wave เปนคลื่นคาบยาวเปนวันและคลุมพื้นที่ขนาดใหญ
สังเกตจากความเร็วและทิศทางกระแสน้าํ เปลี่ยนแปลง เกิดจากแรงเฉือนจากลมเปลี่ยนแปลง หรือ
ความไมเสถียรของคอลัมนน้ําแบบ baroclinic (ความหนาแนนน้าํ เปลี่ยนตามความลึก) หรือ
barotropic(ความหนาแนนน้ําคงที่)เปนตน
6. Tide (น้ําขึ้นน้าํ ลง) เปนคลื่นผิวน้ําชนิดหนึ่งที่เกิดจากแรงดึงดูดของดวงจันทรและ
ดวงอาทิตย

คลื่นสึนามิ(Tsunami)
สึนามิ หรือที่เรียกกันผิดๆ วา tidal wave เปนคลื่นยาวเกิดจากแผนดินสั่นสะเทือนอยาง
รุนแรง เชนรอยแยกเปลือกโลกเคลื่อนตัว แผนดินถลมใตน้ํา หรือภูเขาไฟชายฝง หรือใตน้ําระเบิด
สึนามิเคลื่อนตัวดวยความเร็วสูงสุดในมหาสมุทรโดยคํานวณจากสมการคลื่นน้าํ ตื้น

ความเขมของพลังงานคลื่นจะลดลงตามระยะทางที่เคลือ่ นที่ออกไป สึนามิอาจเปนคลื่น
ที่มีสันคลืน่ เดียว กอนสันคลื่นจะมาอาจมีทองคลืน่ มากอนทําใหระดับน้ําชายฝง ลดลงมากและหลัง
คลื่นใหญแลวมีคลื่นขนาดเล็กตอทายเปนลําดับ คนมักจะลงไปเดินเลนดวยความแปลกประหลาด
แลวหนีไมทนั เมื่อสันคลื่นมา
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สึนามิมีความยาวคลืน่ 100 – 200 กิโลเมตร ความสูงคลื่นในทะเลอาจจะเพียง 1-2 เมตร
แตไมสามารถสังเกตดวยตาเปลาไดเนื่องจากความยาวคลื่นยาวมาก แตเมื่อถึงชายฝงจะสูงไดถึง
15 เมตร
การตรวจคลืน่ และวิเคราะหขอมูลเบือ้ งตน
การตรวจวัดคลื่นคือการวัดการกระเพื่อมของระดับน้ําทุกๆ วินาทีหรือถี่กวานัน้ เพื่อคํานวณ
หาคาบเวลา(ความถี่) และความสูงคลื่นนัยสําคัญ ความสูงคลื่นสูงสุด เครื่องมือวัดคลื่นวิวัฒนา
ตามกาลเวลา การตรวจวัดมีไดหลายวิธี อาทิเชน
- วัดโดยสรางทุนลอยไปทิ้งไวในทะเลที่ระยะ 200-1000 เมตรจากฝง ติดตามการเคลื่อน
ขึ้นลงของทุนลอย โดยโยกคันโยกซึ่งจะเชื่อมตออยูกบั ปากกาทีจ่ ะลากเสนระดับน้ําไปบนกระดาษ
กราฟบันทึกคลื่นที่เคลื่อนทีด่ วยความเร็วสม่ําเสมอ โดยปกติจะตรวจวัดทุกตนชั่วโมงเปนเวลา 10
นาที เครื่องวัดระดับน้ําแบบนี้เรียกวา stadia
- เครื่องมือวัดอยูเหนือระดับน้ํา มันจะสงสัญญาณเสียงไปยังผิวน้าํ แลวสะทอนกลับมา
เครื่องจะวัดระยะหางระหวางหัววัดกับระดับน้ําเบื้องลาง ขอมูลจะถูกบันทึกอยูในที่เก็บขอมูลของ
คอมพิวเตอร เชน ดิสเก็ต จานแมเหล็กแข็ง เครื่องมืออีกแบบมีสายลวดหยอนลงไปถึงน้าํ ทะเล
ตรวจวัดความนําไฟฟาที่เปลีย่ นแปลงตามความยาวของลวดซึ่งจะตองแปลงสัญญาณไฟฟาเปน
ความสูงคลื่นอีกทีหนึง่
- เครื่องวัดความกดของน้ําซึ่งตองติดตั้งคงที่ไวที่ทองน้ําหรือผูกติดไวกับเสาหรือโครงสราง
ใตน้ํา ความกดของน้ําจะสัมพันธกับคลื่นที่เคลื่อนตัวอยูเหนือน้ํา วิธีนี้จะไดเฉพาะเขตน้ําตื้นเพราะ
ในเขตน้ําลึกนั้นไมสามารถสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงความกดของน้ําเนื่องจากคลื่นที่ทองน้ําได
ชัดเจนนัก
เครื่องมือที่กลาวมาขางตนนี้ติดตั้งอยูกับที่เพียงแหงเดียว จึงใหขอมูลเฉพาะคาบเวลา และ
ความสูงคลื่นเทานั้น การจะหาความยาวคลื่นหรือทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นตองติดตั้งเครื่องมือ
ไวมากกวา 1 จุด นอกจากนี้การตรวจวัดระยะไกลดวยดาวเทียมโดยใชดวยอุปกรณตรวจวัด
(sensor) ตางๆ กัน (radar altimetry, synthetic aperture radar(SAR)) สามารถใหขอมูลได
เ พิ่ ม เ ติ ม เ ช น ค ว า ม ห น า แ น น ข อ ง พ ลั ง ง า น ค ลื่ น ค ว า ม ย า ว ค ลื่ น เ ป น ต น
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ขอมูลจาก : คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คลื่นสึนามิแตกตางจากคลื่นธรรมดาอยางไร
คุณลักษณะทีส่ ําคัญของคลื่นสึนามิ ซึ่งแตกตางจากคลืน่ ธรรมดาโดยทั่วไปดังนี้
1. มีคาบเวลาคลื่น ตั้งแต 15-60 นาที เมื่อเปรียบเทียบกับคลื่นธรรมดาซึ่งมีคาบคลื่น
10-20 นาที
2. มีความเร็วของยอดคลืน่ เปนหลักรอยกิโลเมตรตอชั่วโมง ในทะเลลึก 4,000 เมตร
คลื่นสึนามิ มีความเร็วประมาณ 700 กิโลเมตร/ ชัว่ โมง ซึง่ พอๆกับเครื่องบิน Jet
3. มีความยาวคลื่นเปนหลัก 100 กิโลเมตร ซึ่งขึน้ อยูกับขนาดความกวางของรอยเลื่อน
ของเปลือกโลก (ในกรณีแผนดินไหว)
4. เนื่องจากเปนคลื่นยาว การเคลื่อนตัวเขาหาชายฝงจึงเกิดปรากฏการณ Shoaling
(ความสูงเพิ่มขึ้น ความยาวลดลง) ที่ใชเวลาตอเนื่องหลายชุดของคลื่นทําใหมพี ลังมหาศาลและ
มีอํานาจทําลายลางสูง
5. มีความสูงคลื่นในทะเลลึกประมาณ 0.5-1 เมตร ซึ่งไมสามารถรูส ึกหรือสังเกตไดโดย
สามารถเคลื่อนตัวออกจากแหลงกําเนิดไดทุกทิศทาง
6. เนื่องจากเปนคลื่นยาว จึงมีรูปแบบความเร็วของกระแสน้ําเปนวงรี ซึง่ สามารถแสดงได
ในรูปของความเร็วกระแสน้าํ ในแนวราบและแนวดิ่ง
การลดระดับของน้ําทะเลกอนที่คลื่นยักษสึนามิจะมา
การสังเกตระดับน้ําทะเลลดลงจนเห็นชายหาดลึกลงไปในทะเลเปนระยะทางหลายรอย
เมตร จนอาจทําใหเห็นสัตวน้ําหลากหลายชนิดเกยตื้น เปนตัวบงชี้วา จะมีคลื่นยักษลูกที่ 2, 3 …
และลูกอื่นๆตามมา โดยที่ชว งเวลาของน้ําลด จะประมาณครึ่งหนึง่ ของคาบคลื่น (10-15 นาที) ซึง่
การลดของระดับน้ําทะเลดังกลาว จะแตกตางจากปรากฏการณน้ําขึน้ -น้ําลง ที่เกิดขึ้นวันละ 2 ครั้ง
(สําหรับบริเวณทะเลอันดามัน) จากอิทธิพลของแรงดึงดูดระหวางโลกกับดวงจันทร ขอสังเกต

40

40

ดังกลาวไมจําเปนตองเกิดขึ้นเสมอไปกอนการเกิดคลื่นยักษ
ทัง้ นีม้ ีปจจัยขึ้นอยูก ับทิศทางของ
แผนเปลือกโลกที่มกี ารเคลื่อนตัว ฝงใดจะเผยอขึ้นหรือมุดลง เชน เหตุการณคลืน่ ยักษอันดามัน
2547 ในครั้งนี้ แผนเปลือกโลกนอกชายฝง ประเทศไทย (Indian Plate ) เคลื่อนตัวในทิศตะวันออก
เฉียงใต ซึง่ พยายามดึงแผนเปลือกโลกฝงบนบก (Burmese Plate) ลงตาม ทําใหเกิด Stress ขึ้นที่
ขอบบนของแผนซึ่งมากกวาแรงเสียดทานระหวางแผน จึงเกิดการยกตัวของมวลน้ําตามการยกตัว
ของแผนเปลือกโลก ทีม่ ีการเคลื่อนตัว เปนผลทําใหเกิดคลื่นบวก ( Positive Wave ) เคลื่อนตัวไป
ยังประเทศศรีลังกา อินเดีย ในขณะเดียวกันเกิด Strain ที่ขอบลางจึงทําใหเกิดคลืน่ ลบ ( Negative
Wave) เคลื่อนตัวเขามายังชายฝงประเทศไทย จึงสังเกตเห็นระดับน้ําลดลงกอนที่คลืน่ บวก
จะเคลื่อนตัวเขามา
ระบบเตือนภัยสึนามิ
สึนามิ เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ทีส่ ามารถอธิบายไดตามหลักการทางวิทยาศาสตร
ดังนัน้ การปองกันหรือการลดความเสียหายอันเกิดจากสึนามิสามารถกระทําไดโดยการจัดทําระบบ
การเตือนภัย (Tsunami Warning System - TWS) ทางวิทยาศาสตรซึ่งจะตองรวมมือในการ
แลกเปลี่ยน ขอมูลขาวสารและผูเชี่ยวชาญระหวางประเทศ ปจจุบันมีศูนยเตือนภัยสึนามิ 2 แหง
คือ
1. ศูนยเตือนภัยสึนามิอลาสกา ตั้งอยูเมืองพาลเมอร รัฐอลาสกา ดูแลการเกิดคลื่นสึนามิ
ในยานอเมริการเหนือแคนาดาและชายฝง ทางตะวันตกของอเมริกา
2. ศูนยเตือนภัยสึนามิฮาวาย ตั้งอยูท ี่เมืองฮอนโนลูลู รัฐฮาวาย ดูแลการเกิดคลื่นสึนามิ
ในยานแปซิฟก
นักวิทยาศาสตรที่ศูนยการเตือนภัยจะเฝาติดตามขอมูลระดับน้ําทะเล
ตลอดจนขอมูล
เกี่ยวกับการเกิดแผนดินไหว หากพบวา แผนดินไหวใดมีตําแหนง ความลึก ระดับความรุนแรง
ที่ตรงกับเงื่อนไขมี่จะเกิดคลื่นสึนามิ การแจงเตือนขั้นตน จะประกาศใชกับพื้นที่ซงึ่ คลื่นสึนามิอาจ
เขาถึงภายในสองถึงสามชัว่ โมงขางหนาเทานั้น โดยจะมีการออกประกาศขาวแกชุมชนที่จะเปนเปา
โดยตรง เพื่อแจงการคาดการณวา คลื่นสึนามิจะเขาถึงฝงในเวลาใด สวนชุมชนอืน่ ที่อยูติดตอกัน
แตไมใชเปาโดยตรง จะประกาศใหมกี ารเฝาระวังและคอยฟงคําแนะนําที่จะแจงตอไป นอกจากนี้
ยังเฝาติดตามขอมูลระดับน้ําทะเลเพื่อดูวา มีการกอตัวของคลื่นสึนามิแลวหรือยัง หากพบวาเกิด
การกอตัวของคลื่นสึนามิทมี่ อี านุภาพในการทําลายลางในระยะไกลสูงแลว ก็จะขยายการเตือนภัย
ไปยังประเทศตางๆ ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟกทัง้ หมด การแจงประกาศเตือนภัยและประกาศให
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เฝาระวัง รวมทั้งการประกษาศขาวสารอืน่ ๆ จะสงกระจายไปยังเจาหนาที่แผนกฉุกเฉินที่เกี่ยวของ
และประชาชนทั่วไปดวยวิธกี ารสื่อสารตางๆ
สําหรับประเทศไทย ยังไมมศี ูนยเตือนภัยสึนามิ ขณะนีก้ ําลังรวบรวมขอมูลจากผูเชีย่ วชาญ
ทั้งในประเทศ และตางประเทศ โดยมีผูเชี่ยวชาญทางดานนี้ของประเทศไทย เปนผูนาํ คือ
ดร.สมิทธิ์ ธรรมสโรจน อดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาซึง่ เปนผูท ี่เคยทํานายวาจะเกิดสึนามิใน
ประเทศ ไทย ไดอยางแมนยําเมื่อป พ.ศ. 2541 ปจจุบันไดรับการแตงตั้งใหเปนผูชว ยรัฐมนตรีทมี่ ี
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี
ระบบเตือนภัย “สึนามิ” ประเทศสหรัฐอเมริกา ดําเนินการโดย DART (Deep Ocean
Assessment and Reporting on Tsunami) มีการติดตั้งทุนในทะเลเพื่อจัดแรงสั่นสะเทือนจาก
แผนดินไหว การเปลี่ยนแปลงของคลื่นในทะเลอยางละเอียดและตลอดเวลา (Real time) ขอมูล
ที่ไดจะมีการสงผานดาวเทียม NOAA GOES และถายทอดสัญญาณมายังสถานีภาคพื้นดิน เพื่อ
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลอยางละเอียดและออกประกาศเตือนภัยตอไป ดังภาพ

ขอมูลเพิ่มเติม : National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA)
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ขอมูลเพิ่มเติม :DART Mooring System
ความรุนแรงของแผนดินไหวตามมาตราเมอรแคลลีท่ ี่ปรับปรุงแลว (Modified Mercalli)
ผลกระทบหรือความเสียหายจากแผนดินไหวที่เกิดบนผิวโลก เราเรียกวาความรุนแรงของ
แผนดินไหว (Intensity) มาตราวัดความรุนแรงของแผนดินไหวนัน้ กําหนดไดจากความรูสึกของ
อาการตอบสนองของผูคน การเคลื่อนทีข่ องเครื่องเรือน เครื่องใชในบาน ความเสียหายของปลอง
ไฟเปนตน จนถึงขั้นที่ทกุ สิ่งทุกอยางพังพินาศ มาตราวัดความรุนแรงของแผนดินไหว มีการ
พัฒนาขึ้นมาใชกันหลายมาตรา และเปนเวลาหลายรอยปแลว แตที่นิยมใชกันที่สุดในสหรัฐอเมริกา
ในปจจุบนั นี้ไดแก มาตราเมอรแคลลี่ที่ปรับปรุงแลว (Modified Mercalli (MM) Intensity Scale)
ผูพัฒนามาตราวัดความรุนแรงของแผนดินไหวดังกลาวไดแก Harry Wood และ Frank Neumann
ซึ่งเปนนักวิชาการแผนดินไหวชาวอเมริกนั ทั้งคู และเขาไดปรับปรุงขึ้นใชในป คศ. 1931 (พ.ศ.
2474)
ความรุนแรงของแผนดินไหวตามมาตราวัดความรุนแรงของแผนดินไหวของเมอรแคลลี่
ที่ปรับปรุงแลวมี 12 ระดับ จากระดับความรุนแรงที่นอยมากจนไมสามารถรูสึกไดซงึ่ ตองตรวจวัด
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ไดดวยเครื่องมือวัดแผนดินไหวเทานั้น จนถึงขั้นรุนแรงที่สุดจนทุกสิง่ ทุกอยางพังพินาศ และใช
หนวยระดับเปนตัวเลขโรมัน ดังนี้
มาตราวัดรุนแรงแผนดินไหวของเมอรคัลลี่ที่ปรับปรุงแลว (The Modified Mercalli Scale)
I เปนอันดับที่ออนมาก ตรวจวัดไดโดยเครื่องมือตรวจแผนดินไหวเทานั้น คนไมสามารถรูสึกได
II รูสึกไดเฉพาะบางคนที่อยูนิ่ง ๆ โดยเฉพาะผูที่อยูในอาคารชั้นบน สิ่งของที่บอบบาง ประณีต
กระจุมกระจิ๋มที่แขวนไวอาจแกวงไกวได
III ผูที่อยูในอาคารจะรูสึกคอนขางชัดวามีแผนดินไหว โดยเฉพาะผูที่อยูชั้นบน ๆ แตคนสวนใหญจะ
ยังไมทราบวามีแผนดินไหวเกิดขึ้น รถยนตที่จอดอยูอาจขยับเขยื้อนไดบางเล็กนอย การสั่นสะเทือน
คลาย ๆ กับเมื่อมีรถยนตบรรทุกแลนผานสามารถกําหนดระยะเวลาของการสั่นไหวได
IV ถาเกินในเวลากลางวันผูที่อยูในบานจะรูสึกได แตผูที่อยูนอกบานมีผูรูสึกวาเกิดแผนดินไหวนอย
ถาเปนตอนกลางคืนผูที่นอนหลับอยูจะตกใจตื่น ถวยชามจะขยับ หนาตาง ประตู จะสัน่ ฝาผนังจะมี
เสียงลั่น มีความรูสึกคลาย ๆ กับรถยนตบรรทุกของหนักชนอาคาร รถยนตที่จอดอยูสั่นไหวสังเกต
ไดชัดเจน
V เกือบทุกคนรูสึกวามีแผนดินไหวเกิดขึ้น หลาย ๆ คนตื่นตระหนก ถวยชามตกแตก หนาตางพัง
สิ่งของที่ตั้งไมมั่นคง ลมคว่ํา นาฬิกาที่ใชลูกตุมอาจหยุดเดิน
VI รูสึกวาเกิดแผนดินไหวกันไดทุกคน หลาย ๆ คนตกใจวิ่งออกจากบาน เครื่องประดับบานหนัก ๆ
บางชิ้นเคลื่อนได กรณีนอยมากที่ปูนฉาบผนังจะลวงหลนลงมาความเสียหายยังจัดวาเล็กนอย
VII ในอาคารที่ออกแบบและกอสรางไวดีจะเสียหายเล็กนอยมาก สวนอาคารกอสรางไวดีตามปกติ
จะเสียหายเล็กนอยถึงปานกลาง อาคารที่กอสรางและออกแบบไวไมดีจะเสียหายคอนขางมาก
ปลองไฟบางปลองแตกหัก
VIII สิ่งกอสรางที่ออกแบบไวดีเปนพิเศษจะเสียหายเล็กนอย อาคารที่สรางอยางมั่นคงตามปกติ
จะเสียหายคอนขางมาก และบางสวนอาจพังทลายลงมาดวย สําหรับสิ่งกอสรางที่สรางอยางไม
สมบูรณ จะเสียหายใหญหลวง ปลองไฟ บาน โรงงาน เสาหิน อนุสาวรีย และกําแพงจะหักลม
พังลงมา
IX สิ่งกอสรางที่ออกแบบดีเปนพิเศษ เสียหายมาก โครงของสิ่งกอสรางที่ออกแบบไวดีเสียศูนยหมด
อาคารที่มั่นคงเสียหายมากซึ่งบางสวนพังทลายลงมาดวย ตัวอาคารตาง ๆ ขยับเคลื่อนออกจาก
ฐานรากเดิม
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X อาคารไมที่กอสรางไวอยางดีบางหลังถูกทําลาย สิ่งกอสรางที่กอดวยปูน และมีโครงพังทลาย
พรอมกับฐานรากดวย รางรถไฟบิดงอไป
XI สิ่งกอสรางที่กอดวยปูนถามีจะยังคงเหลือตั้งอยูไดนอยมาก สะพานถูกทําลาย ทางรถไฟบิดงอ
มาก
XII เสียหายหมดทุกสิ่งทุกอยาง แนวและระดับตาง ๆ บิดเบี้ยวหมด วัตถุทุกอยางกระดอนกระเด็น
ปริววอนขึ้นไปในอากาศ
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ตารางที่ 2 ระดับความรุนแรงของแผนดินไหว
ความ
รุนแรง

สภาพของแผนดินไหว

I.

ตรวจวัดไดโดยเครื่องมือวัดความสั่นสะเทือนเทานั้น

II.

รูสึกไดเฉพาะคนที่มีความรูสึกไว คนที่อยูนิ่ง ๆ ในอาคารสูง และอาจสังเกตเห็นการแกวงไกวของ
สิ่งของที่แขวนอยู

III.

คนอยูในบานจะรูสึกไดโดยเฉพาะคนที่อยูในชั้นบนของอาคารสูง แตคนสวนใหญยังไมรูสึกวาเกิด
แผนดินไหว

IV.

ผูที่อยูในบานจะรูสึกกันทั่ว สวนผูที่อยูนอกบานจะไมคอยรูสึก ถาเปนเวลากลางคืนอาจทําใหบาง
คนตื่นจากหลับ ขาวของในบาน เชน ถวยชาม หนาตาง บานประตู สั่นไหวหรือลั่นปงปง รถยนตที่
จอดอยูสั่นไหวโคลงเคลงเห็นไดชัด

V.

แทบทุกคนรูสึกไดวาเกิดแผนดินไหว ถวยชามตกแตก วัตถุที่วางไวไมมั่นคงลมคว่ํา ตนไม เสาไฟฟา
และวัตถุที่มีความสูงแกวงไกวเห็นไดชัด ลูกตุมนาฬิกาหยุดแกวง

VI.

ทุกคนรูสึกไดวาเกิดแผนดินไหว หลายคนตกใจวิ่งออกนอกอาคารบานเรือน ถวยชาม หนาตาง
เครื่องแกวตกแตก หนังสือหลนจากชั้นวาง เครื่องเรือนหนัก ๆ บางชิ้นเคลื่อนที่ ผนังปูนหลุดกระเทาะ

VII.

สิ่งกอสรางเริ่มปรากฏความเสียหายเล็กนอยถึงปานกลาง อาคารที่ออกแบบสรางไวไมดีจะเสียหาย
มาก คนที่ขับรถอยูจะรูสึกถึงความผิดปกติ

VIII.

อาคารที่ออกแบบสรางธรรมดาเสียหายบางสวน ผนังตึกพังทลาย ทรายและโคลนบนพื้นดินถูกดัน
ขึ้นมาคลายกับน้ําพุ ระดับน้ําในบอ หนอง บึง เปลี่ยนแปลง เครื่องเรือนหนัก ๆ เคลื่อนที่ คนที่กําลัง
ขับรถควบคุมรถไดลําบาก

IX.

สิ่งกอสรางที่ออกแบบไวอยางดีเสียหายมาก ตัวอาคารเคลื่อนออกจากฐานราก แผนดินเกิดรอยแยก
ทอน้ําใตดินเสียหาย

X.

สิ่งกอสรางทําดวยไมที่ออกแบบไวอยางดีถูกทําลาย แผนดินแยกรุนแรง รางรถไฟบิดงอ เกิดดินถลม
โดยเฉพาะที่ลาดชันริมฝงแมน้ํา น้ําในแมน้ําลําคลองกระฉอกทําใหเกิดคลื่นซัดและอาจทําใหเกิดน้ํา
ทวมฉับพลัน

XI.

อาคารสิ่งกอสรางพังทลายเกือบทั้งหมด สะพานพังพินาศ เกิดแผนดินแยกกวางขวาง ทอน้ําและทอ
แกสใตดินเสียหายใชการไมได พื้นดินเปนลอนขรุขระ บริเวณที่เปนดินออนกลายเปนลูกคลื่น ราง
รถไฟบิดงอจนใชการไมได

XII.

ทุกสิ่งทุกอยางถูกทําลายหมดสิ้น เสนแนวสายตาและระดับสายตาบิดเบน พื้นดินเคลื่อนไหวเปน
คลื่น วัตถุกระเด็นขึ้นไปในอากาศ
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ความแตกตางระหวางขนาดแผนดินไหวและความรุนแรงแผนดินไหว
ขนาดแผนดินไหว ไมมีคาสูงสุดหรือต่ําสุด อาจเทียบไดกับอุณหภูมิ ขนาดแผนดินไหวแต
ละครั้งมีขนาดเดียว ซึ่งหาไดโดยการคํานวณจากสูตรทางคณิตศาสตรที่ใชความสูงของคลื่น
แผนดินไหวที่ตรวจไดจากเครื่องมือตรวจแผนดินไหว มีคาตั้งแต 0 ถึง 9 ตามมาตราริคเตอร
ความรุนแรงแผนดินไหว คือผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดจากแผนดินไหว กําหนดไดโดย
ความรูสึกของอาการตอบสนองของผูคน ของความเสียหายของอาคารสิ่งกอสราง ฯลฯ ถากลาววา
แผนดินไหวเกิดขึ้น ณ ที่ใดที่หนึ่งซึ่งวัดความรุนแรงได V ตามมาตราเมอรคัลลี่ หมายความวาผูคน
ในที่นั้นรูสึกวามีแผนดินไหว หลาย ๆ คนตื่นตระหนก ถวยชามตกแตก หนาตางพัง เปนตน และ
คาความรุนแรงในแตละแหงจะมากหรือนอยตางกันตามระยะทางใกลหรือไกลจากศูนยกลาง
แผนดินไหว
ขอปฏิบัติเมือ่ เกิดสึนามิ
ขอเท็จจริงสําคัญเกีย่ วกับคลื่นสึนามิที่ควรทราบ
1.คลื่ น สึ น ามิ ที่ ซั ด เข า ชายฝ ง ทะเลในมหาสมุ ท รแปซิ ฟ ก มั ก เกิ ด จากแผ น ดิ น ไหวเป น
สวนใหญ ซึ่งเแผนดินไหวนี้อาจจะเกิดในบริเวณใกลหรือไกลจากบริเวณที่คุณอยู
2. คลื่นสึนามิบางลูกมีขนาดใหญมาก ในบริเวณชายฝงอาจมีความสูงถึง 30 ฟุตหรือ
มากกวา (100 ฟุตในครั้งที่รายแรงที่สุด) นอกจากนี้ คลื่นสึนามิยงั สามารถเคลือ่ นตัวเขาฝง ดวย
ความสูงหลายรอยฟุต
3. คลื่นสึนามิสามารถซัดถลมบริเวณชายฝงทะเลที่อยูในระดับต่ําไดทงั้ หมด
4. คลื่นสึนามิหนึง่ ลูกประกอบดวยคลื่นจํานวนหลายระลอก บอยครั้งที่คลื่นลูกแรกอาจจะ
ไมใชคลื่นที่มขี นาดใหญที่สดุ และหลังจากที่เกิดคลืน่ ลูกแรก อันตรายที่เกิดจากคลืน่ สึนามิอีกหนึง่
ลูกอาจกินเวลาตอมาหลายชั่งโมง
5. คลื่นสึนามิสามารถเคลื่อนที่ไดรวดเร็วกวาที่คนจะสามารถวิ่งได
6. บางครั้งคลืน่ สึนามิทําใหน้ําบริเวณชายฝงลดลงและเผยใหเห็นพื้นมหาสมุทรได
7.คลื่นสึนามิบางลูกมีพลังความแรงมหาศาล คลื่นของมันสามารถพัดพากอนหินขนาด
ใหญที่มนี ้ําหนักหลายตัน พรอมทั้งเรือและซากปรักหักพังอืน่ ๆ ขึน้ มาบนฝง ในระยะหลายรอยฟุต
น้ําทะเลสามารถเคลื่อนที่ดวยกําลังมหาศาล และสามารถทําลายอาคาร บานเรือน ที่อยูอาศัย และ
ทําใหผูคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได
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8. คลื่นสึนามิสามารถเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได ไมวาจะเปนในตอนกลางวันหรือกลางคืน
9.คลื่นสึนามิสามารถไปตามเเมนา้ํ หรือลําธารที่ไหลลงมหาสมุทรได
แหลงขอมูล : มูลนิธิชยั พัฒนา,2548
เหตุจากแผนดินไหว
กอนการเกิดแผนดินไหว
1. ควรมีไฟฉายพรอมถานไฟฉาย และกระเปายาเตรียมไวในบาน และใหทุกคนทราบวา
อยูที่ไหน
2. ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องตน
3. ควรมีเครื่องมือดับเพลิงไวในบาน เชน เครื่องดับเพลิง ถุงทราย เปนตน
4. ควรทราบตําแหนงของวาลวปดน้ํา วาลวปดกาซ สะพานไฟฟา สําหรับตัดระแส
ไฟฟา
5. อยาวางสิ่งของหนักบนชั้น หรือหิ้งสูง ๆ เมื่อแผนดินไหวอาจตกลงมาเปนอันตราย
ได
6. ผูกเครื่องใชหนัก ๆ ใหแนนกับพื้นผนังบาน
7. ควรมีการวางแผนเรื่องจุดนัดหมาย ในกรณีที่ตองพลัดพรากจากกัน เพื่อมารวมกัน
อีกครั้ง ในภายหลัง
8. สรางอาคารบานเรือนใหเปนไปตามกฎเกณฑทกี่ ําหนด สําหรับพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหว
ระหวางเกิดแผนดินไหว
1. อยาตื่นตกใจ พยายามควบคุมสติอยูอยางสงบ ถาทานอยูในบานก็ใหอยูในบาน
ถาทานอยูนอกบานก็ใหอยูนอกบานเพราะสวนใหญไดรับบาดเจ็บเพราะวิ่งเขาออกจากบาน
2. ถาอยูในบานใหยืนหรือมอบอยูในสวนของบานที่มีโครงสรางแข็งแรง ที่สามารถรับ
น้ําหนัก ไดมาก และใหอยูหางจากประตู ระเบียง และหนาตาง
3. หากอยูในอาคารสูง ควรตั้งสติใหมั่น และรีบออกจากอาคารโดยเร็ว หนีใหหางจากสิ่งที่
จะลมทับได
4. ถาอยูในที่โลงแจง ใหอยูหางจากเสาไฟฟา และสิ่งหอยแขวนตาง ๆ ที่ปลอดภัยภายนอก
คือที่โลงแจง
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5. อยาใช เทียน ไมขีดไฟ หรือสิ่งที่ทําใหเกิดเปลวหรือประกายไฟ เพราะอาจมีแกสรั่วอยู
บริเวณนั้น
6. ถาทานกําลังขับรถใหหยุดรถและอยูภายในรถ จนกระทั่งการสั่นสะเทือนจะหยุด
7. หามใชลิฟทโดยเด็ดขาดขณะเกิดแผนดินไหว
8. หากอยูชายหาดใหอยูหางจากชายฝง เพราะอาจเกิดคลื่นขนาดใหญซัดเขาหาฝง
หลังเกิดแผนดินไหว
1.ควรตรวจตัวเองและคนขางเคียงวาไดรับบาดเจ็บหรือไมใหทําการปฐมพยาบาขั้นตน
กอน
2.ควรรีบออกจากอาคารที่เสียหายทันทีเพราะหากเกิดแผนดินไหวตามมาอาคารอาจพัง
ทลายได
3. ใสรองเทาหุมสนเสมอ เพราะอาจมีเศษแกว หรือวัสดุแหลมคมอื่น ๆ และสิ่งหักพัง
แทง
4. ตรวจสายไฟ ทอน้ํา ทอแกส ถาแกสรั่วใหปดวาลวถังแกส ยกสะพานไฟ อยาจุดไมขีดไฟ
หรือกอไฟจนกวาจะแนใจวาไมมีแกสรั่ว
5. ตรวจสอบวาแกสรั่วดวยการดมกลิ่นเทานั้นถาไดกลิ่นใหเปดประตูหนาตางทุกบาน
6.ใหออกจากบริเวณที่สายไฟขาดและวัสดุสายไฟพาดถึง
7. เปดวิทยุฟงคําแนะนําฉุกเฉิน อยาใชโทรศัพท นอกจากจําเปนจริง ๆ
8. สํารวจดูความเสียหายของทอสวม และทอน้าํ ทิง้ กอนใช
9. อยาเปนไทยมุงหรือเขาไปในเขตที่มีความเสียหายสูง หรืออาคารพัง
10. อยาแพรขา วลือ
แหลงขอมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา
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ขอปฏิบัติใหปลอดภัยจากพิบัติภัยแผนดินไหว
1. เมื่อตึกถลม น้ําหนักของเพดานที่ตกลงมาบนสิ่งของหรือเครื่องเรือนที่อยูภายในจะทับทําลาย
สิ่งของเหลานั้น เหลือที่วางหรือชองวางขางๆ สิ่งของชิ้นยิ่งใหญ ยิ่งแข็งแรง โอกาสถูกทับอัดยิ่งนอย
โอกาสที่ สิ่ ง ของถู ก ทั บ อั ดยิ่ ง น อ ย
ช อ งว า งก็ จ ะยิ่ง ใหญ ขึ้ น
โอกาสที่ ค นที่ อาศั ย ช อ ง
วางเหลานั้นหลบภัยจะไมเปนอันตรายก็ยิ่งมาก
2. แมว สุนัข และเด็กทารก โดยธรรมชาติมักจะขดตัวในทาเหมือนอยูในครรภมารดา คุณควรทํา
เชนกันในกรณีแผนดินไหว ซึ่งเปนสัญชาติญาณเพื่อความปลอดภัยและการรักษาชีวิต คุณสามารถ
มีชีวิตรอดในชองวางที่เล็กกวา ไปอยูขางๆ สิ่งของ ขางเกาอี้โซฟา ขางของหนักๆ ชิ้นใหญๆ ที่จะบี้
แบนไปบางแตยัง เหลือที่วางขางๆ ไว ใชเปนที่หลบภัยได
3. อาคารไมเปนสิ่งกอสรางที่ปลอดภัยที่สุดที่จะอยูภายในขณะแผนดินไหว ไมมีความยืดหยุนและ
เคลื่อน ตัวตามแรงของแผนดินไหว ถาอาคารไมจะถลมจะเกิดชองวางขนาดใหญเพื่อชวยชีวิต และ
อาคารไม ยังมีน้ําหนักทับทําลายที่เปนอันตรายนอยกวา อาคารอิฐจะแตกพังเปนกอนอิฐมากมาย
กอนอิฐเหลานี้ เปนสาเหตุของการบาดเจ็บ แตจะทับอัดรางกายนอยกวาแผนคอนกรีต
4. หากคุณกําลังนอนอยูบนเตียงตอนกลางคืนและเกิดแผนดินไหว เพียงกลิ้งลงจากเตียง ชองวางที่
ปลอดภัยจะเกิดรอบๆ เตียงโรงแรมจะสามารถเพิ่มอัตราผูรอดชีวิตจากแผนดินไหวได โดยเพียงติด
ปายหลังประตูในทุกองพักบอกใหผูเขาพักนอนราบกับพื้นขางๆ ขาเตียงระหวางแผนดินไหว
5.หากมีแผนดินไหวเกิดขึ้นและคุณไมสามารถหนี้ออกมางายๆ ทางประตูหรือหนาตาง ก็ใหนอน
ราบและ ขดตัวในทาทารกในครรภขางๆ เกาอี้โซฟาหรือเกาอี้ตัวใหญๆ
6. หากคุณยืนอยูตรงชองประตูและวงกบประตูลมไปขางหนาหรือขางหลัง คุณจะโดนเพดาน
ดานบนตกลงมาทับ หากวงกบประตูลมออกดานขาง คุณจะถูกตัดเปนสองทอนโดยชองประตู
ดังนั้นไมควรเขาใกลชองประตูหรือวงกบไมวากรณีใดๆก็ตาม
7. อยาใชบันไดเด็ดขาด บันไดมี "ชวงการเคลื่อนตัว" ที่แตกตางไป(บันไดจะมีการแกวงแยก จาก

ตัวอาคาร) บันไดและสวนที่เหลือของตัวอาคารจะชนกระแทกกันอยางตอเนื่องจนเกิดปญหากับ
โครงสรางของบันได คนที่อยูบนบันไดกอนที่บันไดจะถลมถูกตัดเปนชิ้นโดยชั้นบันได ถึงอาคารจะ
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ไมถลมก็ควรอยูหางบันไดไว บันไดเปนสวนของ อาคารที่มีโอกาสถูกทําใหเสียหาย ถึงแม
แผนดินไหวจะไมไดทําใหบันไดถลม มันอาจถลมในเวลาตอมา เมื่อรับน้ําหนักมากเกินไปจากคนที่
กําลังหนี บันไดจะเปนสวนที่ควรไดรับการตรวจสอบความปลอดภัยเสมอ ถึงแมสวนที่เหลือของ
อาคารจะไมไดรับความเสียหายก็ตาม
8. ไปอยูใกลกําแพงดานนอกของอาคารหรือออกจากอาคารถาเปนไปได จะเปนการดีกวามากที่จะ
อยู ใกลสวนนอกของอาคารมากกวาจะอยูที่สวนในของอาคาร คุณยิ่งอยูลึกเขาไปหรือไกลจาก
บริเวณภายนอกของอาคารมากเทาไหร โอกาสที่ทางหนี้ของคุณจะถูกปดกั้นยิ่งมีมาก
9. การศึกษาสภาพทางธรณีวิทยาเกี่ยวกับแนวรอยเลื่อนของเปลือกโลก และทําการแบงเขตการใช
พื้นที่ เชน บริเวณรอยเลื่อนที่กําลังเคลื่อนไหว อาจกอใหเกิดแผนดินไหวรุนแรง ตองหามมิใหมีการ
กอสรางใดๆ หรือบริเวณรอยเลื่อนที่อาจทําใหเกิดแผนดินไหวอยางไมรุนแรงถาจําเปนตองสราง
สิ่งกอสราง อาคาร บานเรือน ควรจะมีการออกแบบสิ่งกอสรางใหมั่นคงแข็งแรง
10. จัดตั้งสถานีตรวจแผนดินไหว เพื่อทําการตรวจวัดการสั่นสะเทือนของพื้นดิน เพื่อแจงขาวเตือน
ถึงอันตรายที่เกิดขึ้นเปนระยะ และใหความรูในการปองกันตนเอง
11. จัดทําแผนบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดแผนดินไหว เพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น
12. การสังเกตธรรมชาติกอนเกิดเหตุแผนดินไหวพฤติกรรมของสัตว ไดแก การตื่นกลัว วิ่งวุน นก
รองผิดปกติในเวลากลางคืน การขนยายของแมลงตางๆ
13. สั ง เกตได จ ากระดั บ น้ํ า ที่ เ ปลี่ ย นอย า งกระทั น หัน ในบ อน้ํ า ต า งๆ ตรงที่ เ กิ ด แผ น ดิ น ไหว จะ
พยายามที่จะกลับคืนสูสมดุลย หลังการสั่นสะเทือน อนุภาคน้ําจะกระเพื่อมขึ้นและลง เริ่มตนเปน
ศูนยกลางของการแผกระจายคลื่นน้ําออกไปในทุกทิศทาง โดยอนุภาคของน้ําเคลื่อนที่เปนวงรี
และมีลักษณะยาวตามแนวนอน ดวยคาบ 0.1 ถึง 1 ชั่วโมง โดยมีความสูงของคลื่นไมมากนัก
แตเมื่อคลื่นเขาใกลฝงซึ่งมีความลึกลดลง สิ่งที่เห็นไดชัดก็คือ ความสูง ขนาด การเคลื่อนที่ และ
ความเร็วของคลื่นน้ําจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและสูงสุดใกลชายฝง
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14. เมื่อรูสึกวามีการสั่นไหวเกิดขึ้น ขณะที่อยูในทะเลหรือบริเวณชายฝง ใหรีบออกจากบริเวณ
ชายฝง ไปยังบริเวณที่สูงหรือที่ดอนทันทีโดยไมตองรอประกาศจากทางการเนื่องจากคลื่นสึนามิ
เคลื่อนที่ดวยความเร็วสูง
15. เมื่อไดรับฟงประกาศจากทางการเกี่ยวกับการเกิดแผนดินไหว บริเวณทะเลอันดามัน ใหเตรียม
รับสถานการณที่อาจจะเกิดคลื่นสึนามิตามมาไดโดยดวน
16.

สังเกตปรากฏการณของชายฝง หากทะเลมีการลดระดับของน้ําลงมาก หลังการเกิด

แผนดินไหวใหสันนิษฐานวา อาจเกิดคลื่นสึนามิตามมาได ใหอพยพคนในครอบครัว สัตวเลี้ยงให
อยูหางจากชายฝงมากๆ และอยูในที่ดอนหรือน้ําทวมไมถึง
17. คลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นไดหลายละลอกจากการเกิดแผนดินไหวครั้งเดียวเนื่องจากมีการแกวงไป
มาของน้ําทะเล ดังนัน้ ควรรอซักระยะเวลาหนึ่ง จึงสามารถลงไปชายหาดได
18.ติดตามการเสนอขาวของทางราชการอยางใกลชิดและตอเนื่อง
19. ถาที่พกั อยูใกลชายหาด ควรจัดทําเขื่อน กําแพงปลูกตนไม วางวัสดุลดแรงปะทะของน้ําทะเล
กอสรางที่พกั ใหมั่นคงแข็งแรง
20. หลีกเลี่ยงการกอสรางใกลชายฝง ในยานที่มีความเสีย่ งสูง

สิ่งที่ควรปฎิบัติเมื่อเกิดคลื่นสึนามิ
ในกรณีที่อยูบ นฝง
1.ควรตระหนักถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับคลื่นสึนามิ ขอมูลนี้สามารถชวยชีวิตคุณไดและควร
แจงขอมูลนี้แกญาติและเพื่อนของคุณ เนื่องจากขอมูลนี้จะสามารถชวยชีวิตของพวกเขาไดเชนกัน
ในกรณี ที่ คุ ณ อยู ใ นโรงเรี ย นและได ยิ น เสี ย งเตื อ นภั ย เกี่ ย วกั บ คลื่ น สึ น ามิ คุ ณ ควรปฎิ บั ติ ต าม
คํา แนะนําของอาจารยหรือบุคคลากรทานอื่นในโรงเรียน
2.ในกรณีที่คุ ณอยูในบ านและไดยิน เสียงเตือนภัยเกี่ยวกับคลื่นสึนามิคุณควรแน ใจวา
ครอบครัว ของคุณทั้งหมดไดยินเสียงเตือนภัยนั้น ถาคุณอยูในบริเวณที่จะไดรับอันตรายจาก
คลื่น สึนามิควรอพยพครอบครัวดวยความเรียบรอยสงบและปลอดภัย
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3. ไปยังสถานที่อพยพหรือสถานทีท่ ี่ปลอดภัยนอกเขตอันตราย นอกจากนัน้ ควรปฎิบัติ
ตามคําแนะนําของประกาศภาวะฉุกเฉินในทองถิน่ หรือกฎหมายที่ประกาศบังคับใช
4. ในกรณีทคี่ ุณอยูที่ชายหาดหรือใกลมหาสมุทรและรูสกึ วาแผนดินสัน่ สะเทือนควรไปยัง
พื้นที่ที่สงู กวาโดยทันทีโดยไมตองรอเสียงประกาศเตือนภัย เนื่องจากคลื่นสึนามิทเี่ กิดจากแผนดิน
ไหวในทองถิ่น สามารถโจมตีในบางบริเวณกอนทีจ่ ะมีการประกาศเตือน นอกจากนี้ ควรอยูหาง
จากแมน้ําหรือลําธารที่ไหลลงมหาสมุทร และเมื่อคลืน่ สึนามิเกิดขึน้ ควรอยูหางจากชายหาดและ
มหาสมุทร
5. คลื่นสึนามิที่เกิดในสถานที่ทหี่ างไกลออกไป จะทําใหผูคนมีเวลาพอที่จะอพยพไปอยูบน
ที่สูง แตสําหรับคลื่นสึนามิทเี่ กิดภายในเมืองริมชายฝง ทะเลซึ่งคุณอาจรูสึกไดวาแผนดินสั่นสะเทือน
คุณอาจมีเวลาเพียงไมกนี่ าทีที่จะไปอยูบนที่สงู
6. มีโรงเเรมคอนกรีตที่สงู หลายชัน้ ตั้งอยูบ นบริเวณชายฝงในระดับต่าํ หลายแหง ในกรณีที่
มีเสียงเตือนภัยและคุณไมสามารถหนีเขาฝงไปยังพื้นทีส่ ูงดวยความรวดเร็วได ชั้นบนของโรงแรม
เหลานี้เปนสถานที่ปลอดภัยที่สามารถใชหลบภัยได อยางไรก็ตาม บานและอาคารขนาดยอมที่
ตั้งอยูในบริเวณชายฝงระดับต่ําไมไดถูกออกแบบมาเพือ่ ตานทานแรงกระแทกของคลื่นสึนามิ
ดังนัน้ จึงไมควรอยูในสถานทีเ่ หลานี้เมื่อมีการเตือนภัย
7. หินโสโครกนอกชายฝงและพื้นที่ตื้นเขิน อาจชวยหยุดยั้งกําลังของคลื่นสึนามิได แตคลื่น
ที่มีขนาดใหญและอันตราย ก็ยังคงเปนสิ่งที่คุกคามผูอยูอาศัยริมฝงในบริเวณเหลานั้น ดังนัน้
คําแนะนําที่ปลอดภัยที่สุด เมื่อมีการเตือนภัยเกี่ยวกับคลื่นสึนามิ คือ ควรอยูหา งจากบริเวณทีต่ ่ํา
ในกรณีที่อยูบ นเรือ
1.เนื่องจากเราไมสามารถรับรูเกี่ยวกับคลื่นสึนามิในมหาสมุทรเปดไดนอกจากนี้คลืน่ สึนามิ
สามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําอยางรวดเร็ว และกอใหเกิดกระแสน้ําที่อันตรายซึ่ง
ไมสามารถคาดการณไดที่ทา เรือ ดังนัน้ จึงไมควรกลับเขาทาเรือ หากอยูในทะเลและมีประกาศ
เตือนภัยในบริเวณที่คุณอยู
2.หลังประกาศเตือนภัย หากมีเวลาที่จะเคลื่อนยายเรือของคุณไปสูน้ําลึก ควรพิจารณาสิ่ง
ตอไปนี้
3.ทาเรือขนาดใหญสวนใหญอยูภายใตการควบคุมของเจาหนาที่ประจําทาเรือและ/หรือ
ระบบเสนทางเดินเรือ หากมีการคาดการณวาคลื่นสึนามิจะเกิดขึ้น เจาหนาที่เหลานี้ควรกํากับการ
ดําเนินการในชวงที่มีความพรอม และกํากับการเดินเรือหากเห็นสมควร ในกรณีทกี่ ารเดินเรืออยูใ น
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ความควบคุมดูแลควรรักษาการติดตอกับเจาหนาทีท่ าเรือ
4. ทาเรือขนาดเล็กอาจไมอยูภายใตการควบคุมของเจาหนาทีป่ ระจําทาเรือ ถาคุณไดยิน
เสียงเตือนภัย และมีเวลาที่จะเคลื่อนยายเรือไปยังน้ําลึก ควรกระทําดวยความเปนระเบียบ
เรียบรอย และคํานึงถึงเรือลําอื่น วิธที ี่ปลอดภัยที่สุดสําหรับเจาของเรือขนาดเล็ก โดยเฉพาะเมือ่
คลื่นสึนามิเกิดขึ้นในทองที่ คือ จอดเรือไวที่ทา แลวขึน้ ฝงไปยังพืน้ ที่สูง สภาพภูมิอากาศที่เลวราย
(ทะเลที่มีคลื่นจัดนอกทาเรือ) ทําใหเรือขนาดเล็กอยูในอันตรายมากขึ้น ดังนัน้ การยายไปอยูบน
พื้นที่สูงจึงเปนหนทางเดียวทีป่ ลอดภัยที่สุด
5.คลื่นสึนามิและกระแสน้ําที่ไมอาจคาดการณไดสามารถสงผลกระทบตอทาเรือในระยะ
เวลา หนึง่ หลังจากที่มีผลกระทบที่รุนแรงตอชายฝงในระยะแรก ดังนัน้ ควรติดตอกับเจาหนาที่ของ
ทาเรือกอนทีจ่ ะกลับไปยังทาเรือ เพื่อตรวจสอบวาสภาพภูมิอากาศที่ทา เรือปลอดภัยตอการเดินเรือ
และจอดเรือ
แหลงขอมูล : ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มูลเหตุของธรณีพิบัติภยั จากคลืน่ สึนามิในประเทศไทยวันอาทิตยที่ 26 ธันวาคม 2547
ประเทศไทยตัง้ อยูตอนใตของแผนเปลือกโลกยูเรเชีย และมีแผนเปลือกโลกออสเตรเลีย –
อินเดีย ทางดานตะวันตกและใตของประเทศไทย ดันจากทิศใตขึ้นไปทางเหนือในบางครั้ง และดัน
จากตะวันตกไปตะวันออกเปนบางครั้ง โดยมีอัตราการเคลื่อนที่ประมาณ 5-8 เซนติเมตรตอป
แนวตอของแผนเปลือกโลกทัง้ 2 แผน อยูท ี่เทือกเขาหิมาลัยและเทือกเขาอาระกันในพมา แลวตอ
ลงมาจนถึงหมูเกาะอินโดนีเซีย ผานหมูเกาะนิโคบารในมหาสมุทรอินโดนีเซีย สวรตอที่อยูมนทะเล
จะเปนรองลึก ที่เรียกวา Sunda Trench ซึ่งติดอยูกบั เกาะสุมาตราดานตะวันตก การดันกันของ
แผนเปลือกโลกออสเตรเลีย – อินเดีย ที่มดุ ตัวลงใตเแผนยูเรเชีย แตละครั้งอาจทําใหเกิแผนดินไหว
ในหมูเกาะชวา และอาจสั่นสะเทือนถึงประเทศไทย
เชาวันที่ 26 ธันวามคม พุทธศักราช 2547 เวลา 07.58.53 นาฬิกาเวลาในประเทศไทย
ตรงกับเวลา 08.58.53 นาฬิกา เวลาทองถิ่นเกาะสุมตรา หรือเวลา 0.58.53 นาฬิกาตามเวลา
มาตราฐานกรีนิซ เกิดการเคลื่อนตัวของแผนเปลือกโลกออสเตรเลีย – อินเดีย หรือแผนเปลือกโลก
อินเดีย มุดตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ลงใตแผนเปลือกโลกยูเรเชียอยางฉับพลัน แบบการ
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เคลื่อนที่แบบรอยเลื่อนยอนแนวการมุดตัว ทัง้ หมดมีความยาวประมาณ 1,500 กิโลเมตร ผาน
หมูเกาะนิโคบารและหมูเกาะอันดามัน
ผลการมุดตัวของแผนเปลือกโลก ทําใหเกิดแผนดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร มีศูนยกลางของ
แผนดินไหวทีก่ นมหาสมุทรแถบ Sunda Trench ซึ่งลึกประมาณ 28.6 กิโลเมตร จากระดับน้าํ ทะเล
ปานกลาง
บริเวณดังกลาวอยูทางทิศตะวันตกนอกชายฝงทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศ
อินโดนีเซีย หางจากเมืองบันดา อาเจะห ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต อยูหางจากกรุงเทพประมาณ
1,260 กิโลเมตร และอยูหางจากเกาะภูเก็ตประมาณ 580 กิโลเมตร ผลจากการที่แผนเปลือกโลก
อินเดียชนแลวมุดตัวดันแผนเปลือกโลกพมาขึ้นมาในทางทิศทางการชนที่เฉียงทแยงขึน้ นัน้ ทําให
รอยเลื่อนแนวยาวประมาณ 1,200 – 1,300 กิโลเมตร บริเวณแนวรอยตอของแผนเปลือกโลกแถบ
เกาะสุมาตราตอเนื่องถึงประเทศพมา ขยับตัวตามแนวรอยเลื่อนสูงสุดประมาณ 20 เมตร และทํา
ใหพนื้ ผิวทะเลเคลื่อนที่ไปในทางทิศตะวันตก/ตะวันตกเฉียงใต ประมาณ 10 เมตร และพื้นทะเล
สูงขึ้น 2-3 เมตร แผนเปลือกโลกยูเรเชียบางสวนและการเลื่อนตัวขึ้นลงอยางรวดเร็วของแผน
เปลือกโลกใตมหาสมุทร ไดกอใหเกิดคลื่นสึนามิพัดเขาปะทะชายฝง เกาะสุมาตรา และติดตามดวย
คลื่นสึนามิ จํานวน 6 ลูก ในเวลา 1 ชั่วโมง
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ตารางที่ 3 ขั้นตอนในการแจงเตือนสึนามิ

การแจงขาว

การแจงเตรียมพรอม
เฝา ระวัง

การแจงเตือนภัย

การยกเลิกสถานการณ

เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ แต
ไมมีผลกระทบตอชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ ซึ่ง
คาดวาจะมีผลกระทบตอ
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน

เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ ที่จะ
เปนอันตรายมีผลกระทบ
ตอชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนอยางรุนแรง
หรือครอบคลุมพื้นที่อยาง
กวางขวาง

เมื่อสถานการณภัยพิบัติ
กลับสูภาวะปกติ และทํา
การตรวจสอบขอมูลจาก
ทุก ๆ แหลง จนเปนที่
แนใจและเปนไปตาม
เกณฑยกเลิกสถานการณ
ของภัยแตละชนิด

เพื่อปองกันการตื่น
ตระหนกและการเขาใจ
ผิด ของประชาชน

ใหรายละเอียดของภัย
ความรุนแรง ผลกระทบ
เวลาที่คาดหมายวาภัยจะ
เกิด คําแนะนําในการ
ปฏิบัติเพื่อลดอันตราย
ลดความสูญเสีย
คําแนะนําในการ
ชวยเหลือกูภัย

ใหรายละเอียดของภัย
ความรุนแรง ผลกระทบ
เวลาที่คาดหมายวาภัยจะ
เกิด คําแนะนําในการ
ปฏิบัติเพื่อลดอันตราย
ลดความสูญเสีย

เพื่อแจงใหทราบวามี
ความปลอดภัย และให
หนวยชวยเหลือกูภัย
ดําเนินการบรรเทาสา
ธารณภัย

ผูบังคับบัญชาทั้ง
สวนกลางและสวน
ภูมิภาค เพื่อเปนขอมูลใน
การชี้แจงกับประชาชน

ผูบังคับบัญชาทั้งสวน
กลาง สวนภูมิภาค หนวย
ชวยเหลือและกูภัย
ตลอดจนประชาชน

ผูบังคับบัญชาทั้ง
สวนกลาง สวนภูมิภาค
หนวยชวยเหลือและกูภัย
ตลอดจนประชาชน

ผูบังคับบัญชาทั้ง
สวนกลาง สวนภูมิภาค
หนวย
ชวยเหลือและกูภัย
ตลอดจนประชาชน
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แผนภูมิที่ 3 ขั้นตอนปฏิบตั ิการแจงเตือนภัยสึนามิ (Tsunami Warning)

ระดับสีเหลือง
1.ตรวจพบแผนดินไหว
ศูนยกลางในมหาสมุทร
อินเดียขนาด > 6.5 ริกเตอร

ระดับสีสม
2.ตรวจสอบขอมูลจาก
นานาชาติและวิเคราะห
โทรศัพทมือถือ
ชนิดของรอยเลื่อน และ
ความลึก ถาเคลื่อนที่ใน
แนวดิ่ง และเกิดระดับตื้น

ระดับสีแดง
3.ตรวจพบคลืน่ ยักษใน
ทะเลดวยทุน ตรวจวัด
กลางทะเล

15 นาที

1.ประกาศในทุกสื่อ
2.หนวยกูภัยเตรียมพรอม

15 นาที

1.ประกาศแจงเตือนคลื่นยักษผาน
วิทยุทองถิน่ และ
2.หนวยกูภัยแจงประชาชนขึน้ จาก
ทะเล และเตรียมพรอมอพยพ
3.แจงขาวใหเรือในทะเลเรงออก
ทะเลลึก

15 นาที

แหลงขอมูล : ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ

1.ใหประชาชนอพยพขึน้ ที่สงู
บริเวณที่จดั เตรียมไว
2.ฟงขาวสารจากทางราชการ
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ขอมูลเกี่ยวกับบานน้ําเค็ม อ.ตะกั่วปา จ.พังงา
บานน้ําเค็มตั้งอยูบนพื้นที่ราบชายทะเล หมู 2 ตําบลบางมวง อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา
หางจากตัวตลาดและองคการบริหารสวนตําบลบางมวง บนถนนเพชรเกษม 3 กิโลเมตร เดิมเปน
ชุมชนชาวมอแกนขนาดเล็ก กอนจะขยายกลายเปนที่ตั้งฐานการขุดแรของเหมืองบกและทะเลของ
บริษัททั้งไทยและตางประเทศ จนกระทั่งสมัยตื่นดีบุกตอเนื่องจากการปดเขาศูนยที่ทานพอ จังหวัด
นครศรีธรรมราช เมื่อป พ.ศ. 2517-2518 และการเลิกสัมปทานการทําเหมืองในทะเลของบริษทั เทม
โก แลวอนุญาตใหชาวบานขุดแรได บานน้ําเค็มขยายตัวเต็มที่ มีประชากรมาจากหลากหลาย
จังหวัด หลากหลายอาชีพพากันมาตั้งถิ่นฐานตั้งแตป 2519 จนกระแสการทําเหมืองแรลดลงจาก
ราคาตลาด ปริมาณแรและนโยบายของรัฐบาล ชุมชนน้ําเค็มจึงหันมาเนนการทําประมงทั้งตาม
ชายฝงและนอกชายฝง ในป พ.ศ. 2524 ทําใหเปนศูนยกลางของคนหลากหลายประเภท มาอยู
รวมกัน ทํามาหากิน และแบงพวกแบงกลุมกันอยางชัดเจน โดยเฉพาะในยุคการทําเหมืองแรที่มี
การแยงชิงขัดแยงกันสูงมาก ยากตอการประสานงานพัฒนา ทั้งๆที่เปนหมูบานที่มีศักยภาพในการ
อยูอาศัยและการประกอบอาชีพอยางดีเยี่ยม
หลังจากสิ้นสุดการทําเหมืองแรดีบุก กิจการประมงของน้ําเค็มเจริญอยางรวดเร็ว มีทั้งการ
ประมงชายฝงของชาวประมงพื้นบานรายยอย จนกระทั่งประมงขนาดกลางในทะเลลึกและธุรกิจ
ตอ เนื่ อง โดยเฉพาะแพปลาเพื่ อ ขายส ง สูต ลาด ทั้ ง ในพื้ น ที่ ภ าคใต ต ลอดจนประเทศมาเลเซี ย
สิงคโปร รวมถึงบริการรานคาและสถานบันเทิงเริงรมยของคนเรือ
บานน้ําเค็มกําลังเฟองฟูสูการพัฒนาการเพื่อรับการทองเที่ยวที่เกาะคอเขา ซึ่งกําลังเริ่ม
พัฒนาใหเปนปลายทางการทองเที่ยว ในป พ.ศ. 2543-2544 ตอเนื่องจากภูเก็ต พังงา เขาหลัก
เกาะสุรินทร สิมิลัน เกาะพระทอง และระนอง เพื่อรับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศที่
กําลั งนิ ยมในธรรมชาติที่สวยงามของชายหาด เกาะแกงทะเล และวิถี ของชุมชนที่น้ําเค็ม มีไม
เหมือนกับชุมชนอื่น
บ า นน้ํ า เค็ ม เมื่ อ ป พ.ศ. 2547 มี ป ระชากรประมาณ 7,000 คน ในประมาณ 3,000
ครัวเรือน จากจํานวนทะเบียนบาน 1,566 หลังคาเรือน ตั้งถิ่นฐานหนาแนนใน 4 ยานหลัก ทีพ่ ฒ
ั นา
จากการตั้งบานเรือนริมฝงทะเล ขุมเหมืองและคลองบางมวง กอนจะมีการตัดตรอกซอกซอยถนน
โดยมีวัด โรงเรียน สถานีอนามัย และประปาหมูบาน มีที่พักสายตรวจที่ทาเรือจาง สวน 5 ธันวา กับ
สหกรณที่แหลมสน ซึ่งเปนปาสนที่พักผอนของชาวน้ําเค็ม กับคิวรถสองแถวน้ําเค็ม-ยานยาวที่ซอย
องคการ และวินจักรยานยนตรับจางที่หนาตลาด นอกจากนี้ยังมีรานอาหารทะเลยอดนิยม ในขณะ
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ที่สถานที่พักผอน ตลอดทั้งยานบานเชาที่พักของคนตางถิ่นและแรงงานพมานั้นกระจายไปทั่วทั้ง
ชุมชน
วิถีชีวิตของคนน้ําเค็มแตกอนนั้นตางคนตางอยู ในลักษณะครอบครัวขยาย อยูกันตามยาน
ตามซอยของคนที่มาจากอําเภอหรือจังหวัดเดียวกันในลักษณะเปนกกเปนหมู เมื่อมีกิจกรรมใน
หมูบานที่เปนของชุมชน ทุกกลุมก็ใหความรวมมือที่ดี ไมวาจะเปนกิจกรรมในทางประเพณี ทาง
วัฒนธรรม งานบุญ งานมงคล งานศพ เปนวิถีที่สืบเนื่องมาตั้งแตการทําเหมืองแร ที่มีการหลั่งไหล
เขามาของผูคนตางที่ ตางถิ่น ตางวัฒนธรรม มีความขัดแยงในชุมชนมากมาย ไมวาจะเปนการแยง
ชิงแรที่มีคามหาศาลในสมัยนั้น ถึงขั้นทําใหเกิด เสือ ขึ้น ยอดเสือรายผูโดงดัง ที่วากันวา เปนโจร
ชวยคนจน ทําใหการกดขี่ของผูมีอํานาจสมัยนั้น ไมสามารถทําไดสะดวก
คนน้ําเค็มโดยทั่วไปมีการใชจายอยางฟุมเฟอย เนื่องจากการทํามาหาเงินคลองมาก มี
สถานบันเทิงมากมาย สถานเริงรมย โรงภาพยนตร บอนการพนัน ยาเสพติด มีครบหมดในน้ําเค็ม
รายไดที่มาจากแรสวนใหญหมดไปกับเรื่องเหลานี้ ในขณะที่กลุมองคกรตางๆ ที่มีความพยายาม
ริเริ่มไมวาจะเปนสหกรณหรือกองทุน ลวนไมประสบความสําเร็จ เลิกลมไปในที่สุด
ที่ถือเปนวัฒนธรรมประเพณีกอนเกิดภัยพิบัติสึนามิ ของคนน้ําเค็มนั้น มีการทําบุญตัก
บาตรวั น ป ใ หม วั น สงกรานต ส รงน้ํ า ผู สู ง อายุ ประเพณี บ รรพชา-อุ ป สมบทของชาวพุ ท ธเพื่ อ
เขาพรรษา แลวแหเทียนพรรษาที่ชาวบานมีสวนรวมกันทั้งชุมชน เขารวมการเวียนเทียนในตอน
กลางคืน และประเพณีทําบุญเดือนสิบของกลุมที่มีถิ่ฐานเดิมจากเมืองนครศรีธรรมราช กอนจะชัก
พระออกพรรษาของกลุมที่มาจากเมืองนครศรีธรรมราชเชนเดียวกัน จนถึงเทศกาลทอดกฐิน เปน
ประเพณีที่ชาวบานมีสวนรวมกันทั้งชุมชน ในขณะที่เทศกาลกินเจ ประเพณีดั้งเดิมที่สืบทอดกันมา
ของชาวจีนเชื้อสายฮกเกี้ยน ที่เขามาตั้งถิ่นฐานที่อําเภอตะกั่วปา แลวนําวัฒนธรรมนี้เขามาปฏิบัติ
แลวขยายสืบทอดไปยังพื้นที่ใกลเคียงระหวาง 1 ค่ํา เดือน 9 ของปฏิทินจีนนับได 9 วัน จะเปนวันที่
ชาวจีนทุกคนไมกินเนื้อสัตว ไมเสพเมถุน ดวยความเชื่อที่วาการทําบุญถวายเจาแมกวนอิมและเปน
กุศลใหกับตนเอง
รวมถึงเทศกาลกินบุญของชาวมอแกน ซึ่งเริ่มตั้งแต ขึ้น 15 ค่ําถึงแรม 15 ค่ํา ของเดือนสิบ
ของทุกป จะมีชาวมอแกนออกมาขอบุญ โดยสวนใหญของที่ขอจะเปนขาวสารอาหารแหงทุกชนิด
เสื้อผาทั้งเกาและใหม สวนใหญผูใหจะเปนคนไทยพุทธ ซึ่งตางก็เขาใจในวัฒนธรรมของชนเผามอ
แกนเปนอยางดี ดวยคําพูดที่ชาวมอแกนจะใหพรดวยภาษามอแกน พรอมกับคําอธิบายวาดวย
ประเพณีอยางนี้ ที่คนมอแกนไดเอื้อเฟอใหเพื่อนบานในชุมชนไดมีบุญกับการทําบุญ
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กลุมกิจกรรมการละเลน นอกจากกลุมกลองยาวแลว ยังมีร็องเง็งของชาวมอแกนของซอย
สุพรรณ ทีมกลองยาว มโนราหเยาวชน หนังตะลุง นอกจากนี้ประเพณีอื่นๆ เชน งานศพ ที่แตกอน
จะไมมีการเลี้ยงคนใหรับประทานอาหารในงานศพ เวนแตอาหารวางหลังจากที่สวดพระอภิธรรม
เสร็จ จะมีการอยูบางเฉพาะญาติๆ และเพื่อนบานใกลเคียงที่มาชวยในงานเทานั้น
ที่ถือเปนภูมิปญญานอกจากที่เกี่ยวเนื่องกับการประมงที่มีมากมายแลว ภูมิปญญาดั้งเดิม
จากการทําแร ไดแก แพดัน ซึ่งมีตนแบบมาจากแพดูดทรายในแมน้ําเจาพระยา ที่มีชาวบานหัวดี
คิดดัดแปลงแพดูดทราย ซึ่งไมมีหัวดันเพื่อเจาะใหผานดินชันแข็งมาสรางใหมีหัวเพื่อที่จะเอาแรชั้น
ลึกลงไปใหไดมากที่สุด หลังพนยุคสมัยทําแร แพดันทุกลําจึงถูตัดทําเปนเศษเหล็กขายหมดเมื่อ
ประมาณป พ.ศ. 2531-2532 ถึงปพ.ศ.2544-2545 ไดเกิดการทําแพดันขึ้นมาใหม แตเปนการตอ
แพแลวลากลองไปขายที่อินโดนีเซีย
อีกวิถีวัฒนธรรมจําเพาะขิงคนน้ําเค็ม คือ การแบงปนอาหารทะเลที่หามาไดแกเพื่อนบาน
ที่เรียกกันวา “เฉ” คือสามารถ “ขอ” และ “ให” กันและกันได กลาวคือเพื่อนบานคนรูจักกันสามารถ
เดินเขาหาเพื่อนบานที่เพิ่งกลับจากหาปลาจากทะเล เพื่อขอปนดวยการเลือกหยิบปลาเอาไป
ทํากับขาวไดตามตองการของผูขอ วาจะเลือกหยิบปลาอะไรก็ได แมจะเปนปลาดีตัวโตและมีราคา
ก็ตาม
“เฉ” เปนศัพทเฉพาะของชาวประมงในน้ําเค็ม ในหมูชาวประมงเรือใหญ เมื่อชวยกันตัก
ปลาขึ้นจากทองเรือ แลวคนตักรองบอกสัญญาณวา “เฉ” ใหคนอีกคู ชวยชักเชือกยกสวิง (เฉนาะ)
ขึ้นจากทองเรือเพื่อใสเขงหรือคัดเลือกเพื่อขาย โดยในระหวางนั้นหากใครเห็นปลาอยากไดไป
ทํากับขาวกินที่บาน ก็จะรองวา “เฉ” เปนสัญญาณใหเพื่อนชะลอการยกใหทันควาปลานั้นออกจาก
การขายได
หลังจากที่ประสบภับสึนามิ กิจกรรมเชิงภูมิปญญาชาวบานไดเกิดขึ้นหลายรูปแบบ ทั้ง
นวดจับเสน การแกะหนังตะลุง ผาบาติก สานเสนพลาสติก ซึ่งตอเนื่องมาจากกลุมกิจกรรมและ
อาชี พ ที่ มี ก ารฝ ก เมื่ อ อาศั ย ในค า ยอพยพ และที่ สํ า คั ญ คื อ เกิ ด ความคิ ด ริ เ ริ่ ม ในการฟ น ฟู วิ ถี
วัฒนธรรม ประเพณีชุมชนอยางเปนกิจจะลักษณะตางจากแตกอน ที่เปนไปตามประเพณีที่สืบทอด
กันมาเทานั้น
กล า วคื อ นอกจากต อ งการให ก ลั บ มามี เ หมื อ นเดิ ม ก อ นเกิ ด เหตุ ก ารณ สึ น ามิ แ ล ว ยั ง
พยายามรวมกลุมเพื่อฟนฟูอาชีพ วัฒนธรรม ภูมิปญญา และความรักความสามัคคีใหมีความ
เขมแข็งแบบยาวนานผานกระบวนการกลุม ของกลุมอาชีพ วัฒนธรรม ภูมิปญญาและประเพณี
ตางๆ เชนการทอดกฐิน จะเปนกระบวนการความรวมมือของทุกซอย ทุกกลุมที่จะจัดพุมกฐินเขา
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รวมกันแหอยางเอิกเกริก สนุก สนาน มี การประสานจัดการอยางเปนระบบ และกลุมมีเวที การ
ประชุมปรึกษาหารือ สื่อสาร ชี้แจง แลกเปลี่ยนกันมาขึ้น มีความรูสึกเปนกลุมเปนกอนที่ตอเนื่องถึง
กัน เปนชุมชนเดียวกันมากขึ้น โดยสรุปหลังจากเกิดสึนามิ คนในชุมชนมีความสัมพันธ ผูกพัน สนิท
ชิดใกลกันมากขึ้น
มีการริเริ่มการกอตั้งศูนยวัฒนธรรมชุมชนบานน้ําเค็ม ตั้งอยูในชุมชนมิตรภาพพัฒนา(บาน
มั่นคงของคนไรบาน 2) พรอมกับศูนยวัฒนธรรมของชาวมอแกนในซอยสุพรรณ สําหรับพี่นองชาว
มอแกน กลุมที่อพยพมาจากเกาะสุรินทร เกาะเหลา ตั้งรากฐานอยูในซอยสุพรรณ ซอยโกผัด และ
ซอยองคการ ในขณะที่เกิดกลุมชาวคริสตขึ้นในชุมชน มีศุนยกลางนมัสการและกิจกรรมเฉพาะ
เกิดขึ้นในชุมชนดวย ในขณะที่มอแกนและอิสลามที่มีอยูเดิมยังคงเดิม สวนชาวพุทธนั้นไมมีการ
เปลี่ ย นแปลงชั ด เจนมากนั ก ที่ พั ก สงฆ น้ํ า เค็ ม ซึ่ ง ก อ ตั้ ง มาคู กั บ หมู บ า นตั้ ง แต แ รก ยั ง คงที่ กั บ
กิจกรรมศาสนพิธี ประเพณี วัฒนธรรมที่มีพระภิกษุสงฆ 7-8 รูปอยูประจํา เวนในระหวางพรรษาที่
มีชาวน้ําเค็มเขาบวชอยูอีกพรรษาละ 3-5 รูป โดยวัดมิไดมีกิจกรรมอื่นใด ทั้งเรื่องการสั่งสอนและ
สมาธิ ภ าวนา รวมทั้ ง กิ จ กรรมการร ว มพั ฒ นาชุ ม ชน มี แ ต ชุ ม ชนที่ เ ข า ไปช ว ยพั ฒ นาเสมอมา
โดยเฉพาะอยางยิ่ง หลังจากสิ้นพระภิกษุแสง วิมโล ที่ชาวบานนิยมนับถือ เมื่อป พ.ศ. 2545 และ
หลังจากเกิดเหตการณสึนามิ มีการตั้งสํานักสงฆพระอภัยสมุทรขึ้นใหมที่บริเวณคายอพยพหลบภัย
ขางองคการบริหารสวนตําบล จึงมีชาวบานจํานวนหนึ่งแยกไปปฏิบัติศาสนากิจที่นั่น
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิตาม
หลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคม ที่มีตอผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา เขต 1 เปนการวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีการวิธีดําเนินการวิจัย
4 ขั้นตอนดังนี้
1. การศึกษาขอมูลภาคสนาม
2.การสรางโปรแกรมสงเสริมการเรียนรู
3.การทดลองใชโปรแกรมการเรียนรู
4.การปรับปรุงโปรแกรมการเรียนรู
สวนที่ 1 การศึกษาขอมูลภาคสนาม
การศึกษาขอมูลภาคสนามเพื่อศึกษาวิถีชีวิต สภาพปญหา และความตองการของชาว
ชุมชนบานน้ําเค็มเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรูตามหลักการเรียนรูดวย
การรับใชสังคม มีวิธีการศึกษาดังนี้
1.การศึกษาแนวคิด หลักการ รูปแบบการเรียนรู และงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวกับการเรียนรู
ดวยการรับใชสังคม จากเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวของ
2.การศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
3.ศึกษาขอมูลพื้นฐานของชุมชนบานน้ําเค็ม อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา ในเรื่องเสนทาง
การหนีคลื่นสึนามิ เสียงสัญญาณในการเตือนภัยสึนามิ สถานที่ที่ปลอดภัยจากสึนามิ จากการ
สัมภาษณคนในชุมชน
สวนที่ 2 การสรางโปรแกรมสงเสริมการเรียนรู
1. สังเคราะหแนวคิด หลักการ และงานวิจัยที่ไดจากการศึกษาขอมูลพื้นฐาน เพื่อนํามา
กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางโปรแกรมสงเสริมการเรียนรูตามหลักการเรียนรูดวยการรับใช
สังคม เรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ ประกอบดวย หลักการของโปรแกรม วัตถุประสงคของ
โปรแกรม ลักษณะของโปรแกรม
2. นํากรอบแนวคิดที่สงั เคราะหได มาเขียนรายละเอียดของโปรแกรมสงเสริมการเรียนรู
ตามหลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคม เรือ่ งการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ ในสวนของเนื้อหาที่ใช
ในโปรแกรม เอกสารที่ใชในโปรแกรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู และการประเมินผลโปรแกรม
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แผนภูมิที่ 4 โปรแกรมการเรียนรูเรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิตามหลักการเรียนรู
ดวยการรับใช สังคม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หลักการของโปรแกรม
1. นักเรียนไดรับประสบการณตรงจากการทํากิจกรรมรับใชสังคมเกี่ยวกับการปองกันอุบัติภัยจาก
สึนามิ โดยที่ผูเรียนเปนผูทํากิจกรรมและสะทอนความคิดจากการทํากิจรรมการรับใชสังคมตาม
ความรูความสามารถ ประสบการณ และการเตรียมการของผูเรียนเอง
2. กิจกรรมรับใชสังคมเกี่ยวกับการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ ที่จัดขึ้นตองเปนกิจกรรมที่สอดคลอง
กับความตองการที่แทจริงของชุมชนและสอดคลองกับจุดประสงครายวิชาของผูเรียน โดยที่ผูสอน
จะตองสํารวจสภาพของชุมชนกอน เพื่อตั้งจุดประสงคของรายวิชาใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของ
สิ่งที่เรียนและเหมาะสมกับชุมชน
3. การวัดและการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนเปนการประเมินตามสภาพจริงและตองเปนไป
ตามจุดประสงคของเรื่องที่เรียน โดยใชผลการเรียนรูของผูเรียนประกอบกับการประเมินผลของ
ผูสอน

วัตถุประสงคของโปรแกรม
เพื่อใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ
และเกิดพฤติกรรมในการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ
ลักษณะของโปรแกรม
เปนโปรแกรมเสริมหลักสูตร จัดในชวงนอกเวลาเรียนปกติ สัปดาหละ 2 วัน
วันละ 2 ชั่วโมง เปนเวลา 10 สัปดาห

เนื้อหาของโปรแกรม
เรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ และมีพฤติกรรม
ในการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ ซึ่งสอดคลองกับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชน

เอกสารที่ใชในโปรแกรม
1.แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูต ามหลักการเรียนรูดว ยการรับใชสังคม
กําหนดแนวกิจกรรมการเรียนรูเรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ จํานวน 20 แผน
รวมเวลา40ชั่วโมง
2.เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู
- แบบทดสอบความรูเรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ
- แบบทดสอบพฤติกรรมการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ
-แบบบันทึกพฤติกรรมการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู
การดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคมมี 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุนและใหประสบการณกอนการเรียนรูดวยการรับใชสังคม
ขั้นที่ 2 ขั้นเตรียมการ
: ผูวิจัยและผูเรียนรวมกันศึกษาชุมชนและวางแผนการรับใชสังคมเรื่อง
การปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ
ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติการ
: ผูเรียนลงมือปฏิบัติการรับใชสังคมตามแผน
ขั้นที่ 4 ขั้นผลสะทอนกลับ : ผูเรียนสะทอนความคิดและสรุปขอความรูที่เกิดจากการคนพบจากการ
ลงมือปฏิบัติ และไดเปนชิ้นงาน จากกิจกรรมการรับใชสังคมเรื่อง
การปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ

การประเมินผลโปรแกรม
1. ความรูในเรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิของนักเรียนที่ผานการเรียนรูดวยโปรแกรมสงเสริม
การเรียนรูตามหลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคม เรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิสูงกวากอน
การเขารวมโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. พฤติกรรมในการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิของนักเรียนที่ผานการเรียนรูดวยโปรแกรมสงเสริมการ
เรียนรูตามหลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคม เรื่องการปองกันอุบัติภัยสูงกวากอนการเขารวม
โปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผานเกณฑ

นําไปใช

ไมผานเกณฑ

ปรับปรุง
โปรแกรม

3. กําหนดเนื้อหาที่ใชในโปรแกรมสงเสริมการเรียนรูตามหลักการเรียนรูดวยการรับใช
สังคม เรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ
3.1 ศึกษา สํารวจขอมูลพื้นฐานของชุมชนเกี่ยวกับวิถีการดํารงชีวิตของคนในชุมชน
หลังจากเกิดสึนามิ การเอาตัวรอดจากสึนามิ รวมทั้งการเตรียมพรอมสําหรับเหตุการณสึนามิที่
อาจจะเกิดขึ้นโดยการสัมภาษณ รวมทั้งการศึกษา และสังเคราะหเอกสาร ตํารา และงานวิจัย
เรื่องสึนามิ ที่เกี่ยวกับความผิดปกติของสภาพทั่วไปในชุมชนกอนการเกิดสึนามิ สาเหตุของการ
เกิดสึนามิ ลักษณะการกอตัวของสึนามิ ความแตกตางระหวางคลื่นสึนามิกับคลื่นปกติ ความ
รุนแรงของสึนามิ เสียงสัญญาณเตือนภัยสึนามิ
วิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดสึนามิ เขตพื้นที่อันตราย
และเสนทางขึ้นสูที่ปลอดภัยในชุมชนเมื่อเกิดสึนามิขึ้น
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3.2 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามากําหนดเนื้อหา รายละเอียดตางๆที่จะใชในโปรแกรม
ซึ่งประกอบดวย
1. ความผิดปกติของสภาพทั่วไปในชุมชนกอนการเกิดสึนามิ
2. สาเหตุของการเกิดสึนามิ
3. ลักษณะการกอตัวของสึนามิ
4. ความแตกตางระหวางคลื่นสึนามิกับคลื่นปกติ
5. ความรุนแรงของสึนามิ
6. เสียงสัญญาณเตือนภัยสึนามิ
7. วิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดสึนามิ
8. เขตพื้นที่อันตรายเมื่อเกิดสึนามิ
9. เสนทางขึ้นสูที่ปลอดภัยในชุมชนเมื่อเกิดสึนามิ
4. กําหนดขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูในโปรแกรม โดยใชวิธีการดําเนินกิจกรรมตาม
หลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคม
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ตารางที่ 4 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูในโปรแกรม
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

ลักษณะของการจัดกิจกรรม

1.ขั้นกระตุนและใหประสบการณกอนการ เปนการใหความรูในเรื่องความผิดปกติของสภาพทั่วไปในชุมชนกอนการ
เรียนรูดวยการรับใชสังคม
เกิดสึนามิ สาเหตุของการเกิดสึนามิ ลักษณะการกอตัวของสึนามิ
ความแตกต า งระหว า งคลื่ น สึ น ามิ กั บ คลื่ น ปกติ เพื่ อ เป น การปู พื้ น
ฐานความรูใหนักเรียนในการศึกษาเรื่องดังกลาว โดยใชการสนทนา การ
ใชคําถามชี้นํา การอภิปรายกลุม การศึกษาความรูจากเอกสาร แผนพับ
ใบงาน หรือวีดิทัศน
2.ขั้นเตรียมการ

3.ขั้นปฏิบัติการ

4.ขั้นผลสะทอนกลับ

ในขั้นตอนนี้เปนการเชื่อมโยงปญหาในชุมชนเขามาสูบทเรียน โดยเปน
ขั้นที่ผูเรียนกําหนดขอบเขตของการศึกษาชุมชน เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับการ
ปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ แลวทําการศึกษา สํารวจ ระบุสภาพปญหา
และเลือ กกิจกรรมที่มีอยูใ นชุมชนเพื่อ ใชในการนําไปจัดกิจกรรมการ
เรียนรูการรับใชสังคม จากนั้นผูเรียนวางแผนการรับใชสังคมเกี่ยวกับการ
ปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ
เปนขั้นที่ผูเรียนลงมือปฏิบัติการรับใชสังคมเกี่ยวกับการปองกันอุบัติภัย
จากสึนามิตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว
เป น ขั้น ที่ ผูเ รี ยนคิ ด วิเ คราะห เ หตุ ก ารณ แ ละสิ่ ง ตา งๆที่เ กิ ดขึ้ น ในขณะ
ปฏิบัติการรับใชสังคม สรุป และนําเสนอผลงานจากการปฏิบัติการรับใช
สังคม

5. สรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ โดยมีลําดับ
ขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
5.1 ศึกษาแนวคิดจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบกระบวนการจัดกิจกรรม
การเรีย นรู ต ามหลั ก การเรี ย นรู ดว ยการรั บ ใชสั ง คม และศึก ษาหลัก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2544
5.2 เขียนแผนตามกิจกรรมการเรียนรูในโปรแกรมสงเสริมการเรียนรูตามหลักการเรียนรู
ดวยการรับใชสังคมเรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ ที่มีตอผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โดยมีสวนประกอบของแผนการจัดกิจกรรม คือ ลําดับที่ของแผน ชื่อเรื่อง
ความคิดรวบยอด จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม สื่อการสอน การวัด
และประเมินผล และภาคผนวก ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 10 แผน ดังนี้
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ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุนและใหประสบการณกอนการเรียนรูดวยการรับใชสังคม
แผนการเรียนรูที่ 1 ความผิดปกติของสภาพทัว่ ไปในชุมชนกอนการเกิดสึนามิ
แผนการเรียนรูที่ 2 สาเหตุของการเกิดสึนามิ
แผนการเรียนรูที่ 3 ลักษณะการกอตัวของสึนามิ
แผนการเรียนรูที่ 4 ความแตกตางระหวางคลื่นสึนามิกับคลื่นปกติ
ขั้นที่ 2 ขั้นเตรียมการ
แผนการเรียนรูที่ 5 ความรุนแรงของสึนามิ ( ปฏิบัติการภาคสนาม )
แผนการเรียนรูที่ 6 เสียงสัญญาณเตือนภัยสึนามิที่มีอยูในชุมชน
(ปฏิบัติการภาคสนาม )
ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติการ
แผนการเรียนรูที่ 7 วิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดสึนามิขนึ้ ในชุมชน
(ปฏิบัติการภาคสนาม )
แผนการเรียนรูที่ 8 เขตพื้นที่อันตรายเมื่อเกิดสึนามิในชุมชน
(ปฏิบัติการภาคสนาม )
แผนการเรียนรูที่ 9 เสนทางขึ้นสูที่ปลอดภัยในชุมชนเมื่อเกิดสึนามิ
(ปฏิบัติการภาคสนาม )
ขั้นที่ 4 ขั้นผลสะทอนกลับ
แผนการเรียนรูที่ 10 การนําเสนอผลงาน
5.3 กําหนดสื่อที่นํามาใชในการจัดกิจกรรม สื่อที่ใชตองมีความหลากหลาย โดยเนน
สื่อที่อยูในชุมชน สิ่งที่อยูรอบตัวนักเรียน และสะดวกตอการใชงาน ตลอดจนเอกสารเอกสารจาก
หองสมุด และแหลงการเรียนรูอื่นๆทั้งในและนอกโรงเรียน โดยคํานึงถึงความสนใจ ความเหมาะสม
กับพื้นฐานความรูและวัยของนักเรียนเปนสําคัญ
5.4 นําแผนกิจกรรมการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขนไปใหผูทรงคุณวุฒิ ตรวจพิจารณา แลว
นํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา
5.5 นําแผนกิจกรรมการเรียนรูที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลว จํานวน 3 แผน ไปทดลอง
ใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2550 ของโรงเรียนบานน้ําเค็ม อําเภอตะกั่วปา
จังหวัดพังงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา เขต 1 จํานวน 23 คน ที่เปนนักเรียนกลุม
ตั ว อย า งในงานวิ จั ย ทั้ ง นี้ เพื่ อ ความเหมาะสมในด า นกิ จ กรรมการเรี ย นรู ใ นทุ ก ขั้ น ตอน และ
ระยะเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม จากนั้น จึงนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณกอนนําไป
ทดลองใช
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6. กําหนดเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลโปรแกรม ประกอบดวย
6.1 แบบทดสอบความรูเรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ
6.2 แบบทดสอบพฤติกรรมการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ
6.3 แบบบันทึกพฤติกรรมการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ
ขั้นตอนในการสรางและพัฒนาเครื่องมือ มีดังนี้
1. แบบทดสอบความรูเรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ ดําเนินการสรางตามขั้นตอ
ดังนี้
1.1 กําหนดวัตถุประสงคของแบบวัดความรูเรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ
1.2 ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีเกี่ยวกับหลักเกณฑการสรางแบบวัดความรูใหตรงตามเนื้อหา
1.3 กําหนดจุดประสงคยอยใหสอดคลองและครอบคลุมตามจุดประสงคการเรียนรู
ในแตละเรื่องดังนี้
1) ความผิดปกติของสภาพทั่วไปในชุมชนกอนการเกิดสึนามิ
1. เขาใจและอธิบายความหมายของสึนามิได
2. บอกลักษณะของระดับน้ําทะเลกอนการเกิดสึนามิได
3. บอกความผิดปกติของสิ่งแวดลอมในชุมชนที่เปนสัญญาณการเกิดสึนามิได
4. เห็นความสําคัญในการเฝาระวังความปลอดภัยในเหตุการณสนึ ามิ
2) สาเหตุของการเกิดสึนามิ
1.สามารถบอกความแตกตางของคลืน่ ทะเลเวลาปกติและคลื่นทะเลเมื่อเกิด
สึนามิได
2.บอกสาเหตุของการเกิดสึนามิได
3.เขาใจกระบวนการของการเกิดสึนามิ
4.สามารถอธิบายกระบวนการเกิดสึนามิได
3) ลักษณะการกอตัวของคลื่นสึนามิ
1. สามารถบอกลักษณะของคลื่นน้ําและคลื่นสึนามิได
2. เขาใจและสามารถอธิบายลักษณะการกอตัวของสึนามิไดอยางถูกตอง
3. สามารถเชื่อมโยงความรูจากคาบเรียนกับประสบการณจริงรวมถึงสามารถ
อภิปรายถึงประเด็นดังกลาวได
4.สามารถนําความรูจากบทเรียนไปสรางสรรควิธีการเพื่อเสริมความรูที่เปน
ประโยชนตอตนเองและชุมชนได
5.สามารถสื่อสารกับคนในชุมชนเพื่อการเรียนรูซงึ่ เปนประโยชนตอชุมชนได
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4) ความแตกตางระหวางคลื่นสึนามิกับคลื่นปกติ
1.สามารถสังเกตและบอกลักษณะคลื่นปกติดวยตนเองไดถูกตอง
2.สามารถบอกความแตกตางระหวางคลื่นสึนามิและคลื่นปกติได
3.สามารถบอกลักษณะของกระบวนการใตน้ําเมื่อเกิดสึนามิได
1.4 กําหนดลักษณะของแบบทดสอบความรู มีลักษณะเปนขอสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก มีตัวเลือกที่ถูกตองเหมาะสมเพียง 1 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ เกณฑการตรวจใหคะแนน
คือ คําตอบถูกได 1 คะแนน คําตอบผิดหรือไมตอบได 0 คะแนน
1.5 นําแบบทดสอบความรูเรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิเสนอผูทรงคุณวุฒิ เพื่อ
ตรวจ สอบและพิจารณาความตรงของเนื้อหา ความเหมาะสมในการใชภาษา แลวนํามาปรับปรุง
แกไขตามคําแนะนํา
1.6 นําแบบทดสอบความรูที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชและตรวจใหคะแนนกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานน้ําเค็ม อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาพังงา เขต 1
1.7 นําผลการทดสอบความรูมาวิเคราะหเพื่อหาระดับความยาก และคาอํานาจจําแนก
ของแบบวัด โดยการวิเคราะหเปนรายขอ แลวเลือกขอที่มีระดับความยากระหวาง 0.02-0.08 และ
คาอํานาจจําแนก .02 ขึ้นไป ซึ่งถือวาเปนคาที่ใชได
1.8 นําแบบความรูมาวิเคราะหหาคาความเที่ยง ดวยวิธีคูเดอรริชารดสัน ( KuderRichardson KR-20 )
2. แบบทดสอบพฤติกรรมการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ ดําเนินการสรางตามขั้นตอนดังนี้
2.1 กําหนดวัตถุประสงคของแบบวัดพฤติกรรมในการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ
2.2 ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีเกี่ยวกับหลักเกณฑการสรางแบบวัดพฤติกรรมใหตรงตาม
เนื้อหา
2.3 จุดประสงคยอยใหสอดคลองและครอบคลุมตามจุดประสงคการเรียนรู ในแตละ
เรื่องดังนี้
1) ความรุนแรงของคลื่นสึนามิ
1.เขาใจเรื่อง ความรุนแรงของแผนดินไหว
2.สามารถอธิบายความหมายของแผนดินไหวได
3.สามารถอธิบายระดับของมาตราการวัดระดับแผนดินไหวในระดับ
ตางๆได
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4.สามารถอธิบายความรุนแรงของแผนดินไหวและคลืน่ สึนามิเมื่อวันที่
26 ธ.ค.47 ได
5.เขาใจและสามารถอธิบายกระบวนการของธรรมชาติเมื่อเกิด
อาฟเตอรชอกได
6.สามารถบอกมาตรการแกไขปญหาและลดความเสียหายเมื่อเกิด
สึนามิได
7.สามารถบอกวิธกี ารปฏิบตั ิตนเพื่อหนีภยั สึนามิได
8.เขาใจสัญลักษณที่เปนประโยชนในการหนีภัยสึนามิ เชน สัญลักษณ
เสนทางหนีภัยสึนามิ หอเตือนภัย เปนตน
9.สามารถนําองคความรูท ี่ไดรับจากการเรียนเรื่อง คลื่นสึนามิไปสราง
ผลงานดานความรูเพื่อเปนประโยชนตอตนเอง ครอบครัวและชุมชนได
2) เสียงสัญญาณเตือนภัยสึนามิ
1. เขาใจจุดประสงคในการแจงเตือนไดถกู ตอง
2. อธิบายขั้นตอนในการแจงเตือนไดถูกตอง
3. สามารถปฏิบัติตามการแจงเตือนไดถกู ตอง
4. เห็นความสําคัญในการแจงเตือน
3) วิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดสึนามิ
1. เขาใจจุดประสงคของวิธปี ฏิบัติตนเมื่อเกิดแผนดินไหวและสึนามิได
ถูกตอง
2. อธิบายขั้นตอนวิธีปฏิบัตติ นเมื่อเกิดแผนดินไหวและสึนามิไดถกู ตอง
3. สามารถปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผนดินไหวและสึนามิได
4. เห็นความสําคัญในวิธปี ฏิบัติตนเมื่อเกิดแผนดินไหวและสึนามิ
4) เขตพื้นที่อันตรายเมื่อเกิดสึนามิ
1.สามารถสังเกตและบอกลักษณะคลื่นปกติดว ยตนเองไดถูกตอง
2.สามารถบอกความแตกตางระหวางคลืน่ สึนามิและคลื่นปกติได
3.สามารถบอกลักษณะของกระบวนการใตน้ําเมื่อเกิดสึนามิได
5) เสนทางขึน้ สูที่ปลอดภัยในชุมชนเมื่อเกิดสึนามิ
1.เขาใจเรื่อง ความรุนแรงของแผนดินไหว
2.สามารถอธิบายความหมายของแผนดินไหวได
3.สามารถอธิบายระดับของมาตรการวัดระดับแผนดินไหวในระดับตางๆ
ได
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4.สามารถอธิบายความรุนแรงของแผนดินไหวและคลืน่ สึนามิเมื่อ
วันที่ 26 ธ.ค.47 ได
5.เขาใจและสามารถอธิบายกระบวนการของธรรมชาติเมื่อเกิด
อาฟเตอรชอกได
6.สามารถบอกมาตรการแกไขปญหาและลดความเสียหายเมื่อเกิด
สึนามิได
7.สามารถบอกวิธกี ารปฏิบตั ิตนเพื่อหนีภยั สึนามิได
8.เขาใจสัญลักษณที่เปนประโยชนในการหนีภัยสึนามิ เชน สัญลักษณ
เสนทางหนีภัยสึนามิ หอเตือนภัย เปนตน
9.สามารถนําองคความรูท ี่ไดรับจากการเรียนเรื่อง คลื่นสึนามิไปสราง
ผลงานดานความรูเพื่อเปนประโยชนตอตนเอง ครอบครัวและชุมชนได
6) ขั้นตอนในการแจงเตือนภัยสึนามิ
1. เขาใจจุดประสงคในการแจงเตือนภัยสึนามิไดถกู ตอง
2. อธิบายขั้นตอนในการแจงเตือนภัยสึนามิไดถูกตอง
3. สามารถปฏิบัติตามการแจงเตือนภัยสึนามิไดถกู ตอง
4. เห็นความสําคัญในการแจงเตือนภัยสึนามิ
7) วิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดสึนามิ
1. เขาใจจุดประสงคของวิธปี ฏิบัติตนเมื่อเกิดแผนดินไหวและสึนามิได
ถูกตอง
2. อธิบายขั้นตอนวิธีปฏิบัตติ นเมื่อเกิดแผนดินไหวและสึนามิไดถกู ตอง
3. สามารถปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผนดินไหวและสึนามิได
4. เห็นความสําคัญในวิธปี ฏิบัติตนเมื่อเกิดแผนดินไหวและสึนามิ
8) เขตพื้นที่อันตรายเมื่อเกิดสึนามิ
1. ระบุเขตพื้นที่อันตรายเมื่อเกิดสึนามิ
2. สามารถเชือ่ มโยงความรูท ี่ไดรับกับกับประสบการณจริงได
3. เห็นความสําคัญในการเฝาระวังความปลอดภัยในเหตุการณสึนามิ
9) เสนทางขึน้ สูที่ปลอดภัยเมื่อเกิดสึนามิ
1. บอกเขตพืน้ ที่ปลอดภัยในการหลบภัยสึนามิได
2. สามารถเชือ่ มโยงความรูท ี่ไดรับกับกับประสบการณจริงได
3. เห็นความสําคัญในการเฝาระวังความปลอดภัยในเหตุการณสึนามิ
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10) การนําเสนอผลงาน
1. สามารถอธิบายขอความรูเรื่องสึนามิได
2. สามารถนําเสนอผลงานในรูปแบบตางๆไดอยางเหมาะสม
3. สามารถเชือ่ มโยงความรูใ นเรื่องสึนามิไดอยางสอดคลองและถูกตอง
2.4 กําหนดลักษณะของแบบทดสอบพฤติกรรม มีลักษณะเปนขอสอบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีตัวเลือกที่ถูกตองเหมาะสมเพียง 1 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ เกณฑการตรวจ
ใหคะแนน คือ คําตอบถูกได 1 คะแนน คําตอบผิดหรือไมตอบได 0 คะแนน
2.5 นําแบบทดสอบพฤติกรรมในการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิเสนอผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อตรวจ สอบและพิจารณาความตรงของเนื้อหา ความเหมาะสมในการใชภาษา แลวนํามา
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา
2.6 นําแบบทดสอบพฤติกรรมที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชและตรวจใหคะแนน
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานน้ําเค็ม อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา เขต 1
2.7 นําผลการทดสอบพฤติกรรม มาวิเคราะหเพื่อหาระดับความยาก และคาอํานาจ
จํ า แนกของแบบวั ด โดยการวิ เ คราะห เ ป น รายข อ แล ว เลื อ กข อ ที่ มี ร ะดั บ ความยากระหว า ง
0.02-0.08 และคาอํานาจจําแนก .02 ขึ้นไป ซึ่งถือวาเปนคาที่ใชได
2.8 นําแบบทดสอบพฤติกรรมมาวิเคราะหหาคาความเที่ยง ดวยวิธีคูเดอรริชารดสัน
( Kuder- Richardson KR-20 )
3. แบบบันทึกพฤติกรรมในการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ มีวัตถุประสงคเพื่อใชบันทึก
รายละเอี ย ดเหตุ ก ารณ เกี่ ย วกั บ การป อ งกั น อุ บั ติ ภั ย จากสึ น ามิ ข องนั ก เรี ย นที่ เ กิ ด ขึ้ น ตลอด
ระยะเวลาที่เขารวมโปรแกรม โดยมีขั้นตอนดังนี้
3.1 กําหนดรูปแบบของแบบบันทึกพฤติกรรมการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิเปนแบบ
บรรยาย
3.2 กําหนดประเด็นที่ตองการบันทึก ซึ่งเปนประเด็นเกี่ยวกับการปองกันอุบัติภัย
จากสึนามิ ประกอบดวยชื่อผูถูกสังเกต ครั้งที่ / วันที่สังเกต สถานที่ พฤติกรรมการปองกันอุบัติภัย
จากสึนามิที่สังเกตได
3.3 นําประเด็นการบันทึกการสังเกตพฤติกรรมที่กําหนดไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ เพื่อแกไขปรับปรุงในดานความถูกตอง และความเหมาะสมของประเด็นการสังเกต
ความถูกตองและความเหมาะสมของการใชภาษา
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3.4 นําแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิที่สรางขึ้น ไปให
ผูทรงคุณวุฒิ ตรวจพิจารณาความเหมาะสมของขอคําถามและความเหมาะสมในการใชภาษา
แลวนําไปปรับปรุงแกไข
3.5 นําแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิที่แกไขแลว ไป
ทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานน้ําเค็ม อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา เขต 1
การสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องการปองกัน
อุบัติภัยจากสึนามิตามหลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคม สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยมีลําดับขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้
1. การสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใชเทคนิคการเรียนรูดวยการรับใชสังคม โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1.1
ศึก ษาหลัก สู ต รและเอกสารประกอบหลัก สู ตรการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
ตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิท ยาศาสตร
พุทธศัก ราช 2544
กระทรวงศึกษาธิการ
1.2 ศึกษากิจกรรมของหนวยงาน หรืออาสาสมัคร ที่มีในชุมชนเพื่อนําไปเชื่อมโยง
กั บ กิ จ กรรมการเรี ย นรู ก ารรั บ ใช สั ง คม ได แ ก โครงการจั ด การภั ย พิ บั ติ โ ดยชุ ม ชนเป น ฐาน,
ศูนยประสานงานชุมชนน้ําเค็ม (สภากาแฟชุมชนสายสัมพันธ), โครงการอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน(อปพร.), โครงการวิทยุชุมชนคนน้ําเค็ม, แผนการเตรียมความพรอม ซอมเสมือนจริง
เพื่อปองกันภัยพิบัติชุมชนบานน้ําเค็ม
1.3 วิเคราะหเนื้อหา ใหตรงตามสภาพปญหาและความตองการของชุมชน
1.4 สังเคราะหจุดประสงคการเรียนรูดวยการรับใชสังคมและความตองการของ
ชุมชนเขาดวยกัน
1.5 บู ร ณาการหลั ก การ เนื้ อ หา จุ ด ประสงค ก ารเรี ย นรู กิ จ กรรมการเรี ย นรู
แนวทางการประเมินผล ในการทดลอง 5 สัปดาห นํามาเขียนเปนโครงการสอน
1.6 เขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดวยการใหผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ
ดานโครงสรางทางธรณีวิท ยาและแผนเปลือกโลก ด านการสอนสาระการเรียนรูวิ ทยาศาสตร
จํานวน 5 ทาน และนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา
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แผนภูมิที่ 5 ขั้นตอนการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
วิเคราะหเนื้อหาใหสอดคลองกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544

ศึกษาหลักสูตร
และเอกสาร
ประกอบหลักสูตร

สังเคราะหจุดประสงคการ
เรียนรูใหมีความเชื่อมโยง
และตอเนื่อง

บูรณาการหลักการ เนื้อหา
จุดประสงคการเรียนรู กิจกรรม
การเรียนรู แนวทางการ
ประเมินผล

กิจกรรมการเรียนรู

ศึ ก ษากิ จ กรรมของ
ห น ว ย ง า น ห รื อ
อาสาสมัคร ที่มีใน
ชุ ม ช น เ พื่ อ นํ า ไ ป
เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ
กิ จ กรรมการเรี ย นรู
การรับใชสังคม

เนื้อหารายวิชา
โครงสรางการสอน/
กิจกรรมการเรียนรู

วิธีการประเมิน

แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู

วิธีการไตรตรอง

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิตามหลักการเรียนรูดวย
การรับใชสังคม ประกอบดวยโครงสรางดังตอไปนี้
1. เรื่อง
2. เวลาที่ใช
3. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
4. สาระการเรียนรู
5. กิจกรรมการเรียนรู มีขั้นตอนดังนี้
5.1 ขั้นตั้งจุดหมาย เปนการกําหนดจุดประสงคการเรียนรู โดยอิงกับบริบทและ
ความสอดคลองกับสภาพของชุมชน
5.2 ขั้นขยายความคิด เปนการทบทวนความรูและประสบการณเดิมของผูเรียน
แลวนําเสนอความรูใหม วิธีการเรียนรูที่หลากหลาย สามารถขยายความคิดเพื่อนําไปสู
การมีสวนรวมในชุมชน และการชวยเหลือสังคม
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5.3 ขั้นประกอบกิจการงาน เปนการปฏิบัติงานรวมกัน การทํางานรวมกันหรือ
สวนบุคคลโดยพิจารณาไตรตรองจากการเรียนรูในหองเรียน และประสบการณที่ไดจาก
การไปปฏิบัติกิจกรรมรับใชสังคม โดยครูเปนผูคอยใหคําแนะนําและชวยเหลือ
5.4 ขั้นประเมินผลงานของตน เปนการที่ผูเรียนประเมินและสรุปผลการเรียนรูของ
ตนเอง แล ว นํ า เสนอผลงาน ผู ส อนเปน ผู ใหค วามชว ยเหลือ ติ ดตามผล รวมถึ ง การ
ประเมิ นผลการเรียนรูดวยการรับใชสังคม ใหการเรียนรูเปนไปตามจุ ดประสงคของ
โปรแกรมการเรียนรู
6. สื่อและอุปกรณการเรียนรู
7. การวัดและประเมินผล
สวนที่ 3 การทดลองใชโปรแกรมการเรียนรู
1. ผูวิจัยนําแผนการสอนไปดําเนินการสอนกับนักเรียนกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานน้ําเค็ม อ.ตะกั่วปา จ.พังงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พังงาเขต 1 ปการศึกษา 2550 จํานวน 23 คน ใชเวลา 10 สัปดาห สัปดาหละ 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมง
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย
2.1 เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลกอนการทดลอง ไดแก
- แบบสัมภาษณคนในชุมชน เกี่ยวกับวิถีการดํารงชีวิตของคนในชุมชน
หลังจากเกิด สึนามิ การเอาตัวรอดจากสึนามิ รวมทั้งการเตรียมพรอมสําหรับเหตุการณ
สึนามิที่อาจจะเกิดขึ้น
2.2 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก
- แบบทดสอบความรูเรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ
- แบบทดสอบพฤติกรรมการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ
- แบบบันทึกพฤติกรรมการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ
3. วิธีดําเนินการทดลอง
3.1 กอนการทดลอง ผูวิจัยศึกษา สํารวจและเก็บขอมูลพื้นฐานของชุมชนเกี่ยวกับ
วิ ถี ก ารดํ า รงชี วิ ต ของคนในชุ ม ชนหลั ง จากเกิ ด สึ น ามิ การเอาตั ว รอดจากสึ น ามิ รวมทั้ ง การ
เตรียมพรอมสําหรับเหตุการณสึนามิที่อาจจะเกิดขึ้น
3.1.1 เขารวมประชุมกลุมกับคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 กลุม
สาระการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร โดยผู วิ จั ย ได แ นะนํ า ตนเอง และอธิ บ ายขั้ น ตอนการทดลองใช
โปรแกรมฯแกคณะครูเพื่อทําความเขาใจรวมกัน
3.1.2 จัดเตรียมสถานที่ โดยขออนุญาตทางโรงเรียนเพื่อขอใชหองเรียน
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ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และบริเวณภายในโรงเรียนเพื่อเปนแหลงการเรียนรูและจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน สําหรับใชทดลองใชโปรแกรมฯ
3.2 การดําเนินการทดลอง
3.2.1 ใหนักเรียนทําแบบทดสอบความรูเรื่องการปองกันอุบัติภัยจาก
สึนามิ และแบบทดสอบพฤติกรรมการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิกอนการทดลอง
3.2.2 ผูวิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกลุมตัวอยาง โดยใช
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคมที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนเวลา 10
สัปดาห สัปดาหละ 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมง ระหวางที่จัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักการเรียนรูดวย
การรับใชสังคม ตั้งแตแผนการเรียนรูที่ 5-9 ผูวิจัยทําการบันทึกพฤติกรรมการปองกันอุบัติภัยจากสึ
นามิของนักเรียน ตลอดระยะเวลาและนอกเหนือเวลาที่ทํากิจกรรม
3.3 หลังการทดลอง
- ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบวัดความรูเรื่องการปองกันอุบัติภัย
จากสึนามิ และแบบวัดพฤติกรรมการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ
4. การวิเคราะหขอมูล
1) ขอมูลที่ไดจากการศึกษาภาคสนามโดยการสัมภาษณ และการสังเกตวิถีการ
ดํา รงชี วิ ต ของคนในชุม ชนที่จ ะนํ า ไปสูก ารป องกั น อุบั ติภัย จากสึน ามิ นํา มาวิเ คราะหโ ดยการ
วิเคราะหเนื้อหา จัดหมวดหมูการตอบคําถามการวิจัยภาคสนามแลวสรุป นําเสนอในรูปแบบของ
ความเรียงแบบบรรยาย
2) ขอมูลที่ไดจากแบบประเมินความสมบูรณของโปรแกรมการเรียนรู โดยการ
แจกแจงความถี่และสรุปเสนอขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร แลวนําเสนอในรูปของความ
เรียง
3) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบความรูและแบบทดสอบพฤติกรรม
การป อ งกั น อุ บั ติ ภั ย จากสึ น ามิ ของกลุ ม ทดลองและกลุ ม ควบคุ ม ก อ นและหลั ง การเข า ร ว ม
โปรแกรมของกลุมตัวอยาง ดวยการทดสอบคาที (t-test)
4) นําขอมูลที่ไดจากการบันทึกพฤติกรรมการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิของ
นักเรียนมาวิเคราะหพฤติกรรม แลวนําเสนอในรูปความเรียง
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5. สถิติที่ใชในการวิจัย
การวิเคราะหขอมูลในการทดลองครั้งนี้ ผูทดลองไดใชสถิติดังนี้
1. คาสถิติพนื้ ฐาน
1.1 คาเฉลี่ย (X) คํานวณจากสูตร

X =
เมื่อ

X
∑X

∑X
N

แทน คาเฉลี่ยของคะแนน

แทน ผลรวมของคะแนน
แทน จํานวนนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง

N

1.2 การหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คํานวณจากสูตร

=

S.D.
เมื่อ S.D.

∑ X2
(∑ X ) 2
N

N∑ X − ( ∑ X)
N(N − 1)
2

2

แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวที่ยกกําลังสอง
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง
แทน จํานวนคนในกลุม

2. สถิติที่ใชในการหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.1 หาคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนก ( Discrimination ) โดยใช
สูตรดังนี้
สูตรคาความยากงาย โดยใชสูตร P
P =

R
N

เมื่อ P แทน ดัชนีความยากของขอสอบ
R แทน จํานวนนักเรียนที่ตอบขอสอบนั้นไดถูกตอง
N แทน จํานวนนักเรียนที่ตอบขอสอบทั้งหมด
คา P ที่เหมาะสมมีคาอยูระหวาง 0.20 – 0.80
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สูตรหาคาอํานาจจําแนก (r)
r=

RU − RL
N

r
RU
RL
N

แทน คาอํานาจจําแนก
แทน จํานวนนักเรียนในกลุมสูงที่ตอบถูก
แทน จํานวนนักเรียนในกลุมต่ําที่ตอบถูก
แทน จํานวนนักเรียนทัง้ หมดในกลุมสูงหรือกลุมต่าํ
ขอสอบที่เหมาะสมจะตองมีคา r ไมต่ํากวา 0.2
2.2 การหาคาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใชสูตร Kuder Richardson 20 (KR – 20) ดังนี้

เมื่อ

K ⎛⎜ ∑ pq ⎞⎟
1− 2
K − 1 ⎜⎝
S ⎟⎠

rtt

=

rtt
K
p
q
S2

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
จํานวนขอสอบ
สัดสวนของผูต อบถูกในขอหนึง่ ๆ
สัดสวนของผูต อบผิดในขอหนึง่ ๆ
ความแปรปรวนของคะแนน

3. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนและกอนเรียน โดยใช t – test แบบ dependent ดังนี้
t=

∑D

N ∑ D 2 − (∑ D) 2
N -1
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เมื่อ t

แทน คาสถิติที่จะใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤติเพื่อทราบ
นัยสําคัญ

∑ D แทน ผลรวมของคะแนนผลตางระหวางคะแนนทดสอบ
กอนการทดลองและหลังการทดลอง

∑ D แทน ผลรวมของผลตางระหวางคะแนนทดสอบ
2

N

กอนการทดลองและหลังการทดลองยกกําลังสอง
แทน จํานวนนักเรียนกลุมตัวอยาง

สวนที่ 4 การปรับปรุงโปรแกรมการเรียนรู
ผูวิจัยมีขั้นตอนการปรับปรุงโปรแกรมดังนี้
4.1
นํ าขอมู ลที่ได จากการรวบรวมขอมูลจากแหลง ตางๆ ไดแกขอเสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒิ ขอมูลที่ไดจากการสังเกตของผูวิจัย และบันทึกพฤติกรรมผูเรียน มาวิเคาระหสรุป
ประเด็นสําคัญ แลวนําผลมาปรับปรุงโปรแกรมฯใหมีความสมบูรณและเหมาะสม ขั้นตอนตางๆใน
การปรับปรุงโปรแกรมฯไดนําเสนอในแผนภูมิตอไปนี้
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แผนภูมิที่ 6 ขั้นตอนการปรับปรุงโปรแกรมสงเสริมการเรียนรูเรื่องปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ
ตามหลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ฉบับรางครั้งที่ 1
ทดลองนํารอง 2 ครั้ง

ผลการทดลองนํารอง

ความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ

ขอสังเกตผูวิจัย

แกไขปรับปรุงโปรแกรม
ฉบับรางครั้งที่ 2
ทดลองใชโปรแกรมฯ
ผลการทดลองใชโปรแกรมฯ

แกไขปรับปรุงโปรแกรมครั้งสุดทาย

ขอสังเกตผูวิจัย

โปรแกรมสงเสริมการเรียนรูเรื่องปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ ตามหลักการเรียนรู
ดวยการรับใชสังคม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6

4.2 นําเสนอโปรแกรมสงเสริมการเรียนรูเรื่องปองกันอุบตั ิภัยจากสึนามิ ตามหลักการ
เรียนรูดวยการรับใชสังคม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ฉบับสมบูรณ
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิตาม
หลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคม ที่มีตอผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา เขต 1 ผูวิจัยไดนําเสนอผลวิเคราะหขอมูลมีรายละเอียด
3ขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนความรูเรื่องการปองกันอุบัติภัย
จากสึนามิตามหลักการเรียนรูดว ยการรับใชสังคมของนักเรียนกอนและหลังการเขารวมโปรแกรม
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิตามหลักการเรียนรูดวย
การรับใชสังคมของนักเรียนกอนและหลังการเขารวมโปรแกรม
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ
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ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนความรูเรื่อง
การปองกันอุบัติภัยจากสึนามิตามหลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคมของนักเรียนกอน
และหลังการเขารวมโปรแกรม
การเปรี ย บเที ย บค า เฉลี่ ย ของคะแนนความรู เ รื่ อ งการป อ งกั น อุ บั ติ ภั ย จากสึ น ามิ ข อง
นักเรียนเมื่อนําคะแนนจากแบบประเมินเปนรายบุคคล ทั้งกอนและหลังเขารวมโปรแกรม ผลการ
ประเมินนําเสนอไดดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 คะแนนความรูเรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิตามหลักการเรียนรูดวยการรับใช
สังคมของนักเรียนกอนและหลังการเขารวมโปรแกรม
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คะแนนความรูกอนเขารวมโปรแกรม
(40 คะแนน)
11
16
13
18
20
12
15
15
13
19
9
8
10
16
10
14
10
10
18
17

คะแนนความรูหลังเขารวมโปรแกรม
(40 คะแนน)
37
38
38
37
37
36
34
36
38
36
36
32
36
36
36
35
35
35
33
35
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ตารางที่ 5 (ตอ) คะแนนความรูเรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิตามหลักการเรียนรูดวยการ
รับใชสังคมของนักเรียนกอนและหลังการเขารวมโปรแกรม
คนที่
21
22
23

คะแนนความรูกอนเขารวมโปรแกรม
(40 คะแนน)
9
7
12

คะแนนความรูหลังเขารวมโปรแกรม
(40 คะแนน)
37
33
35

จากตารางที่ 5 สรุปไดวา กอนการเขารวมโปรแกรม มีนักเรียนไดคะแนนความรูเรื่องการ
ปองกันอุบัติภัยจากสึนามิตามหลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคม สูงสุด 20 คะแนน จํานวน 1 คน
และคะแนนต่ําสุด 7 คะแนน 2 คน หลังการเขารวมโปรแกรมไดคะแนนความรูเรื่องการปองกัน
อุบัติภัยจากสึนามิตามหลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคม สูงสุด 38 คะแนน จํานวน 3 คน และ
คะแนนต่ําสุด 32 คะแนน 1 คน
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ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยความรูเรื่องการปองกันอุบัติภัย
จากสึนามิตามหลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคมกอนและหลังการเขารวมโปรแกรม
ระยะเวลา
กอนเขารวมโปรแกรม

X

13.13

S.D.
3.92

t
9.615*

หลังเขารวมโปรแกรม

35.78

4.17

*p < .05 (.05t22 = 1.713)
จากตารางที่ 6 แสดงให เ ห็ น ว า คะแนนที่ ไ ด จ ากการทดสอบความรู เ รื่ อ งการป อ งกั น
อุบัติภัยจากสึนามิตามหลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคมกอนการเขารวมโปรแกรมเทากับ 13.13
และหลังการเขารวมโปรแกรมเทากับ 35.78 และเมื่อพิจารณาการกระจายของคะแนนจากสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานแลว จะเห็นไดวา กอนการเขารวมโปรแกรมคะแนนจะมีการกระจายมากกวา
หลังการเขารวมโปรแกรม กลาวคือ กอนการเขารวมโปรแกรมคะแนนกระจายเทากับ 3.92 สวน
หลั ง การเข า ร ว มโปรแกรมคะแนนกระจายเท า กั บ 4.17 ซึ่ ง แสดงให เ ห็ น ว า นั ก เรี ย นมี ค ะแนน
ใกลเคี ยงกัน มากขึ้ น และจากการทดสอบทางสถิติ แสดงให เห็ นวา ความรูในเรื่องการปองกัน
อุบัติภัยจากสึนามิ ภายหลังการเขารวมโปรแกรม สูงกวาความรูการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิกอน
เขารวมโปรแกรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวาโปรแกรมการเรียนรูเรื่องการ
ปองกันอุบัติภัยจากสึนามิตามหลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคม สามารถพัฒนาความรูเรื่องการ
ปองกันอุบัติภัยสึนามิใหสูงขึ้นได

84

84

ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิตามหลักการ
เรียนรูดวยการรับใชสังคมของนักเรียนกอนและหลังการเขารวมโปรแกรม
จากการประเมินพฤติกรรมการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิของนักเรียนเมื่อนําคะแนนจาก
แบบประเมิ น เป น รายบุ ค คล ทั้ ง ก อ นและหลั ง เข า ร ว มโปรแกรม ผลการประเมิ น นํ า เสนอได
ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 คะแนนพฤติกรรมการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิของนักเรียนเปนรายบุคคลกอนและ
หลังเขารวมโปรแกรม
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คะแนนพฤติกรรมกอนเขารวมโปรแกรม คะแนนพฤติกรรมหลังเขารวมโปรแกรม
(40 คะแนน)
(40 คะแนน)
23
32
15
29
20
28
26
30
31
38
19
30
28
34
29
33
24
31
29
37
19
30
18
33
22
29
26
32
21
34
29
37
30
36
20
31
28
30
30
36
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ตารางที่ 7 (ตอ) คะแนนพฤติกรรมเรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิตามหลักการเรียนรูดวย
การรับใชสังคมของนักเรียนกอนและหลังการเขารวมโปรแกรม
คนที่
21
22
23

คะแนนพฤติกรรมกอนเขารวมโปรแกรม คะแนนพฤติกรรมหลังเขารวมโปรแกรม
(40 คะแนน)
(40 คะแนน)
20
29
17
30
27
35

จากตารางที่ 7 สรุปไดวา กอนเขารวมโปรแกรม มีนักเรียนไดคะแนนพฤติกรรมการปองกัน
อุบัติภัยจากสึนามิสูงสุด 31 คะแนน จํานวน 1 คน คะแนนต่ําสุด 15 คะแนน จํานวน 1คน และ
หลั ง เข า ร ว มโปรแกรมมี นั ก เรี ย นได ค ะแนนพฤติ ก รรมการป อ งกั น อุ บั ติ ภั ย จากสึ น ามิ สู ง สุ ด
38 คะแนน จํานวน 2 คน คะแนนต่ําสุด 28 คะแนน จํานวน 1คน
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ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนพฤติกรรมการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ
ของนักเรียนกอนและหลังการเขารวมโปรแกรม
ระยะเวลา
กอนเขารวมโปรแกรม

X

23.95

S.D.
4.25

t
11.361*

หลังเขารวมโปรแกรม

32.34

4.13

*p < .05 (.05t22 = 1.713)
จากตารางที่ 8 แสดงใหเห็นวา คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิของ
นักเรียนกอนเขารวมโปรแกรมเทากับ 23.95 และหลังเขารวมโปรแกรมเทากับ 32.34 และเมื่อ
พิจารณาการกระจายของคะแนนจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแลว จะเห็ นไดวา กอนเขา รว ม
โปรแกรมคะแนนกระจายเทากับ 4.25 สวนหลังเขารวมโปรแกรมคะแนนกระจายเทากับ 4.13
ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนมีคะแนนใกลเคียงกันมากขึ้น ภายหลังการเขารวมโปรแกรมนักเรียนมี
พฤติกรรมการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิสูงกวากอนเขารวมโปรแกรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แสดงวา โปรแกรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิตามหลักการ
เรียนรูดวยการรับใชสังคม สามารถพัฒนาพฤติกรรมการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิของนักเรียนให
สูงขึ้นได
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ
พฤติกรรมของนักเรียนจากแบบบันทึกพฤติกรรมในการปองกันอุบัติภัยสึนามิกอนเกิด
สึนามิ ขณะเกิดสึนามิ และหลังเกิดสึนามิ มีดังนี้
ตารางที่ 9 ความถี่และพฤติกรรมที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องการปองกันอุบัติภัย
สึนามิ(กอนการเกิดสึนามิ)
พฤติกรรมการปองกันอุบัติภัย
สึนามิ

ความถี่

เก็บเอกสารที่จําเปนของสมาชิก
ในครอบครั ว เพื่ อ สะดวกในการ
นําติดตัวไป เมื่อเกิดสึนามิ
ไม ว างสิ่ ง ของในบ า นไว บ นที่ สู ง
เพราะเมื่อเกิดแผนดินไหว จะได
ไมหลนลงมา ทําใหไดรับอันตราย
หรือเกิดความเสียหาย
เตรี ย มกระเป า ยา ที่ มี ย าจํ า เป น
สําหรับการชวยเหลือผูอื่นดวย
เตรียมของใชที่จําเปนไว หากตอง
มีการหลบภัยสึนามิ
สังเกตความผิดปกติของน้ําทะเล
ติดตามขาวสารเรื่องการเกิด
แผนดินไหวและสึนามิ รวมทั้งมี
แจงขาวใหเพือ่ นบานทราบดวย
บอกใหสมาชิกในครอบครัว
รับทราบถึงเสนทางไปยังที่
ปลอดภัย

6

เปนพฤติกรรมที่เกิด ไมเปนพฤติกรรมที่
เกิดจากการจัด
จากการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเรือ่ งการ กิจกรรมการเรียนรู
เรื่องการปองกัน
ปองกันอุบัติภัย
อุบัตภิ ัยสึนามิ
สึนามิ
/

2

/

2

/

6

/

6
3

/
/

7

/
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ตารางที่ 9 (ตอ) ความถี่และพฤติกรรมที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องการปองกัน
อุบัติภัยสึนามิ (กอนการเกิดสึนามิ)
พฤติกรรมการปองกันอุบัติภัย ความถี่
สึนามิ

ไม ล งไปดู น้ํ า ทะเลที่ ล ดระดั บ ไป 4
อยางรวดเร็ว
จําเสนทางหนีภัยใหได
3
ซอมหนีภัยสึนามิ โดยใหความ
17
ชวยเหลือนองหรือคนที่ออนแอ
กวา
มีการนัดหมายการไปยังจุดที่
6
ปลอดภัยจากสึนามิ
คิดเปนรอยละ

เปนพฤติกรรมที่เกิด ไมเปนพฤติกรรมที่
จากการจัดกิจกรรม
เกิดจากการจัด
การเรียนรูเรือ่ งการ กิจกรรมการเรียนรู
ปองกันอุบัติภัย
เรื่องการปองกัน
อุบัตภิ ัยสึนามิ
สึนามิ
/
/
/

/
90.33

9.67

จากตารางที่ 9 จะเห็นไดวา การซอมหนีภัยสึนามิ มีความถี่มากที่สุด คือ 17 รองลงมาคือ
บอกใหสมาชิกในครอบครัวรับทราบถึงเสนทางไปยังที่ปลอดภัย มีความถี่ 7 และนักเรียนรอยละ
90.33 มีพฤติกรรมที่เปนพฤติกรรมที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องการปองกันอุบัติภัย
สึนามิ (กอนการเกิดสึนามิ)
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ตารางที่ 10 ความถี่และพฤติกรรมที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องการปองกันอุบัติภัย
สึนามิ(ขณะเกิดสึนามิ)
พฤติกรรมการปองกันอุบัติภัย
สึนามิ

ความถี่

ไมตื่นตกใจ ,มีสติ, อยูในความ
สงบ
อยูหางจากชายทะเล หรือพื้นที่
อันตรายจากสึนามิ
ถาอยูบนเรือ ไมตองนําเรือเขาฝง
จะปลอดภัยจากสึนามิ
หนีไปตามเสนทางที่ปลอดภัย
จาก สึนามิ

10

เปนพฤติกรรมที่เกิด ไมเปนพฤติกรรมที่
จากการจัดกิจกรรม
เกิดจากการจัด
การเรียนรูเรือ่ งการ กิจกรรมการเรียนรู
ปองกันอุบัติภัย
เรื่องการปองกัน
อุบัตภิ ัยสึนามิ
สึนามิ
/

15

/

3

/

5

/

อยาเสียเวลาเก็บของที่ไมจาํ เปน

2

/

ออกจากอาคารหรือสถานทีท่ ี่อาจ
พังถลมลงมาหากเกิดแผนดินไหว
รุนแรง
เมื่อไดยินเสียงสัญญาณเตือนภัย
สึนามิ เตรียมอพยพไปยังที่
ปลอดภัย
และชวยคนอืน่ หากสามารถทํา
ได

2

/

4

/

พาคนที่ออนแอกวาไปยังที่
ปลอดภัยจากสึนามิดว ย

8

/
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ตารางที่ 10 (ตอ) ความถี่และพฤติกรรมที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องการปองกัน
อุบัติภัยสึนามิ (ขณะเกิดสึนามิ)

พฤติกรรมการปองกันอุบัติภัย ความถี่
สึนามิ

ไปบอกสมาชิกในครอบครัววาจะ
เกิดสึนามิ
ไปหลบในบนชั้นสูงๆของตึกหรือ
อาคาร และบอกคนอื่นๆใหไปอยู
ในที่ปลอดภัย
ปฏิบัติตามคําแนะนําของครู
คิดเปนรอยละ

6

เปนพฤติกรรมที่เกิด ไมเปนพฤติกรรมที่
จากการจัดกิจกรรม
เกิดจากการจัด
การเรียนรูเรือ่ งการ กิจกรรมการเรียนรู
ปองกันอุบัติภัย
เรื่องการปองกัน
อุบัตภิ ัยสึนามิ
สึนามิ
/

7

/

3

/
90.76

9.24

จากตารางที่ 10 จะเห็นไดวา อยูหางจากชายทะเล หรือพื้นที่อันตรายจากสึนามิ มีความถี่
มากที่สุด คือ 15 รองลงมาคือไมตื่นตกใจ ,มีสติ, อยูในความสงบ มีความถี่ 10 และนักเรียน
รอยละ 90.76 มีพฤติกรรมที่เปนพฤติกรรมที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องการปองกัน
อุบัติภัยสึนามิ (ขณะเกิดสึนามิ)
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ตารางที่ 11 ความถี่และพฤติกรรมที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องการปองกันอุบัติภัย
สึนามิ(หลังการเกิดสึนามิ)
พฤติกรรมการปองกันอุบัติภัย ความถี่
สึนามิ

ตรวจดูวาตนเองและคนรอบขาง
ไดรับบาดเจ็บหรือไม
ร อ ฟ ง ป ร ะ ก า ศ ว า อ ยู ใ น
สถานการณที่ปลอดภัยจากสึนามิ
แลวจึงกลับบาน
ติดตามฟงคําแนะนําฉุกเฉิน
อยาเขาไปในเขตอาคารที่มคี วาม
เสียหาย เพราะอาจถลมลงมา
ไดรับอันตรายได
อยาไปอยูใกลทะเล เพราะอาจ
เกิดคลื่นตามมาหลังจากเกิดคลื่น
ยักษ สึนามิ
ตรวจสอบและสํารวจดูวา บาน
ไดรับความเสียหายอะไรบาง
คิดเปนรอยละ

7

เปนพฤติกรรมที่เกิด ไมเปนพฤติกรรมที่
จากการจัดกิจกรรม
เกิดจากการจัด
การเรียนรูเรือ่ งการ กิจกรรมการเรียนรู
ปองกันอุบัติภัย
เรื่องการปองกัน
อุบัตภิ ัยสึนามิ
สึนามิ
/

14

/

5
5

/
/

3

/

3

/

100

จากตารางที่ 7 จะเห็นไดวา รอฟงประกาศวาอยูในสถานการณที่ปลอดภัยจากสึนามิแลว
จึงกลับบาน มีความถี่มากที่สุด คือ 14 รองลงมาคือตรวจดูวาตนเองและคนรอบขางไดรับบาดเจ็บ
หรือไม มีความถี่ 7 และนักเรียนรอยละ 100 มีพฤติกรรมที่เปนพฤติกรรมที่เกิดจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเรื่องการปองกันอุบัติภัยสึนามิ (หลังเกิดสึนามิ)
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจยั เรื่อง ผลของโปรแกรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องการปองกันอุบตั ิภัยจากสึนามิตาม
หลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคม ที่มีตอผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาพังงา เขต 1 สรุปสาระไดดังนี้
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ ตาม
หลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคม ที่มีตอผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา เขต 1 ไดแก
1.1 ความรูความเขาใจเรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ
1.2 พฤติกรรมในการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ
สมมติฐานของการวิจัย
ภายหลั ง การเขา รว มโปรแกรมสง เสริ ม การเรีย นรู เรื่ องการป อ งกั น อุบัติภัย จากสึ น ามิ
ตามหลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคม นักเรียนจะมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. นั ก เรี ย นมี ค วามรู ใ นเรื่ อ งการป อ งกั น อุ บั ติ ภั ย จากสึ น ามิ โดยผ า นการเรี ย นรู
ดวยโปรแกรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ ตามหลักการเรียนรูดวยการ
รับใชสังคม สูงกวากอนการเขารวมโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนมีพฤติกรรมในการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิของนักเรียน โดยผานการเรียนรู
ดวยโปรแกรมสงเสริมการเรียนรูเรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ ตามหลักการเรียนรูดวยการ
รับใชสังคม สูงกวากอนการเขารวมโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วิธีดําเนินการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลภาคสนาม
การศึ ก ษาข อ มู ล ภาคสนามเพื่ อ ศึ ก ษาวิ ถี ชี วิ ต สภาพป ญ หา และความต อ งการของ
ชาวชุมชนบานน้ําเค็มเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรูตามหลักการเรียนรู
ดวยการรับใชสังคม มีวิธีการศึกษาดังนี้
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1. การศึกษาแนวคิด หลักการ รูปแบบการเรียนรู และงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวกับการเรียนรูดวย
การรับใชสังคม จากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. การศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
3. ศึกษาขอมูลพื้นฐานของชุมชนบานน้ําเค็ม อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา ในเรื่องเสนทาง
การหนีคลื่นสึนามิ เสียงสัญญาณในการเตือนภัยสึนามิ สถานที่ที่ปลอดภัยจากสึนามิ
จากการสัมภาษณคนในชุมชน
ขั้นตอนที่ 2 การสรางโปรแกรมสงเสริมการเรียนรู
1. สังเคราะหแนวคิด หลักการ และงานวิจัยที่ไดจากการศึกษาขอมูลพื้นฐาน เพื่อนํามา
กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางโปรแกรมสงเสริมการเรียนรูตามหลักการเรียนรูดวยการรับใช
สังคม เรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ ประกอบดวย หลักการของโปรแกรม วัตถุประสงคของ
โปรแกรม ลักษณะของโปรแกรม
2. นํากรอบแนวคิดที่สังเคราะหได มาเขียนรายละเอียดของโปรแกรมสงเสริมการเรียนรู
ตามหลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคม เรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ ในสวนของเนื้อหาที่ใช
ในโปรแกรม เอกสารที่ใชในโปรแกรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู และการประเมินผลโปรแกรม
3. กําหนดเนื้อหาที่ใชในโปรแกรมสงเสริมการเรียนรูตามหลักการเรียนรูดวยการรับใช
สังคม เรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ
3.1 ศึกษา สํารวจขอมูลพื้นฐานของชุมชนเกี่ยวกับวิถีการดํารงชีวิตของคนใน
ชุมชนหลังจากเกิดสึนามิ การเอาตัวรอดจากสึนามิ รวมทั้งการเตรียมพรอมสําหรับเหตุการณสึนา
มิที่อาจจะเกิดขึ้นโดยการสัมภาษณ รวมทั้งการศึกษา และสังเคราะหเอกสาร ตํารา และงานวิจัย
เรื่องสึนามิ ที่เกี่ยวกับความผิดปกติของสภาพทั่วไปในชุมชนกอนการเกิดสึนามิ สาเหตุของการ
เกิดสึนามิ ลักษณะการกอตัวของสึนามิ ความแตกตางระหวางคลื่นสึนามิกับคลื่นปกติ ความ
รุนแรงของสึนามิ เสียงสัญญาณเตือนภัยสึนามิ วิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดสึนามิ เขตพื้นที่อันตรายและ
เสนทางขึ้นสูที่ปลอดภัยในชุมชนเมื่อเกิดสึนามิขึ้น
3.2 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษามากําหนดเนื้อหา รายละเอียดตางๆที่จะใชใน
โปรแกรม
4. กําหนดขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูในโปรแกรม โดยใชวิธีการดําเนินกิจกรรมตาม
หลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคม
5. สรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ โดยมีลําดับ
ขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
5.1 ศึกษาแนวคิดจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบกระบวนการจัด
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กิจกรรมการเรี ย นรูต ามหลั ก การเรีย นรูด วยการรับใชสั ง คม และศึก ษาหลั ก สู ตรการศึก ษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544
5.2 เขียนแผนตามกิจกรรมการเรียนรูในโปรแกรมสงเสริมการเรียนรูตามหลักการ
เรียนรูดวยการรับใชสังคมเรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ ที่มีตอผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยมีสวนประกอบของแผนการจัดกิจกรรม คือ ลําดับที่ของแผน
ชื่อเรื่อง ความคิดรวบยอด จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม สื่อการสอน
การวัดและประเมินผล และภาคผนวก ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 10 แผน
5.3 กําหนดสื่อที่นํามาใชในการจัดกิจกรรม สื่อที่ใชตองมีความหลากหลาย โดย
เนนสื่อที่อยูในชุมชน สิ่งที่อยูรอบตัวนักเรียน และสะดวกตอการใชงาน ตลอดจนเอกสารเอกสาร
จากหองสมุด และแหลงการเรียนรูอื่นๆทั้งในและนอกโรงเรียน โดยคํานึงถึงความสนใจ ความ
เหมาะสมกับพื้นฐานความรูและวัยของนักเรียนเปนสําคัญ
5.4 นําแผนกิจกรรมการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขนไปใหผูทรงคุณวุฒิ ตรวจพิจารณา
แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา
5.5 นําแผนกิจกรรมการเรียนรูที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลว จํานวน 3 แผน ไป
ทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2550 ของโรงเรียนบานน้ําเค็ม อําเภอ
ตะกั่วปา จังหวัดพังงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา เขต 1 จํานวน 23 คน ที่เปน
นักเรียนกลุมตัวอยางในงานวิจัย ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมในดานกิจกรรมการเรียนรูในทุกขั้นตอน
และระยะเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรม จากนั้นจึงนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณกอนนําไป
ทดลองใช
6. กําหนดเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลโปรแกรม ประกอบดวย
6.1 แบบทดสอบความรูเรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ ลักษณะเปนขอสอบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีตัวเลือกที่ถูกตองเหมาะสมเพียง 1 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ
เกณฑการตรวจใหคะแนน คือ คําตอบถูกได 1 คะแนน คําตอบผิดหรือไมตอบได 0 คะแนน
6.2 แบบทดสอบพฤติกรรมการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ มีลักษณะเปนขอสอบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีตัวเลือกที่ถูกตองเหมาะสมเพียง 1 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ
เกณฑการตรวจใหคะแนน คือ คําตอบถูกได 1 คะแนน คําตอบผิดหรือไมตอบได 0 คะแนน
6.3 แบบบันทึกพฤติกรรมการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ ในรูปแบบการเขียน
บรรยาย

95

95

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชโปรแกรมการเรียนรู
1. ผูวิจัยนําแผนการสอนไปดําเนินการสอนกับนักเรียนกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานน้ําเค็ม อ.ตะกั่วปา จ.พังงา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พังงาเขต 1 ปการศึกษา 2550 จํานวน 23 คน ใชเวลา 10 สัปดาห สัปดาหละ 2 วัน วันละ 2 ชัว่ โมง
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย
2.1 เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลกอนการทดลอง ไดแก
- แบบสัมภาษณคนในชุมชน เกี่ยวกับวิถีการดํารงชีวิตของคนในชุมชน
หลังจากเกิดสึนามิ การเอาตัวรอดจากสึนามิ รวมทั้งการเตรียมพรอมสําหรับเหตุการณสึนามิที่
อาจจะเกิดขึ้น
2.2 เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก
- แบบทดสอบความรูเรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ
- แบบทดสอบพฤติกรรมการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ
- แบบบันทึกพฤติกรรมการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ
3. วิธีดําเนินการทดลอง
3.1 กอนการทดลอง ผูวิจัยศึกษา สํารวจและเก็บขอมูลพื้นฐานของชุมชน
เกี่ยวกับวิถีการดํารงชีวิตของคนในชุมชนหลังจากเกิดสึนามิ การเอาตัวรอดจากสึนามิ รวมทั้งการ
เตรียมพรอมสําหรับเหตุการณสึนามิที่อาจจะเกิดขึ้น
3.1.1 เขารวมประชุมกลุมกับคณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยผูวิจัยไดแนะนําตนเอง และอธิบายขั้นตอนการทดลองใช
โปรแกรมฯแกคณะครูเพื่อทําความเขาใจรวมกัน
3.1.2 จัดเตรียมสถานที่ โดยขออนุญาตทางโรงเรียนเพื่อขอใช
หอ งเรี ย นชั้ น ประถมศึก ษาป ที่ 6 และบริ เ วณภายในโรงเรี ย นเพื่ อ เปน แหล ง การเรี ย นรู แ ละจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอน สําหรับใชทดลองใชโปรแกรมฯ
3.2 การดําเนินการทดลอง
3.2.1 ใหนักเรียนทําแบบทดสอบความรูเรื่องการปองกันอุบัติภัยจาก
สึนามิ และ แบบทดสอบพฤติกรรมการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิกอนการทดลอง
3.2.2 ผูวจิ ัยดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกลุม ตัวอยาง โดยใช
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคมที่ผูวิจยั สรางขึ้น เปนเวลา 10
สัปดาห สัปดาหละ 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมง ระหวางที่จัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักการเรียนรูดวย
การรับใชสังคม ตั้งแตแผนการเรียนรูท ี่ 5-9 ผูวิจัยทําการบันทึกพฤติกรรมการปองกันอุบัติภัยจาก
สึนามิของนักเรียน ตลอดระยะเวลาและนอกเหนือเวลาที่ทาํ กิจกรรม
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3.3 หลังการทดลอง
- ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบความรูเรื่องการปองกันอุบัติภัย
จากสึนามิ และแบบทดสอบพฤติกรรมการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ
4. การวิเคราะหขอมูล
1. ขอมูลที่ไดจากการศึกษาภาคสนามโดยการสัมภาษณ และการสังเกตวิถี
การดํารงชีวิตของคนในชุมชนที่จะนําไปสูการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ นํามาวิเคราะหโดยการ
วิเคราะหเนื้อหา จัดหมวดหมูการตอบคําถามการวิจัยภาคสนามแลวสรุป นําเสนอในรูปแบบของ
ความเรียง แบบบรรยาย
2. ขอมูลที่ไดจากแบบประเมินความสมบูรณของโปรแกรมการเรียนรู โดย
การแจกแจงความถี่และสรุปเสนอขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร แลวนําเสนอในรูปของ
ความเรียง
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบความรูและแบบทดสอบ
3.
พฤติกรรมการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนและหลังการเขา
รวมโปรแกรมของกลุมตัวอยาง ดวยการทดสอบคาที (t-test)
4. นําขอมูลทีไ่ ดจากการบันทึกพฤติกรรมการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิของ
นักเรียนมาวิเคราะหพฤติกรรม แลวนําเสนอในรูปความเรียง
สวนที่ 4 การปรับปรุงโปรแกรมการเรียนรู
ผูวิจัยมีขนั้ ตอนการปรับปรุงโปรแกรมดังนี้
4.1 นําขอมูลที่ไดจากการรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ ไดแกขอเสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒิ ขอมูลที่ไดจากการสังเกตของผูวิจัย และบันทึกพฤติกรรมผูเรียน มาวิเคราะหสรุป
ประเด็นสําคัญ แลวนําผลมาปรับปรุงโปรแกรมฯใหมีความสมบูรณและเหมาะสม
4.2 นําเสนอโปรแกรมสงเสริมการเรียนรูเรื่องปองกันอุบตั ิภัยจากสึนามิ ตาม
หลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคม สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 ฉบับสมบูรณ
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยมีดังนี้
1. ผลการทดลองใช โ ปรแกรมส ง เสริ ม การเรี ย นรู เรื่ อ งการป อ งกั น อุ บั ติ ภั ย จากสึ น ามิ
ตามหลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีดังนี้
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1.1 หลังเขารวมโปรแกรมนักเรียนมีความรูเรื่องการปองกันอุบัติภัยสึนามิสูงกวา
กอนเขารวมโปรแกรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
1.2 หลังเขารวมโปรแกรมนักเรียนมีพฤติกรรมในการปองกันอุบัติภัยสึนามิสูงกวา
กอนเขารวมโปรแกรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. โปรแกรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิตามหลักการเรียนรูดวย
การรับใชสังคม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีองคประกอบที่สําคัญดังนี้
2.1 หลักการของโปรแกรม
2.2 วัตถุประสงคของโปรแกรม
2.3 ลักษณะของโปรแกรม
2.4 เนื้อหาของโปรแกรม
2.5 เอกสารทีใ่ ชในโปรแกรม
2.6 การจัดกิจกรรมการเรียนรู
2.7 การประเมินผลโปรแกรม
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โปรแกรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ
ตามหลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
หลักการของโปรแกรม
1. นักเรียนไดรับประสบการณตรงจากการทํากิจกรรมรับใชสังคม เกี่ยวกับการปองกัน
อุบัติภัยจากสึนามิ โดยที่ผูเรียนเปนผูทํากิจกรรมและสะทอนความคิดจากการทํากิจรรมการรับใช
สังคมตามความรูความสามารถ ประสบการณ และการเตรียมการของผูเรียนเอง
2. กิจกรรมรับใชสังคมเกี่ยวกับการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ ที่จัดขึ้นตองเปนกิจกรรมที่
สอดคลองกับความตองการที่แทจริงของชุมชนและสอดคลองกับจุดประสงครายวิชาของผูเรียน
โดยที่ผูสอนจะตองสํารวจสภาพของชุมชนกอน เพื่อตั้งจุดประสงคของรายวิชาใหสอดคลองกับ
จุดมุงหมายของสิ่งที่เรียนและเหมาะสมกับชุมชน
3. การวัดและการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนเปนการประเมินตามสภาพ จริงและ
ต อ งเป น ไปตามจุ ด ประสงค ข องเรื่ อ งที่ เ รี ย น โดยใช ผ ลการเรี ย นรู ข องผู เ รี ย นประกอบกั บ การ
ประเมินผลของผูสอน
วัตถุประสงคของโปรแกรม
เพื่อใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ และเกิด
พฤติกรรมในการปองกันอุบตั ิภัยจากสึนามิ
ลักษณะของโปรแกรม
เปนโปรแกรมเสริมหลักสูตร จัดในชวงนอกเวลาเรียนปกติ สัปดาหละ 2 วัน วันละ 2
ชัว่ โมง เปนเวลา 10 สัปดาห
เนื้อหาของโปรแกรม
เรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ เพื่อใหเกิดใหความรู ความเขาใจและมีพฤติกรรม
ในการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ ซึง่ สอดคลองกับวิถีชีวติ และบริบทของชุมชน
1.ความผิดปกติของสภาพทัว่ ไปในชุมชนกอนการเกิดสึนามิ
2.สาเหตุของการเกิดสึนามิ
3.ลักษณะการกอตัวของสึนามิ
4.ความแตกตางระหวางคลืน่ สึนามิกับคลืน่ ปกติ
5.ความรุนแรงของสึนามิ
6.เสียงสัญญาณเตือนภัยสึนามิ
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7.วิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดสึนามิ
8.เขตพื้นที่อันตรายเมื่อเกิดสึนามิ
9.เสนทางขึ้นสูที่ปลอดภัยในชุมชนเมื่อเกิดสึนามิ
10.การนําเสนอผลงาน
เอกสารที่ใชในโปรแกรม
1.แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคม
กําหนดแนวกิจกรรมการเรียนรูเรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ จํานวน 20 แผน รวมเวลา 40
ชั่วโมง
2.เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู
- แบบทดสอบความรูเรื่องการปองกันอุบัตภิ ัยจากสึนามิ
- แบบทดสอบพฤติกรรมการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ
- แบบบันทึกพฤติกรรมการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู
การดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคมมี 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุนและใหประสบการณกอนการเรียนรูดวยการรับใชสังคม
: ผูเรียนศึกษาชุมชนและวางแผนการรับใชสังคมเรื่องการ
ขั้นที่ 2 ขั้นเตรียมการ
ปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ
: ผูเรียนลงมือปฏิบัติการรับใชสังคมตามแผน
ขั้นที่ 3 ขั้นปฏิบัติการ
ขั้นที่ 4 ขั้นผลสะทอนกลับ : ผูเรียนสะทอนความคิดและสรุปขอความรูที่เกิดจากการ
คนพบ จากการลงมือปฏิบัติ และไดเปนชิ้นงาน จาก
กิจกรรมการรับใชสังคมเรื่องการปองกันอุบัติภัยจาก
สึนามิ
การประเมินผลโปรแกรม
วิธีการประเมินผลโปรแกรม
1.ดานความรู ประเมินโดยใชแบบวัดความรูเรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ
2.ดานพฤติกรรม ประเมินโดยใชแบบวัดพฤติกรรมเรื่องการปองกันอุบัติภัยจาก
สึนามิ
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การประเมินผลโปรแกรม
1.ความรูในเรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิของนักเรียนที่ผานการเรียนรูดวย
โปรแกรมสงเสริมการเรียนรูตามหลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคม เรื่องการปองกันอุบัติภัยจาก
สึนามิสูงกวากอนการเขารวมโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.พฤติกรรมในการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิของนักเรียนที่ผานการเรียนรูดวย
โปรแกรมสงเสริมการเรียนรูตามหลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคม เรื่องการปองกันอุบัติภัยสูงกวา
กอนการเขารวมโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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การอภิปรายผลการวิจัย
เมื่อขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการวิเคราะหมาประมวลและสรุปโดยรวม ทําใหผูวิจัย
มองเห็นภาพรวมของการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งเปนการวิจัยเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสงเสริมการเรียนรู
เรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิตามหลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคม ที่มีตอผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา เขต 1 ผลการ
วิเคราะหขอมูลตางๆพบวา มีประเด็นที่สามารถนํามาอภิปรายไดดังนี้
1. ผลที่ไดรับจากการใชโปรแกรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ
ตามหลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคม ที่มีตอผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6
1.1 ความรูเรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิตามหลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคม
1.2 พฤติกรรมในการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิตามหลักการเรียนรูดวยการรับใช
สังคม
1.3 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ไดจากการวิจัย
2. ขอเสนอแนะในการนํางานวิจัยไปใช
3. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
รายละเอียดในแตละประเด็น มีดังนี้
1.ผลที่ ไ ด รับ จากการใชโปรแกรมสง เสริมการเรี ย นรู เรื่ องการปองกั น อุบัติภัย
จากสึ น ามิ ต ามหลั ก การเรี ย นรู ด ว ยการรั บ ใช สั ง คม ที่ มี ต อ ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารเรี ย นรู ข อง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
1.1 ความรูเรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิตามหลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคม
จากผลการวิ จัย พบวา หลังการเขา รวมโปรแกรมส งเสริมการเรียนรู เรื่อ งการ
ปองกันอุบัติภัยจากสึนามิตามหลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคม ที่มีตอผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 นักเรียนมีคาเฉลี่ยของคะแนนความรูเรื่องการปองกันอุบัติภัยจาก
สึนามิสูงกวากอนการเขารวมโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวา
โปรแกรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิตามหลักการเรียนรูดวยการรับใช
สังคมสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชวยใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ ในเรื่องความ
ผิดปกติของสภาพทั่วไปกอนการเกิดสึนามิ ซึ่งนักเรียนสามารถอธิบายความผิดปกติของสภาพ
ชุมชน ลักษณะการกอตัวของสึนามิ ความแตกตางระหวางคลื่นสึนามิกับคลื่นปกติ ความรุนแรง
ของสึนามิ เสียงสัญญาณเตือนภัยสึนามิ วิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดสึนามิ เขตพื้นที่อันตรายและ
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เสนทางขึ้นสูที่ปลอดภัยในชุมชนเมื่อเกิดสึนามิ สูงขึ้นดวย นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปใช
ประโยชนตอตนเองและชวยเหลือคนในชุมชน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของวิลเลี่ยมส (William,
1997) ที่ ใ ช โ ปรแกรมการเรี ย นรู ด ว ยการรั บ ใช สั ง คมเพื่ อ ประเมิ น ประสบการณ ข องนั ก เรี ย น
พฤติ กรรม ทั ศนคติ และความสามารถของตนเองในสถานการณสั งคมแล ว มี ผ ลในทางบวก
นักเรียนนักเรียนที่เขารวมโครงการ และงานวิจัยของสุริน คลายรามัญ (2543) เรื่อง การพัฒนา
กระบวนการอบรมโดยใชการเรียนรูแบบเนนประสบการณและการเรียนรูดวยการรับใชสังคมเพื่อ
เสริมสรางความรู เจตคติ และการมีสวนรวมทางการเมืองของผูนําชุมชนที่เปนสตรี ผลการทดลอง
พบวาคาเฉลี่ยของคะแนนความรูสูงกวากอนเขารับการอบรม ดังนั้น การจัดการเรียนรูโดยสงเสริม
ใหผูเรียนเขาไปมีประสบการณในการรับใชสังคม โดยเชื่อมโยงกับปญหาในชีวิตจริง วางแผนการ
เขาไปมีสวนรวมและลงมือปฏิบัติการรับใชสังคมตามแผน รวมถึงการประยุกตใชในสถานการณ
ตางๆ เพื่อเปนการเตรียมพรอมรับกับเหตุการณสึนามิ ดวยเหตุผลเหลานี้สงผลใหคาเฉลี่ยของ
คะแนนความรูเรื่องการปองกันอุบัติภัยสึนามิหลังการเขารวมโปรแกรมสูงกวากอนการเขารวม
โปรแกรม สอดคลองกับแนวความคิดของทิศนา แขมมณี (2545) ซึ่งความรูเรื่องการปองกัน
อุบัติภัยจากสึนามิตามหลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคมที่ผูวิจัยใชในการจัดการเรียนรูนั้น ผูเรียน
ไดเรียนรูจากการไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง เปนการเชื่อมโยงปญหาจากในชุมชนมาสูบทเรียน
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักเรียนโรงเรียนบานน้ําเค็ม เปนการจัดกิจกรรมโดยให
ผูเรียนเรียนรูตามหลักวิทยาศาสตร ใชกระบวนการวิทยาศาสตรอยางเปนระบบ ทั้งการสังเกต การ
จําแนก การบันทึก การเปรียบเทียบ ฯลฯ เพื่อใหนักเรียนสามารถอธิบายและเชื่อมโยงความคิด
อยางมีเหตุผล ซึ่งการเรียนรูและพฤติกรรมของผูเรียนในบางเรื่องนั้น ยังเปนการเรียนรูโดยใชภูมิ
ปญญาทองถิ่น และสัญชาตญาณตามธรรมชาติ หรือการบอกตอจากบรรพบุรุษ ไมสามารถแสดง
เหตุผลไดตามหลักวิทยาศาสตร เชน ผูเรียนอธิบายความผิดปกติของระดับน้ําทะเลที่ลดลงอยาง
รวดเร็ว และในเรื่องของสัญญาณจากธรรมชาติตางๆวาจะเกิดสึนามิขึ้นไดวา จะเห็นความผิดปกติ
ของปลาในทะเล ที่ชาวประมงจะจับปลาไดมากกวาปกติ น้ําทะเลเชี่ยวแรงมากไหลไปทางเดียว กุง
เล็กจํานวนมากเขาถึงชายหาด หรือมีโลมาและฉลามมาเลนน้ําถึงในลําคลอง แมกระทั่งมีมดขึ้น
ตนไมมากเปนแถวๆหรือสัตวที่อพยพจากที่ต่ําไปที่สูง ซึ่งเรื่องเหลานี้ ลวนอธิบายไดตามหลัก
วิทยาศาสตรไดทั้งสิ้น ดังนั้นในกระบวนการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนตองเปนการนําเอาภูมิ
ปญญาท องถิ่ น หรื อ การเรี ย นรู ต ามสั ญ ชาตญาณตามธรรมชาติม าเชื่ อ มโยงกั บองค ความรู ที่
ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ที่สามารถอธิบายไดและมีเหตุ
มีผล
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1.2 พฤติ กรรมในการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิตามหลักการเรียนรูดวยการรับใช
สังคม
จากผลการวิจัยพบวา หลังการเขารวมโปรแกรมนักเรียนมีคาเฉลี่ยของคะแนน
พฤติกรรมในการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิสูงกวากอนการเขารวมโปแกรมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวา โปรแกรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ
ตามหลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชวยใหนักเรียนมี
พฤติกรรมในการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ สูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ แทรรี (Terry,
2000) ที่ไดทําการวิจัยเรื่องการเรียนรูดวยการรับใชสังคมของวัยรุนกับชุมชน ปรากฏวา การรวม
โครงการเรียนรูดวยการรับใชสังคมทําใหนักเรียนเติบโตในดานสติปญญา ดานบุคคล และดาน
สังคมสูง มีความตระหนักและความรับผิดชอบตอความเปนพลเมืองดีสูงขึ้น และสอดคลองกับ
งานวิจัยของชวาลา เวชยันต (2544) ที่ไดพัฒนาแบบเรียนการสอนที่ใชเทคนิคการเรียนรูดวยการ
รับใชสังคม เพื่อสงเสริมความตระหนักในการรับใชสังคม ทักษะการแกปญหา และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธมศึกษาตอนตน ผลการวิจัยพบวา กรณีศึกษาที่ทําการสังเกต
พฤติกรรมมีพัฒนาการพฤติกรรมการรับใชสังคมสูงขึ้นตามลําดับ จากการวิเคราะหการปองกัน
อุบัติภัยสึนามิของนักเรียนที่เขารวมโปรแกรม พบวา กอนเขารวมโปรแกรมนักเรียนสวนใหญมี
พฤติกรรมในการปองกันอุบัติภัยสึนามิต่ํากวาการประเมินหลังการเขารวมโปรแกรม ดังตัวอยาง
หนึ่งของโปรแกรมสงเสริมการเรียนรู เรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิตามหลักการเรียนรูดวย
การรับใชสังคม ผูเรียนสามารถเตรียมความพรอมรับภัยสึนามิที่อาจจะเกิดขึ้นไดสําหรับตนเองและ
สมาชิกในครอบครัว และยังเผยแพรขอความรู ขอปฏิบัติเมื่อจะเกิดสึนามิแกคนในชุมชน เพราะ
ผูเรียนไดเรียนรูจากการเขารวมโปรแกรมแลววา การเตรียมพรอมรับมือกับภัยสึนามินั้นมีความ
จําเปน และสําคัญอยางยิ่ง ผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการปฏิบัติ สึนามิไมเพียงแตทําใหเกิด
ความเสียหายตอทรัพยสิน แตยังมีผลตอชีวิตตนเองและบุคคลที่เรารักอีกดวย ประกอบกับการที่
นัก เรี ย นมีค ามรู ความเข า ใจเรื่อ งการปอ งกั น อุบั ติภั ย จากสึ น ามิ ม ากขึ้ น แลว ทํ า ใหนั ก เรีย นมี
พฤติกรรมการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิสูงขึ้นเปนลําดับ
ในเรื่องของกระบวนการจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนในหองเรียนกับสภาพในชุมชนจริงนั้น
มีมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกัน เมื่อนักเรียนไดเกิดการเรียนรูโดยผานโปรแกรมสงเสริมการ
เรี ย นรู ก ารป อ งกั น อุ บั ติ ภั ย สึ น ามิ แ ล ว นั ก เรี ย นสามารถปฏิ บั ติ ไ ด จ ริ ง เมื่ อ อยู ใ นชุ ม ชนของตน
เนื่องจากคนในชุมชนใหความรวมมือตอการจัดกิจกรรมตางๆที่เปนประโยชนตอการปองกันภัย
สึนามิที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนไดทุกเมื่อและเห็นความสําคัญของการเตรียมความพรอมในการรับมือ
ตอภัยพิบัติสึนามิอยูตลอดเวลา อีกทั้งคนในชุมชนเอง ยังอํานวยสะดวกในการใหนักเรียนเขาไป
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ทํากิจกรรมในการรับใชสังคมหรือกิจกรรมการเรียนรูเรื่องการปองกันอุบัติภัยสึนามิเปนอยางดี
อีกดวย
ในเรื่องของเสนทางหนีภัยสึนามิที่มีอยูในชุมชน เปนเสนทางที่สามารถปฏิบัติไดในบาง
เสนทาง ซึ่งจากการที่ใหนักเรียนไดลงไปสํารวจชุมชนและบอกเสนทางในการหนีภัยสึนามิดวยตัว
ของของนักเรียนเองนั้น นักเรียนสามารถบอกเสนทางที่เดินทางไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยตอ
การหนีคลื่นสึนามิไดดีกวา เสนทางที่เปนปายบอกทางในชุมชน และสามารถบอกกับเพื่อนบานได
อีกดวยวาเปนเสนทางที่เหมาะสมเพื่อไปสูที่ที่ปลอดภัย ซึ่งคนในชุมชนที่อยูบานบริเวณใกลเคียง
กันนั้นตางก็มีความเห็นเปนอยางเดียวกัน
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ไดจากการวิจัย
การใหความรูเรื่องสาเหตุของการเกิดสึนามินั้น เพื่อใหผูเรียนเห็นความแตกตางระหวาง
คลื่ น สึ น ามิ กั บ คลื่ น ปกติ และกระบวนการของการเกิ ด สึ น ามิ ซึ่ ง นั ก เรี ย นสามารถอธิ บ าย
กระบวนการเกิ ด สึ น ามิ ไ ด ต ามกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร และความรุ น แรงของสึ น ามิ นั้ น
ยังผลใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน ซึ่งการเกิดสึนามิเกี่ยวของกับเคลื่อนตัวของแผน
เปลือกโลกใตทะเล แลวเกิดปรากฏการณดึงมวลน้ํา ทําใหน้ําทะเลลดระดับอยางรวดเร็ว แลวเกิด
สึนามิเขาหาชายฝง ซึ่งผูเรียนสามารถเชื่อมโยงประสบการณจริงกับเนื้อหาที่เรียนไดเปนอยางดี
การเรียนรูในเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยสึนามิ วิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดสึนามิ เขตพื้นที่
อันตรายและเสนทางขึ้นสูที่ปลอดภัยในชุมชนเมื่อเกิดสึนามิ จะชวยลดความเสี่ยงภัยไดมากขึ้น
เนื่องจากผูเรียนไดเรียนรูในสถานการณที่ใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด เชน เมื่อเสียงเสียง
สัญญาณเตือนภัยสึนามิดังขึ้น ผูเรียนตองปฏิบัติตนอยางไร ตองทําอะไรบาง ซึ่งผูเรียนสามารถ
บอกเสนทางหนีภัยสึนามิ และสถานที่ปลอดภัยจากสึนามิ ดังที่ ด.ญ.พรหมริญญา วาดภาพแสดง
เสนทางจากบานไปสูที่ปลอดภัยจาก สึนามิ อันไดแก โรงเรียนบานน้ําเค็ม ซึ่งเปนอาคารสูง 4 ชั้น
และมีความมั่นคงปลอดภัย ในการใชเปนที่หลบภัยได ดังนั้นเมื่อนักเรียนไดเรียนรูเสนทางการหนี
ภัย การมีความเขาใจในเสียงสัญญาณเตือนภัยในแบบตางๆ หรือการปฏิบัติตนเมื่อเกิดสึนามิ
นักเรียนจะไดนําความรูนั้นเผยแพร หรือนําไปปฏิบัติไดถูกตองเมื่ออยูในสถานการณจริง
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ขั้นตอนการเรียนรูตามหลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคม
ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในโปรแกรมที่กําหนดขึ้นนั้น มีขั้นตอนในการ
จัดการเรียนรูดวยการรับใชสังคม ดวยเหตุผลดังนี้
1) ขั้นกระตุนและใหประสบการณกอนการเรียนรูดวยการรับใชสังคม เปนการให
ความรูในเรื่องความผิดปกติของสภาพทั่วไปในชุมชนกอนการเกิดสึนามิ สาเหตุของการเกิดสึนามิ
ลักษณะการกอตัวของสึนามิ ความแตกตางระหวางคลื่นสึนามิกับคลื่นปกติ เพื่อเปนการปูพื้น
ฐานความรูให นัก เรี ย นในการศึ ก ษาเรื่ อ งดัง กลา ว โดยใชก ารสนทนา การใชคํ า ถามชี้นํา การ
อภิปรายกลุม การศึกษาความรูจากเอกสาร แผนพับ ใบงาน หรือวีดิทัศน รวมทั้งการศึกษาจากภูมิ
ปญญาพื้นบานของคนในชุมชนเกี่ยวกับการสังเกตธรรมชาติ และการใหชุมชนปนแหลงการเรียนรู
ผูเรียนสามารถนําประสบการณตรงมาเปนสวนหนึ่งในกระบวนการเรียนรูใหเกิดขึ้น ซึ่งการเรียนรู
เรื่องที่ไดกลาวมาขางตน จะกระตุนความสนใจวาสึนามิไมใชเรื่องที่ไกลตัวเราอีกตอไป เราตอง
เตรียมพรอมรับมือกับเหตุการณสึนามิอยูตลอดเวลา ซึ่งผูเรียนเห็นความสําคัญของการเรียนรู
เรื่องสึนามิเปนอยางยิ่ง โดยด.ช.ฤทธิพรกลาววา “จะไดนําความรูไปปองกันคนในครอบครัวให
รอดตาย” ด.ช.กิตติ กลาววา “เรียนเรื่องสึนามิ นั้นไดความรูและการปองกันตัวเอง ไดรูจักคลื่น
ยักษสึนามิ และไปบอกใหผูอื่นรูวาคลื่นกําลังจะมา ใหรีบหนีไปอยูที่สูง” และด.ญ.รัตนา กลาววา “
ถารูเรื่องสึนามิ จะนําความรูไปบอกเด็กๆที่เขายังไมรู วาสึนามิเปนอยางไร และหากแผนดินไหว
เกิดแรงสั่นสะเทือนจะไดไปหาที่หลบภัยไดทัน”
โปรแกรมการเรียนรูเรื่องการปองกันอุบัติภัยสึนามินี้ ทําใหผูเรียนเรียนรูที่จะชวยเหลือผูอื่น
และสังคม นําความรูไปใชในชีวิตจริง
2) ขั้นเตรียมการ ในขั้นตอนนี้เปนการเชื่อมโยงปญหาในชุมชนเขามาสูบทเรียน
โดยเปนขั้นที่ผูเรียนกําหนดขอบเขตของการศึกษาชุมชน เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับการปองกันอุบัติภัย
จากสึนามิ แลวทําการศึกษา สํารวจ ระบุสภาพปญหา และเลือกกิจกรรมที่จะรับใชสังคม จากนั้น
ผูเรียนวางแผนการรับใชสังคมเกี่ยวกับการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ ใหตรงกับความตองการของ
ชุมชน นําขอมูลในชุมชนมากําหนดการสรางแผนการจัดกิจกรรมการรับใชสังคม โดยผูเรียนทํา
กิจกรรมเปนกลุม แตละกลุมจะแตกตางกันไปตามความสนใจและสภาพของชุมชนของตน เชน
นักเรียนแตละกลุมออกไปสํารวจชุมชนบานน้ําเค็ม โดยการสัมภาษณ สอบถามและจดบันทึก
เกี่ยวกับสภาพบานเรือนหรือความเสียหายอื่นๆที่ไดรับจากสึนามิพบวา เรือศรีสมุทร ที่หยุดเกยตื้น
อยูริมถนนเลียบคลองบางมวง เมื่อครั้งที่เกิดสึนามิเมื่อวันที่ 26 ธันวามคม 2547 นั้น ไดถูกคลื่นสึ
นามิ พั ด เข า กระแทกตลาดสดน้ํ า เค็ ม บา นเรื อ น เสาไฟฟ า รถยนต แ ละผู ค นบา นน้ํ า เค็ ม หรื อ
แมกระทั่งสภาพของโรงเรียนบานน้ําเค็มหลังเดิมที่เคยถูกคลื่นสึนามิพัดพาสิ่งตางมากระแทกจน
ไดรับความเสียหายทั้งหลัง เมื่อผูเรียนไดเรียนรูแลว ยิ่งเพิ่มความตระหนักรูถึงความจําเปนที่เรา
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ตองเรียนรูเกี่ยวกับสึนามิเพราะไมไดสงผลกระทบตอตัวเราเองเทานั้น แตยังรวมไปถึงคนในชุมชน
รวมทั้งการเรียนรูในเรื่องปายสัญลักษณที่บอกเสนทางหนีภัยสึนามิ และจุดปลอดภัยที่นักเรียนจะ
ไปถึงไดเร็วที่สุด โดยที่นักเรียนสามรถชวยเหลือสมาชิกในครอบครัวไดอยางเหมาะสม ซึ่งในขั้น
เตรียมการนี้ นักเรียนตองบอกเสนทางจากบานไปสูจุดปลอดภัยจากสึนามิได ซึ่งมี 2 จุด คือ
โรงเรียนบานน้ําเค็มและวัดน้ําเค็ม ไปตามเสนทางดังนี้
เสนทางที่ 1 จากซอยทาเรือจาง ซอยเจริญชัย ซอยธารน้ําใจ ซอยนครศรีธรรมราช
ซอยรวมมิตร ซอยพัฒนา ไปยังจุดที่ปลอดภัยคือ โรงเรียนบานน้ําเค็ม
เสนทางที่ 2 จากซอยสุดสาย ซอยมะขามคู ซอยสินเจริญชัย ซอยแสงอรุณ ไปยัง
จุดที่ปลอดภัยคือ โรงเรียนบานน้ําเค็ม
เสนทางที่ 3 จากโซนแหลมสนทั้งหมด โซนสวนหาธันวา ไปยังจุดที่ปลอดภัยคือ
โรงเรียนบานน้ําเค็ม
เสนทางที่ 4 จากซอยทรายทอง ซอยตกปู ซอยบานแพน ซอยองคการ ซอยเรือสี
ฟา ซอยทักษิณ ซอยโกผัด ซอยขางโรงเรียน ซอยเสนา ไปยังจุดที่ปลอดภัยคือ โรงเรียนบานน้ําเค็ม
เสนทางที่ 5 จากซอยสุพรรณ ซอยตาเฒา ซอยอยุธยา ซอยเชียงใหม ซอยบาน
มั่นคง2 ซอยหนาวัด ซอยชุมแพ ซอยรมเย็น ซอยบานมั่นคง1 ไปยังจุดที่ปลอดภัยคือ โรงเรียนวัด
น้ําเค็ม
3) ขั้นปฏิบัติการ เปนขั้นที่ผูเรียนลงมือปฏิบัติการรับใชสังคมเกี่ยวกับการปองกัน
อุบัติภัยจากสึนามิตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว เปนการปฏิบัติอยางมีความหมาย และดําเนิน
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการโดยมีครูคอยใหคําแนะนํา และคนในชุมชนมีสวนรวม เชน กิจกรรม
การทํา แผนที่ เ สน ทางการหนี ภัย สึน ามิทั้ง ที่เ ปนเสน ทางหลักและรอง แตล ะกลุม สามารถระบุ
เสนทางที่ปลอดภัยและไปยังที่สูงที่ไกลจากชายหาดได หรือบางกลุมตองบอกสถานที่ที่หลบภัย
สึน ามิใ นชุ ม ชนหรื อบริ เ วณใกล เ คี ย ง เพื่ อใหตนเองและคนในชุมชนสามารถไปหลบภัย ในที่ที่
เดินทางไดสะดวกและรวดเร็วที่สุดได บางกิจกรรมที่นักเรียนตองเตรียมอุปกรณจําเปนของชีวิตไว
ประจําครอบครัว ไดแก สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบาน สําเนาโฉนดที่ดิน สูติบัตร
หรือเอกสารสําคัญอื่นๆ ซึ่งผูเรียนสามารถแนะนําเพื่อนบานใหปฏิบัติได หรือกิจกรรมปายเตือนภัย
ที่ใหผูเรียนรวมกันทําปายบอกเขตพื้นที่อันตรายเมื่อเกิดสึนามินําไปติดตามจุดตางๆในชุมชน
กิจกรรมตางๆเหลานี้นอกจากจะพัฒนาศักยภาพของผูเรียนแลว ยังเปนการพัฒนาดานสังคม การ
มีปฏิ สัม พัน ธ ที่ ดี กับ คนในชุม ชน ความรั ก ความสามัคคีและทํ า ใหคนในชุ ม ชนมี ความสัม พัน ธ
ใกลชิดสนิทสนมกันมากขึ้นอีกดวย ทั้งนี้ นักเรียนจะไดลงมือปฏิบัติที่มาจากความรูความเขาใจที่
ถูกตอง เหมาะสมตามสถานการณที่เกิดขึ้น อยางมีสติ ไมตื่นตระหนกเกินเหตุ และไมกอใหเกิด
ความสับสนวุนวาย
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4) ขั้นผลสะทอนกลับ เปนขั้นที่ผูเรียนคิดวิเคราะหเหตุการณและสิ่งตางๆที่เกิดขึ้น
ในขณะปฏิบัติการรับใชสังคม สรุป และนําเสนอผลงานจากการปฏิบัติการรับใชสังคม ซึ่งนักเรียน
ไดวิเคราะหจากการปฏิบัติกิจกรรมในการปองกันอุบัติภัยสึนามิดวยตนเองในแตละกิจกรรมที่จัด
ขึ้น โดยวิเคราะหจากความรูที่ไดรับไปสูการปฏิบัติในสถานการณจริง เชื่อมโยงไปสูชุมชนที่ตน
อาศัยอยูอยางสอดคลอง เชน การวาดแผนที่แสดงเสนทางหนีภัยสึนามิจากบานเรือนของตนไปยัง
จุดที่ปลอดภั ยได ถู ก ต อง และยั ง ใช บ อกเส น ทางแกค นที่ อยูใ นซอยเดีย วกัน หรื ออยู ในละแวก
เดี ย วกั น ได อี ก ด ว ย ในขั้ น นี้ นั ก เรี ย นต อ งมี ค วามตื่ น ตั ว ในการเรี ย นรู แ ละติ ด ตามข า วสาร ที่ มี
ผลกระทบตอการเกิดสึนามิ ซึ่งปนพฤติกรรมที่สะทอนออกมาในรูปของการเตรียมพรอมในการ
หลบภัยสึนามิ และการเตรียมของที่จําเปนตอชีวิตและครอบครัว ไดแก ทะเบียนบาน สําเนาบัตร
ประชาชน โฉนดที่ดิน สูติบัตร หรือเอกสารสําคัญอื่นๆ หรือการจัดทําปายบอกทางหนีภัยเปน
ตัวหนังสือ และภาพชี้ทิศทางไปยังจุดปลอดภัยที่ถูกตอง เหมาะสม
2. ขอเสนอแนะในการนําการวิจัยไปใช
2.1 ครู ผูบริหารโรงเรียน หรือผูที่เกี่ยวของที่สนใจนําโปรแกรมการเรียนรูเรื่องการ
ปองกันอุบัติภัยสึนามิ ตามหลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
6 ไปใช ควรมีการศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดของโปรแกรมใหเขาใจในทุก
องคประกอบของโปรแกรมและจัดใหมีการอบรมครูที่จะนําเอาโปรแกรมไปใช เพื่อใหสามารถ
นําไปใชไดอยางถูกตอง และเกิดประโยชนตอผูเรียนอยางเต็มที่
2.2 ครูสามารถนําโปรแกรมการเรียนรูเรื่องการปองกันอุบัติภัยสึนามิตามหลักการ
เรียนรูดวยการรับใชสังคม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไปบูรณาการการจัดการเรียนรู
ใหแกผูเรียนในกลุมสาระการเรียนที่เกี่ยวของกับสึนามิ เชน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ใน
การจัดการเรียนเรื่องทิศทางและการวัดระยะทางจากบานไปสูที่ปลอดภัย กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย จั ด การเรี ย นรู เ รื่ อ งการฟง อย า งมี วิ จ ารณญาณ เมื่ อ ได รั บ ข อ มู ล จากข า วสารต า งๆ
เกี่ย วกั บ การเกิ ดแผ น ดิ น ไหวหรื อสึ น ามิ กลุม สาระการเรีย นรูวิ ท ยาศาสตร จัด การเรีย นรู เ รื่ อ ง
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ตอที่มีผลตอภูมิประเทศและ
สัณฐานของโลก กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดการเรียนรูเรื่อง
ภูมิศาสตร ในการใชแผนที่ในการเรียนรูชุมชนและที่ตั้งของบานเรือนที่มีความเสี่ยงตอการไดรับ
ความเสียหายเมื่อเกิดสึนามิ หรือการวาดแผนที่บานของแตละคน ไปยังจุดที่ปลอดภัยจากสึนามิได
ดังนั้นกระบวนการเรียนรูตางๆที่จัดขึ้นตองเปนไปเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสอดคลองกับ
หลักสูตรและสภาพของชุมชน

108

108

2.3 การนําโปรแกรมการเรียนรูเรื่องการปองกันอุบัติภัยสึนามิตามหลักการเรียนรู
ดวยการรับใชสังคม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไปใชใหเกิดประสิทธิภาพและประสบ
ผลสําเร็จนั้น ตองไดรับความรวมมือจากคณะครู ผูปกครอง ตลอดจนหนวยงายตางๆและบุคคลใน
ชุมชนนั้น
2.4 โปรแกรมการเรียนรูเรื่องการปองกันอุบัติภัยสึนามิตามหลักการเรียนรูดวย
การรั บ ใช สั ง คมควรมี ก ารจั ด การเรี ย นอย า งเป น ระบบ และจั ด ให อ ยู ใ นหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา
เนื่องจากมีความจําเปนสําหรับผูเรียนใหเกิดการเรียนรูและมีความพรอมตอเหตุการณสึนามิที่อาจ
เกิดขึ้น นักเรียนสามารถนําความรูไปใชไดจริง
2.5 โปรแกรมการเรียนรูเรื่องการปองกันอุบัติภัยสึนามิตามหลักการเรียนรูดวย
การรับใชสังคมควรจัดการเรียนรูอยางตอเนื่องและขยายผลไปไดอยางยั่งยืน เพื่อใหเกิดประโยชน
วงการศึกษาและตอผูเรียนอยางคลอบคลุม
3. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
3.1 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูเรื่องการปองกันอุบัติภัยสึนามิในชุมชน
อื่นๆที่อาจไดรับผลกระทบจากสึนามิ
3.2 ควรมีการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรูเรื่องการปองกันอุบัติภัยสึนามิ ไปใชกับ
นักเรียนในระดับชั้นอื่นๆทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
3.3 ควรมีการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรูเรื่องการปองกันอุบัติภัยสึนามิ โดยใช
วิธีการ หลักการ หรือแนวคิดอื่นๆ เชน แนวคิดการเรียนรูอยางมีสวนรวม เปนตน
3.4 ควรทําการศึกษาในเชิงลึกเรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตรกับการใช
ภูมิปญญาทองถิ่นที่มีความเชื่อมโยงและสอดคลองกันอยางเปนระบบ
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ไซมอนที่มีตอขั้นการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ในโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
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ภาคผนวก ก
รายนามผูทรงคุณวุฒิ
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รายนามผูทรงคุณวุฒิ
1. รองศาสตราจารย ดร. เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท
อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกพลศึกษา และสุขศึกษา
อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา และสุขศึกษา
ประธานสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา และผูอํานวยการศูนยตําราและเอกสารทางวิชาการ
2. ผูชว ยศาสตราจารย ดร. มนตรี ชูวงษ
อาจารยประจําภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย
3. อาจารย ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท
อาจารยประจําภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4. ผูชวยศาสตราจารย ประณาท เทียนศรี
อาจารยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฝายประถม)
5. อาจารยศิริรัตน ศิริวิโรจนสกุล
อาจารยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ฝายประถม)
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ภาคผนวก ข
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
6.1 แบบทดสอบความรูเรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ
6.2 แบบทดสอบพฤติกรรมการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ
6.3 แบบบันทึกพฤติกรรมการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ
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แบบวัดความรูเรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ

ชื่อ ..................................... นามสกุล ............................. ชั้น .......... เลขที่ .............
โรงเรียน ........................................ วันที่ ............. เดือน ........................... พ.ศ. ............

คําชี้แจง
แบบทดสอบความรูเรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิมี 2 ตอน
จํานวน ..6... หนา ใชเวลา ..90..นาที
ตอนที่ 1 มีลักษณะเปนแบบสอบปรนัยแบบหลายตัวเลือก จํานวน 20 ขอ
โดยใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว แลวทําเครื่องหมาย ¯
ลงในขอสอบ
สวนที่ 2 มีลักษณะเปนแบบสอบปรนัยแบบถูก-ผิด จํานวน 20 ขอ คือ
โดยใหนักเรียนทําเครื่องหมาย 3 หนาขอที่คิดวาถูก แลวทําเครื่องหมาย ¯
หนาขอที่คิดวาผิด ลงในขอสอบ
ดังตัวอยางตอไปนี้
......¯.... 1. เราไม ควรมีความรูเ กี่ยวกับคลื่น สึนามิ เพราะไมมีประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน
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ตอนที่ 1 ให นัก เรียนเลือกคํ า ตอบที่ถู ก ตอ งที่สุ ดเพียงขอเดี ย ว แลว ทําเครื่อ งหมาย ¯ ลงใน
กระดาษคําตอบ
1. นักเรียนคิดวาอะไรเปนสิ่งที่เตือนใหทราบถึงการเกิดคลื่นยักษสึนามิ
ข. ความเค็มของน้ําทะเล
ก. ความเร็วลม
ง. สีของน้ําทะเล
ค. ระดับน้ําทะเล
2. ลักษณะของระดับน้ําทะเลกอนที่จะเกิดคลื่นยักษสึนามิเปนอยางไร
ก. ระดับน้ําทะเลสูงขึ้นอยางรวดเร็ว
ข. ระดับน้ําทะเลต่ําลงอยางรวดเร็ว
ค. ระดับน้ําทะเลสูงขึ้นแลวต่ําลง
ง. ระดับน้ําทะเลวูบต่ําลงไปแลวสูงขึ้นมาใหม
3. โดยธรรมชาติแลวในวันหนึ่ง ๆ จะมีน้ําขึ้นและน้ําลงอยางละกี่ครั้ง
ก. น้ําขึน้ 1 ครัง้ น้ําลง 1 ครั้ง
ข. น้าํ ขึ้น 2 ครั้ง น้ําลง 2 ครั้ง
ง. น้าํ ขึ้น 2 ครั้ง น้ําลง 1 ครั้ง
ค. น้าํ ขึ้น 1 ครั้ง น้ําลง 2 ครั้ง
4. ความเร็วของคลื่นสึนามิที่วัดไดจากการเกิดแผนดินไหวครั้งแรกในประเทศไทยนั้นมีคาเทาไร
ก. ประมาณ 164 เมตรตอชั่วโมง
ข. ประมาณ 178 เมตรตอชั่วโมง
ค. ประมาณ 164 กิโลเมตรตอชั่วโมง
ง. ประมาณ 178 กิโลเมตรตอชั่วโมง
5. นักเรียนคิดวาความเร็วของคลื่นสึนามิที่วัดไดนั้น เปรียบเทียบไดกับการเคลื่อนที่ของพาหนะ
ชนิดใด
ก. รถจักรยาน
ข. รถจักรยานยนต
ค. รถยนตสปอรต
ง. เครื่องบิน
6. จุดศูนยกลางของการเกิดคลื่นสึนามินั้นอยูที่เกาะใด
ก. เกาะสุมาตรา
ข. เกาะภูเก็ต
ง. เกาะตะรุเตา
ค. เกาะลันตา
7. คลื่นสึนามิไมไดเกิดขึ้นจากสาเหตุใด
ก. แผนดินไหว
ค. การระเบิดของภูเขาไฟใตมหาสมุทร

ข. การขึ้น-ลงของกระแสน้ํา
ง. การทดลองระเบิดปรมาณูในมหาสมุทร
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8. คลื่นสึนามิมักเกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟก เนื่องจากสาเหตุใด
ก. เพราะมหาสมุทรแปซิฟกมีพื้นที่เปนบริเวณกวาง
ข. เพราะสภาวะอากาศบริเวณมหาสมุทรแปซิฟกไมคงที่
ค. เพราะเปนแนวที่มีการเกิดแผนดินไหวและภูเขาไฟใตสมุทรมาก
ง. เพราะระดับน้ําทะเลในมหาสมุทรแปซิฟกขึ้น-ลงไมเปนเวลาที่แนนอน
9. คลื่นสึนามิแตกตางจากคลื่นน้ําธรรมดาอยางไร
ก. การเดินทางของคลื่นสึนามินั้นไมสูญเสียพลังงาน
ข. ตัวคลื่นสึนามิสามารถเดินทางไดเปนระยะทางไกล
ค. สามารถเขาทําลายชายฝงที่อยูหางไกลจากจุดกําเนิดหลายพันกิโลเมตรได
ง. ถูกทุกขอ
10. คาบและความยาวคลืน่ ของคลื่นสึนามิในทะเลเปดมีลักษณะอยางไร
ก. มีคาบนานมากและความยาวคลื่นยาวมาก
ข. มีคาบนานมากและความยาวคลื่นสัน้ มาก
ค. มีคาบสัน้ มากและความยาวคลื่นยาวมาก
ง. มีคาบสัน้ มากและความยาวคลื่นสัน้ มาก
11. บริเวณใดของชายฝงที่จะปลอดภัยจากคลื่นสึนามิ
ข. บริเวณที่มีเกสเฮาสจํานวนมาก
ก. บริเวณหาดทราย
ค. บริเวณที่ถกู กําบังโดยแผนดินสวนอืน่ ๆ ง. บริเวณทีม่ ตี นมะพราวเปนแนวยาว
12. ความแรงของคลื่นสึนามิขึ้นอยูกับอะไรบาง
ก. แหลงกําเนิดและความเร็ว
ค. ความเร็วและความยาวคลื่น

ข. แหลงกําเนิดและลักษณะภูมิประเทศ
ง. ความเร็วและลักษณะภูมิประเทศ

13. ขอใดกลาวถึงความแตกตางระหวางคลื่นสึนามิกับคลื่นตามปกติทั่วไปที่เราเห็นตามชายหาด
ไดถูกตอง
ก. คลื่นทั่วไปเกิดจากการขึ้น-ลงของกระแสน้ําและแรงลมที่พัดบนผิวน้ํา
ข. คลื่นสึนามิไมเกี่ยวกับการขึ้น-ลงของกระแสน้ําและสภาวะอากาศเลย
ค. คลื่นสึนามิเกิดจากแผนดินไหวใตมหาสมุทร
ง. ถูกทุกขอ
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14. คลื่นสึนามิที่เกิดเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 47 นั้น เกิดจากการปลดปลอยพลังงานมหาศาลออกมาที่มี
ขนาดวัดไดกี่ริคเตอร
ก. 3.0 ริคเตอร
ข. 5.0 ริคเตอร
ค. 7.0 ริคเตอร
ง. 9.0 ริคเตอร
15. แผนดินไหวที่ทําใหเกิดคลื่นสึนามิในครั้งนี้กอใหเกิดสิ่งใดตอไปนี้
ก. กอใหแผนดินยุบตัวลง
ข. กอใหเกิดระเบิดนิวเคลียร
ค. กอใหเกิดการขยับตัวหรือเลื่อนตัวของรอยเลื่อน
ง. ไมมีขอถูก
16. ขั้นตอนในการแจงเตือนอุบัติภัยมีกี่ขั้นตอน อะไรบาง
ก. 3 ขั้นตอน คือ การแจงขาว การแจงเตือนภัย และการยกเลิกสถานการณ
ข. 3 ขั้นตอน คือ การแจงขาว การแจงเตือนภัย และการแจงเตรียมพรอมเฝาระวัง
ค. 4 ขั้นตอน คือ การแจงขาว การแจงเตือนภัย การแจงรับรูสถานการณ และการยกเลิก
สถานการณ
ง. 4 ขั้นตอน คือ การแจงขาว การแจงเตรียมพรอมเฝาระวัง การแจงเตือนภัย และการ
ยกเลิกสถานการณ
17. เจาหนาที่จะทํา “การแจงเตือนภัย” ขึ้นเมื่อใด
ก. เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ แตไมมีผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ข. เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ ซึง่ คาดวาจะมีผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ค. เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ ที่จะเปนอันตราย มีผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
อยางรุนแรงหรือครอบคลุมพื้นที่อยางกวางขวาง
ง. เมื่อสถานการณภัยพิบัติกลับสูภาวะปกติ และทําการตรวจสอบขอมูลจากทุก ๆ แหลง
จนเปนที่แนใจและเปนไปตามเกณฑยกเลิกสถานการณของภัยแตละชนิด
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18. เมื่อนักเรียนไดรับขอความวา “14.00 น. แผนดินไหวในทะเล 7.5 ริคเตอร บริเวณนิโคบาร
ระยะ 550 กม. จากชายฝงอันดามันของไทย คาดวามีโอกาสเกิดสึนามิใหเตรียมอพยพไปที่
ปลอดภัย และติดตามขอมูลเพิ่มเติม” แสดงวาขณะนี้เจาหนาที่ทําการแจงเตือนอุบัติภัยใน
ขั้นตอนใด
ก. การแจงขาว
ข. การแจงเตรียมพรอมเฝาระวัง
ค. การแจงเตือนภัย
ง. การยกเลิกสถานการณ
19. ถาทางเจาหนาที่แจงเตือนภัยประกาศใหประชาชนอพยพขึ้นที่สงู ในบริเวณที่จดั เตรียมไว แสดง
วาเกิดเหตุการณใดขึ้น
ก. ตรวจพบคลื่นยักษในทะเลดวยทุน ตรวจวัดกลางทะเล
ข. ตรวจพบแผนดินไหวศูนยกลางในมหาสมุทรอินเดีย ขนาดมากกวา 6.5 ริคเตอร
ค. ตรวจสอบขอมูลจากนานาชาติ และวิเคราะหชนิดของรอยเลื่อน และความลึกถา
เคลื่อนที่ในแนวดิ่ง และเกิด ระดับตื้น
ง. ไมมีขอถูก
20. ถาขัน้ ตอนปฏิบัติการแจงเตือนภัยสึนามิอยูท ี่ระดับสีสม เจาหนาที่ตองปฏิบัติหนาที่
อยางไรบาง
ก. ประกาศแจงเตือนคลื่นยักษผานวิทยุทองถิน่ และโทรศัพทมือถือ
ข. หนวยกูภัยแจงประชาชนขึ้นจากทะเล และเตรียมพรอมอพยพ
ค. แจงขาวใหเรือในทะเลเรงออกทะเลลึก
ง. ถูกทุกขอ
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ตอนที่ 2 ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย 3 หนาขอความที่กลาวถูกตอง และทําเครื่องหมาย ¯
หนาขอความที่กลาวผิด ลงในกระดาษคําตอบ
....................... 1. คลื่นสึนามิที่เกิดในประเทศไทยครั้งใหญนนั้ เกิดขึ้นในวันที่ 26 ธันวาคม 2548
....................... 2. การเกิดคลื่นสึนามิทาํ ใหมีผูเสียชีวิตและมีผูบาดเจ็บเปนจํานวนมากในจังหวัด
ภูเก็ต พังงา ตรัง และ กระบี่
....................... 3. สังเกตปรากฏการณของชายฝง หากมีการลดระดับของน้ําลงมากหลังการเกิด
แผนดินไหว แสดงวาการเกิดคลื่นสึนามิไดสงบลงแลว
....................... 4. โดยทั่วไปคลื่นสึนามิซึ่งเปนคลื่นในน้ํา จะเดินทางไดเร็วกวาการสั่นสะเทือนของ
แผนดินไหวที่เปนคลื่นที่เดินทางในพื้นดิน
....................... 5. คลื่นโดยทั่วไปจะมีคุณสมบัติสําคัญที่วัดไดอยูสองประการ คือ คาบ และ ความ
ยาวคลื่น
....................... 6. คลื่นสึนามิจะเคลื่อนที่ดวยความเร็วตั้งแต 500 ถึง 1,000 กิโลเมตรตอชั่วโมง
....................... 7. ที่ต่ําเชนชายหาดมีความเสี่ยงตอสึนามิ
....................... 8. สึนามิเกิดขึ้นไดเฉพาะตอนกลางวันเทานั้น
....................... 9. สึนามิสามารถเคลื่อนที่ไปตามแมน้ําลําคลองได
...................... 10.คลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นไดหลายระลอกจากการเกิดแผนดินไหวครั้งเดียว
เนื่องจากมีการแกวงไปมาของน้าํ ทะเล ดังนั้นควรรอซักระยะเวลาหนึง่ จึงสามารถลงไปชายหาดได
......................11. สึนามิมีความยาวของคลื่นราว 80 – 200 กิโลเมตร ทําใหเรือที่แลนอยูในทะเลรู
วาเกิดคลื่นยักษขึ้น
......................12. สึนามิเกิดขึ้นไดครั้งเดียวเทานั้น ซึ่งจะเปนคลื่นที่ใหญที่สุด
..................... 13. สึนามิมีแรงมหาศาลสามารถพัดหินหนักหลายตันได และทําใหอาคาร
บานเรือนเสียหายได
......................14. ในบริเวณทะเลลึก คลื่นสึนามินี้จะสูงมาก ดังนั้นเรือที่ลอยอยูกลางทะเลลึก จึง
รูสึกและสังเกตเห็นได
......................15. เราควรลงไปในชายหาดเพื่อดูคลื่นสึนามิ เพราะเมื่อเห็นคลื่นแลวก็สามารถวิ่ง
หนีหลบไดทัน
......................16. หากที่พักอาศัยอยูใกลชายหาด ควรจัดทําเขื่อน กําแพง ปลูกตนไม หรือวาง
วัสดุตาง ๆ เพื่อเพิ่มแรงปะทะของน้ําทะเล
..................... 17. กลุม เปาหมายของการแจงขาว คือ ผูบ ังคับบัญชาทัง้ สวนกลางและสวน
ภูมิภาค เพื่อเปนขอมูลในการชี้แจงกับประชาชน
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......................18. เราสามารถรับทราบขอมูลในการแจงเตือนภัยสึนามิไดทางโทรทัศนกระจาย
ขาวทั่วประเทศ
......................19. ถาขั้นตอนปฏิบัติการแจงเตือนภัยสึนามิอยูในระดับสีเหลือง แสดงวา
หนวยกูภยั ตองแจงประชาชนขึ้นจากทะเล และเตรียมพรอมอพยพ
.................... 20. เมื่อไดรับฟงประกาศจากทางการเกี่ยวกับการเกิดแผนดินไหวบริเวณทะเล
อันดามัน ใหเตรียมรับสถานการณที่อาจจะเกิดคลื่นสึนามิตามมาไดโดยดวน

125

125

เฉลยแบบทดสอบความรูเรื่องการปองกันอุบัติภยั จากสึนามิ
ตอนที่ 1
1. ค.
3. ข.
5. ค
7. ข.
9. ง
11. ค
13. ง.
15. ค
17. ค
19. ก
ตอนที่ 2
1. x
3. x
5. /
7. /
9. /
11. x
13. /
15. x
17. /
19. x

2. ง.
4. ง
6. ก
8. ค
10. ก.
12. ข
14. ง
16. ง
18. ข
20. ง.

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.

/
x
/
x
/
x
x
x
/
/
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แบบทดสอบพฤติกรรมการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ

ชื่อ ......................................นามสกุล ............................... ชั้น .......... เลขที่ .............
โรงเรียน ..................................... วันที่ ........... เดือน ......................พ.ศ. .............
คําชี้แจง
แบบทดสอบพฤติ กรรมการป อ งกัน อุ บั ติภัย จากสึ น ามิชุ ดนี้เ ป นแบบวั ดเกี่ ย วกั บระดั บ
การปฏิบัติตนของนักเรียนในการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ การตอบคําถามนี้จะไมมีการผิดหรือ
ถูก ดังนั้นจึงขอใหนักเรียนตอบแบบทดสอบพฤติกรรมการปองกันอุบัติภัยจากสึนามินี้ตามความ
เปนจริงและตอบคําถามทุกขอ จํานวน 40 ขอ เปนเวลา 40 นาที
การตอบคําถาม
1. ใหนักเรียนอานขอความแตละขออยางถี่ถวน
2. ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย (3) ลงในชองระดับการปฏิบัติที่ตรงกับความรูสึกของ
นักเรียน 4 ระดับ คือ มากที่สุด มาก นอย และนอยที่สุด
3. ถ า หากต อ งการเปลี่ ย นคํ า ตอบใหม ให ขี ด ฆ า เครื่ อ งหมาย (3) เดิ ม ทิ้ ง หรื อ ลบ
เครื่องหมาย (3) เดิมใหสะอาด แลวทําเครื่องหมาย (3) ลงในชองใหม
ตัวอยางการตอบคําถาม
ขอ
0

ขอความ

นั ก เรี ย นได ทํ า การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การป อ งกั น
อุบัติภัยเปนอยางดี
00 นักเรียนไดรับการฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกัน
อุบัติภัย

มาก
ที่สุด
3

ระดับการปฏิบัติ
มาก นอย นอยที่สุด

3
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ขอ

ขอความ

กอนการเกิดแผนดินไหว
1 ฉั น ตระหนั ก ถึ ง ข อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ คลื่ น สึ น ามิ
เพราะขอมูลเหลานี้สามารถชวยชีวิตฉันได
2 ฉันไดแจงขอมูลเกี่ยวกับคลื่นสึนามิใหแกญาติ
และเพื่ อ นให ท ราบด ว ย เพื่ อ ที่ ข อ มู ล เหล า นี้ จ ะ
สามารถชวยชีวิตพวกเขาไดเชนกัน
3 ฉันไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการปองกันอุบัติภัย
จากสึนามิ
4 ฉั น ศึ ก ษาหลั ก การปฐมพยาบาลเบื้ อ งต น เป น
อยางดี
5 ฉันทราบถึงวิธีการปองกันอุบัติภัยเบื้องตน
6 ที่บานของฉันไมมีการวางสิ่งของหนักบนชั้นหรือ
หิ้งสูง ๆ เพราะถาเกิดเหตุแผนดินไหวอาจตกลง
มาเปนอันตรายได
7 ที่บานของฉันผูกเครื่องใชหนัก ๆ ใหแนนกับพื้น
ผนังบาน
8 ที่บานของฉันมีการเตรียมไฟฉายและกระเปายา
เตรียมไวในบานตลอดเวลา
9 ครอบครัวฉันมีการวางแผนเรื่องจุดนัดหมาย ใน
กรณี ที่ ต อ งพลั ด พรากจากกั น เมื่ อ เกิ ด เหตุ
แผนดินไหว
10 ฉั น ทราบถึ ง จุ ด นัด หมายเพื่ อ มารวมกั น อี ก ครั้ ง
ภายหลังจากเกิดอุบัติภัย
11 ฉันทราบตําแหนงของวาลวปดน้ํา วาลวปดกาซ
และสะพานไฟ สําหรับตัดไฟในบานของฉัน
12 ฉันทราบวาชั้ นบนของอาคารสูงคอนกรีตเสริม

มาก
ที่สุด

ระดับการปฏิบัติ
มาก นอย นอยที่สุด
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เหล็กสามารถใชเปนที่ลี้ภัยได
ขอ
ขอความ
มาก
ที่สุด
13 ฉันไดรับฟงขาวสารการเตือนภัยจากหนวยงานที่
เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ

ระดับการปฏิบัติ
มาก นอย นอยที่สุด

129

129

ขอ

ขอความ

ระหวางเกิดแผนดินไหว
1 ฉันจะไมตื่นตกใจ และจะพยายามควบคุมสติอยู
อยางสงบเมื่อเกิดอุบัติภัย
2 ฉั น จะไม ใ ช ลิ ฟ ท ข ณะเกิ ด แผ น ดิ น ไหว หรื อ
อุบัติภัยตาง ๆ
3 ถาฉันอยูในบานขณะเกิดอุบัติภัย ฉันจะยืนหรือ
หมอบอยูในสวนของบานที่มีโครงสรางแข็งแรง ที่
สามารถรับน้ําหนักไดมาก
4 ถา ฉั นอยูในบา นขณะเกิดอุบัติภัย ฉั นจะอยูให
หางจากประตู ระเบียง และหนาตาง
5 ถ า ฉั น อยู โ รงเรี ย นและได ยิ น เสี ย งเตื อ นภั ย
เกี่ยวกับคลื่นสึนามิ ฉันจะปฏิบัติตามคําแนะนํา
ของครู และบุ ค ลากรในโรงเรี ย นอย า งเป น
ระเบียบเรียบรอย
6 ถาฉันอยูในอาคารสูงขณะเกิดอุบัติภัย ฉันจะรีบ
ออกจากอาคารโดยเร็ว หนีใหหางจากสิ่งที่จะลม
ทับได
7 ถาฉันอยูในที่โลงแจงขณะเกิดอุบัติภัย ฉันจะอยู
ใหหางจากเสาไฟฟา หรือสิ่งหอยแขวนตาง ๆ

8

9

ถาฉันอยูบนอาคารสูงและไมสามารถหนีเขาฝง
ไปยังพื้นที่สูงดวยความรวดเร็วได ฉันจะวิ่งขึ้นไป
ที่ ชั้ น บนสุ ด ของอาคารเพราะสามารถใช เ ป น ที่
หลบภัยได
ถาฉันอยูบริเวณชายหาดขณะเกิดอุบัติภัย ฉันจะ
อยูใหหางจากชายฝง เพราะอาจเกิดคลื่นขนาด

มาก
ที่สุด

ระดับการปฏิบัติ
มาก นอย นอยที่สุด
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130

ใหญซัดเขาหาฝงได
ขอ

ขอความ

10 ถาฉันอยูในบานและทราบการเตือนภัย ฉันจะรีบ
ไปยังที่ปลอดภัยอยางเปนระเบียบ
11 เมื่อเกิดอุบัติภัยขึ้นฉันจะอยูใหหางจากที่ต่ํา
12 ฉั น จะไม ใ ช เ ที ย น ไม ขี ด ไฟ หรื อ สิ่ ง ที่ ทํ า ให เ กิ ด
เปลวหรื อ ประกายไฟขณะเกิ ด อุ บั ติ ภั ย เพราะ
อาจมีแกสรั่วอยูบริเวณนั้น
13 ฉันจะไมลงไปในชายหาดเพื่อดูคลื่นสึนามิ

มาก
ที่สุด

ระดับการปฏิบัติ
มาก นอย นอยที่สุด
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ขอ

ขอความ

หลังเกิดแผนดินไหว
1 หลังเกิดอุบัติภัย ฉันจะตรวจสอบตัวเองและคน
ขางเคียงวาไดรับบาดเจ็บหรือไม เพื่อทําการปฐม
พยาบาลเบื้องตน
2 หลังเกิดอุบัติภัย ฉันจะเปดวิทยุเพื่อฟงคําแนะนํา
ฉุกเฉิน
3 หลั ง เกิ ด อุ บั ติ ภั ย ฉั น จะรี บ ออกจากอาคารที่
เสียหายทันที เพราะอาคารอาจพังทลายได
4 หลังเกิดอุบัติภัยฉันจะไมอยูในบริเวณที่มีสายไฟ
ขาด และวัสดุสายไฟพาดถึง
5 หลังเกิดอุบัติภัย ฉันจะสวมรองเทาหุมสนเสมอ
เพื่ อ ป อ งกั น เศษแก ว หรื อ วั ส ดุ แ หลมคมอื่ น ๆ
และสิ่งหักพังแทง
6 หลังเกิดอุบัติภัย ฉันจะไมทําตัวเปนไทยมุง หรือ
เขาไปในเขตที่มีความเสียหายสูง หรืออาคารพัง
7 หลังเกิดอุบัติภัย ฉันจะใหผูใหญตรวจสายไฟ ทอ
น้ํา และทอแกส เพื่อปองกันการเสียหาย
8 ถาพบวาแกสรั่ว ฉันจะเปดประตูหนาตางทุกบาน
9 หลังเกิดอุบัติภัย ฉันจะใหผูใหญสํารวจดูความ
เสียหายของทอสวม และทอน้ําทิ้งกอนใช
10 ฉั น จะไม แ พร ข า วลื อ ต า ง ๆ เกี่ ย วกั บ ความ
เสียหายที่เกิดขึ้น เพราะอาจทําใหผูอื่นเดือดรอน
ได
11 ฉั น จะไม เ ข า ไปในพื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย หลั ง จากเกิ ด
อุบัติภัยไมนาน
12 ฉั น จะออกจากสถานที่ ห ลบภั ย ก็ ต อ เมื่ อ ได ยิ น
ประกาศยกเลิกสถานการณแลวเทานั้น

มาก
ที่สุด

ระดับการปฏิบัติ
มาก นอย นอยที่สุด
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ขอ

ขอความ
มาก
ที่สุด

13 ฉั น จะเชื่ อ ฟ ง และปฏิ บั ติ ต ามคํ า แนะนํ า ของ
ผูใหญในการปฏิบัติตัวหลังเกิดอุบัติภัย
14 ฉันจะไมเขาไปในบริเวณที่เสียหายจากอุบัติภัย
เพราะอาจเกิดอันตรายได

ระดับการปฏิบัติ
มาก นอย นอยที่สุด
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แบบบันทึกพฤติกรรมการปองอุบัติภัยจากสึนามิ
ชื่อนักเรียนผูถกู บันทึก.....................................................................

บันทึกพฤติกรรมเรื่อง............................................................................................

กอนการทดลอง

หลังการทดลอง
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ภาคผนวก ค
แผนการจัดการเรียนรู

135

แผนการเรียนรูที่ 1
เรื่อง ความผิดปกติของสภาพทัว่ ไปในชุมชนกอนการเกิดสึนามิ

ตอน: คลื่นเขา
ชวงกอนหนานี้ ชาวประมงหมูบานน้ําเค็ม อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา จับปลาไดมากผิด
สังเกต เรือเล็กออกหาปลา น้ําทะเลเชี่ยวมาก ไหลไปทางเดียว จนเรือเล็กจับปลาไมได แตกุงเล็ก
จํานวนมากเขามาถึงชายหาด ชาวบานตางมาทอดแหกันไดกันคนละเปนรอยๆกิโลกรัม ตอมาเรือ
ใหญออกหาปลา ไดปลาแรดและปลาตางๆมากผิดปกติ บรรทุกมากถึงขนาดหัวเรือมุดวิ่งไปไมรอด
ตามดวยโลมามาเลนน้ําในลําคลอง สวนชาวบานที่จับปลาในลําคลอง จับไดฉลามตัวราวๆ 3-4
กิโลกรัม และมีการสังเกตเห็นมดขึ้นตนไมมาเปนแถวๆ
วันที่ 26 ธันวาคม 2547 ในชวงเชาเวลาประมาณ 7.58 น. เกิดแผนดินไหวทางตอนเหนือของเกาะ
สุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย เจาหนาที่ธรณีฟสิกสทําการประมาณคาความรุนแรงของแผนดินไหว
จากเครื่องตรวจวัดคลื่นไดประมาณ 8 ริกเตอร ตอจากนั้น เกิดสึนามิเขาปะทะเมืองบันดาห
อาเจะห ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศในแถบมหาสมุทรอินเดียไมไดรับแจงเตือนภัยสึนามิ เพราะ
ไมไดอยูในเครือขายระบบเตือนภัยมหาสมุทรแปซิฟก สึนามิโถมเขาทําลายสิ่งปลูกสรางที่อยูติด
พื้นดิน รถยนต รถบรรทุก รถประจําทาง และรถไฟ ในประเทศศรีลังกา ระดับน้ําที่มากับคลื่นยักษ
ไดล้ําขึ้นสูบกไปไดเปนระยะทางกวา 300 เมตร และเมื่อคลื่นซัดเขามามีความเร็วมากกวาคนเรา
จะวิ่งหนีทัน
เวลาประมาณ 8.15 น. สึนามิถึงเกาะนิโคบาร ทะเลอันดามัน
เวลาประมาณสิบโมงกวาๆ ชาวบานและชาวประมงในฝงทะเลประเทศไทย เห็นน้ําทะเล
ลดระดับอยางรวดเร็ว เพื่อไปกอตัวใหสันคลื่นสูงขึ้น มวนตัวเขามาพรอมทั้งแตกตัวกอนที่จะปะทะ
เขาสูชายฝง
ขณะนี้ สึนามิไดเขาชายหาดจังหวัดภูเก็ต หาดกะตะ กะรน ปาตอง หลังจากนั้น เขาเขา
หลัก บานน้ําเค็ม จังหวัดพังงา คาระดับยอดคลื่นที่หนาหาดน้ําเค็มสูงถึง 15 เมตรและเวลาไมกี่
ชั่ ว โ ม ง ถั ด ม า เ ข า ป ะ ท ะ ช า ย ห า ด จั ง ห วั ด ร ะ น อ ง น้ํ า ท ะ เ ล ถู ก ดู ด ก ลั บ ไ ป อี ก ค รั้ ง
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เมื่อผานไปราว 20 นาที คลื่นลูกที่สองกลับเขามาอีกครั้ง แตไมใหญ ไมสูงมากเทาลูกแรก ชวงบาย
โมงถึงบายสองคลื่นยักษลูกใหญเขามาใหมพัดกวาดเอาทุกสิ่งทุกอยางไปพรอมกัน
สถานีตรวจวัดอากาศที่แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต และสถานีวัดระดับน้ําทะเลที่เกาะตะเภา
นอย จังหวัดภูเก็ต มีการวัดระดับของน้ําทะเลที่เกิดจากน้ําขึ้นน้ําลง (tides) ซึ่งโดยธรรมชาติแลว
ในวันหนึ่งๆจะมีน้ําขึ้นสองครั้ง น้ําลงสองครั้ง ตามอิทธิพลของดวงจันทรและดวงอาทิตย ดังนั้น
การสํารวจ Tidal Wave ตามปกติ จะจดการอานคาระดับน้ําทะเลเพียงชั่วโมงละครั้ง แตการวัด
ระดับน้ําในวันที่ 26 ธันวาคม 2547 นั้น ระดับน้ําแกวงขึ้นลงผิดปกติ การขึ้นลงของระดับน้ําเฉลี่ยที่
วัดคาไดนี้ ยังมีการแกวงตัวตอไปอีกหลายครั้ง บางสวนนาจะเกิดจากแผนดินไหวครั้งตอๆมา
(after shock)
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 1
ความผิดปกติของสภาพทั่วไปในชุมชนกอนการเกิดสึนามิ
เวลาเรียน 2 ชัว่ โมง
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. เขาใจและอธิบายความหมายของสึนามิได
2. บอกลักษณะของระดับน้ําทะเลกอนการเกิดสึนามิได
3. บอกความผิดปกติของสิ่งแวดลอมในชุมชนที่เปนสัญญาณการเกิดสึนามิได
4. เห็นความสําคัญในการเฝาระวังความปลอดภัยในเหตุการณสึนามิ
สาระการเรียนรู
1.ความหมายของสึนามิ
2.ความผิดปกติของสิ่งแวดลอมในชุมชนทีเ่ ปนสัญญาณการเกิดสึนามิ
การจัดการเรียนรูชวั่ โมงที่ 1
การเตรียมการลวงหนา
จัดเตรียมสื่อและอุปกรณใหครบถวน
ขั้นตั้งจุดหมาย
ครูใหคําแนะนํากับนักเรียนวา ในการเรียนการสอนวิชานี้ ใชเทคนิคการเรียนรูดวยการรับ
ใชสังคม คือ มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในหองเรียน และการทํากิจกรรมเพื่อรับใชสังคม ซึง่
หมายถึงกิจกรรมที่จะเปนประโยชนตอชุมชน โดยมีความสอดคลองกับปญหาและความตองการ
ของชุมชนทีน่ กั เรียนเปนสมาชิกอยู มีเนื้อหาทั้งหมด 9 เรื่อง ดังนี้
เรื่องที่ 1 ความผิดปกติของสภาพทัว่ ไปในชุมชนกอนการเกิดสึนามิ
เรื่องที่ 2 สาเหตุของการเกิดสึนามิ
เรื่องที่ 3 ลักษณะการกอตัวของสึนามิ
เรื่องที่ 4 ความแตกตางระหวางคลื่นสึนามิกับคลื่นปกติ
เรื่องที่ 5 ความรุนแรงของสึนามิ
เรื่องที่ 6 เสียงสัญญาณเตือนภัยสึนามิ
เรื่องที่ 7 วิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดสึนามิ
เรื่องที่ 8 เขตพื้นที่อนั ตรายเมือ่ เกิดสึนามิ
เรื่องที่ 9 เสนทางขึ้นสูท ี่ปลอดภัยในชุมชนเมื่อเกิดสึนามิ
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ขั้นขยายความคิด
ครูแสดงภาพเปรียบเทียบระหวางคลืน่ ปกติกับคลื่นสึนามิใหนกั เรียนดู แลวนักเรียน
รวมกันแสดงความคิดเห็น วาคลื่นแบบใดที่เปนคลืน่ สึนามิ คลื่นแบบใดที่จะสรางความเสียหายแก
ชีวิตและทรัพยสินของมนุษย พรอมทั้งแสดงเหตุผล
ใหนักเรียนดูวดี ิทัศน เรื่อง “คําบอกเลาจากเหยื่อสึนามิ”
ขั้นประกอบกิจการงาน
แบงนักเรียนออกเปน 4 กลุม แตละกลุมชวยกันอภิปรายวาจากเรื่อง“คําบอกเลาจากเหยื่อ
สึนามิ” กับประสบการณจริงที่เคยเจอมาเกี่ยวกับสึนามิ เหมือนหรือตางกันอยางไร
หลังจากนั้นถึงใหนักเรียนแตละกลุมระดมความคิดเกีย่ วกับความผิดปกติของสภาพทัว่ ไป
ในชุมชนกอนการเกิดสึนามิ วามีลักษณะอยางไรบาง โดยแสดงในรูปแบบแผนที่ความคิด(Mind
Mapping)
นักเรียนชวยกันตอบคําถามดังตอไปนี้
สึนามิสามารถเกิดในบริเวณใดไดบาง
ลักษณะของน้าํ ทะเลและคลื่นเปนอยางไร
ในสวนที่เปนทะเลและสวนทีเ่ ปนพืน้ แผนดินมีความสัมพันธเกีย่ วเนื่องกันอยางไรตอ
การเกิดสึนามิ
ขั้นแสดงผลงานและประเมิน
ใหแตละกลุมออกมาแสดงขอความรูและนําเสนอรายงานหนาชัน้ เรียน
นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรูเรื่องความผิดปกติของสภาพทัว่ ไปในชุมชนกอนการ
เกิดสึนามิ และใหนกั เรียนซักถามในสวนที่ยงั ไมเขาใจ
นักเรียนทําแบบประเมินทายบทเรียน
งาน
ใหนักเรียนกลับไปทํากิจกรรม นอกชั่วโมงเรียน ดังนี้
- ใหนักเรียนสนทนากับผูปกครองและบุคคลในชุมชนถึงความผิดปกติของสภาพทัว่ ไปใน
ชุมชนกอนการเกิดสึนามิ แลวบันทึกผลในลงในใบบันทึกการสอบถาม
- นําสิ่งที่บนั ทึกผลมารายงานผลหนาชัน้ เรียนในการเรียนครั้งตอไป และตอบคําถาม
สื่อและอุปกรณการเรียนรู
1.กระดาษขาวเทาสําหรับแสดงแผนที่ความคิด
2.ปากกาเคมี
3.วีดิทัศน เรื่อง “คําบอกเลาจากเหยื่อสึนามิ”
4.ใบบันทึกการสอบถาม
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5.ภาพคลื่นทะเลปกติ และคลื่นทะเลเมื่อเกิดสึนามิ
การวัดและประเมินผล
1.การสังเกตความตัง้ ใจ ความกระตือรือรนในการรวมกิจกรรม
2.สังเกตการทํางานกลุม
3.ความสนใจในเรียน
4.การอภิปรายซักถาม
5.ตรวจผลงาน
• แผนผังความคิด
การจัดการเรียนรูชวั่ โมงที่ 2
การเตรียมการลวงหนา
จัดเตรียมสื่อและอุปกรณใหครบถวน
ขั้นตั้งจุดหมาย
นักเรียนทบทวนความรูเรื่องความผิดปกติของสภาพทั่วไปในชุมชนกอนการเกิดสึนามิที่ได
เรียนในคาบทีแ่ ลว
ใหนักเรียนอาสาสมัครออกมาเลาเหตุการณสึนามิที่เคยประสบมาเลาใหเพื่อนฟง
ขั้นขยายความคิด
นักเรียนจัดกลุม 4 กลุมเชนเดิม รวมกันสนทนาสิ่งที่ไดจากการบันทึกผลสนทนากับ
ผูปกครองและบุคคลในชุมชนถึงความผิดปกติของสภาพทัว่ ไปในชุมชนกอนการเกิดสึนามิมาแสดง
ความคิดเห็นภายในกลุม สอบถาม แลวตัวแทนของแตละกลุมออกมารายงานของขอมูลที่รวบรวม
ได หนาชั้นเรียน
ขั้นประกอบกิจการงาน
นักเรียนแตละกลุมรับเอกสารการเรียนรูเรือ่ ง ความผิดปกติของสภาพทั่วไปในชุมชนกอน
การเกิดสึนามิ และชวยกันตอบคําถาม ดังนี้
- ที่ตั้งของชุมชนมีลักษณะเปนอยางไร
- วิถีชีวิตของคนในชุมชนเกี่ยวของกับทะเลอยางไร
- ลักษณะของคลื่นทะเลเปนอยางไร
- มีเหตุการณอะไรที่เกิดขึ้นกับชุมชนของนักเรียน ที่เกี่ยวของกับทะเลบาง
- มีสิ่งใดที่บงบอกไดวาจะเกิดสึนามิ
- บอกความหมายของสึนามิและลักษณะของสึนามิ
นักเรียนชวยกันตอบคําถาม พรอมทัง้ แสดงความคิดเห็นรวมกัน
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ขั้นแสดงผลงานและประเมิน
นักเรียนชวยกันสรุปความรูท ี่ไดจากการเรียนในเรื่องความผิดปกติของสภาพทั่วไปใน
ชุมชนกอนการเกิดสึนามิ ผูส อนเสนอแนะความรู ความเขาใจในสวนทีน่ ักเรียนยังไมเขาใจ
เพิ่มเติม
นักเรียนแตละคนทําชิ้นงาน เปนแผนปายความรูเกีย่ วกับสัญญาณบอกเหตุสึนามิแลวนํา
ชิ้นงานที่ไดไปติดยังบริเวณตางๆในโรงเรียนเพื่อเปนการขยายความรู
สื่อและอุปกรณการเรียนรู
1.กระดาษชารจสําหรับทําชิน้ งาน
2.ปากกาเคมี
3.เอกสารการเรียนรูเรื่อง ความผิดปกติของสภาพทั่วไปในชุมชนกอนการเกิดสึนามิ
4.กรรไกร
5.กระดาษกาว
การวัดและประเมินผล
2. การสังเกตความตั้งใจ ความกระตือรือรนในการรวมกิจกรรม
3. สังเกตการทํางานกลุม
4. ความสนใจในเรียน
5. การอภิปรายซักถาม
6. ตรวจผลงาน
• ชิ้นงาน

141

แบบประเมินผลการเรียนรู
แผนการเรียนรูที่ 1

คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย √ ในชองวางทีต่ รงกับความคิดเห็นของนักเรียนมากที่สุด
ความคิดเห็น
1. ตั้งสติใหดีเมื่อเกิดเหตุการณสึนามิ
2. การเก็บสิ่งของและเอกสารที่สําคัญไวใหเปนที่และสะดวก
เมื่อเกิดเหตุการณสึนามิ
3. ควรปฏิบัติตามกฎ หรือคําสั่งทีห่ นอยงานแจงประกาศเตือน
เมื่อเกิดเหตุการณสึนามิอยางเครงครัด
4. ศึกษาเสนทางการหนีภัยสึนามิ
5. สังเกตสภาพในชุมชนและลักษณะของน้ําทะเลหรือความ
ผิดปกติอันสงผลตอการเกิดสึนามิอยูเปนประจํา
6. ติดตามขาวสารหรือเหตุการณอันสงผลตอการเกิดสึนามิอยู
เสมอ
ระดับคุณภาพ

เห็นดวย

2
2 = ดีมาก, ดี
1 = พอใช
0 = ตองปรับปรุง

ไมเห็นดวย

1

0

สรุปผลการ

ประเมิน

ลงชื่อ__________________ผูประเมิน
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
เรื่อง สาเหตุของการเกิดสึนามิ
ความแตกตางของคลื่นทัว่ ไปและคลืน่ สึนามิ
คลื่นทัว่ ไป
คลื่นทัว่ ไปเกิดจากการขึ้น-ลงของกระแสน้าํ บวกดวยแรงลมทีพ่ ัดบนผิวน้าํ
คลื่นสึนามิ
คลื่นสึนามิไมเกี่ยวกับกระแสน้ําและไมเกี่ยวกับสภาวะอากาศ
แตเกิดจากการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก บริเวณที่มีน้ําทะเลจํานวนมหาศาล
ทําใหน้ําทะเลเหนือบริเวณดังกลาวและบริเวณใกลเคียงมีการไหลเวียนอยางรวดเร็ว น้ําทะเลจะถูก
ดูดเขาไประหวางรอยแยกที่เกิดขึ้น ทําใหเกิดภาวะน้ําลงอยางรวดเร็ว จากนั้นแรงอัดใตเปลือกโลก
จะดันน้ําทะเลขึ้นมา กอใหเกิดระลอกคลื่นขนาดใหญ
สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ในปจจุบนั พบวามี 4 สาเหตุหลัก คือ
1.แผนดินไหว
2. ภูเขาไฟระเบิด
3. แผนดินถลม
4. อุกกาบาตพุงชนโลก วัตถุขนาดใหญเชนดาวเคราะหนอย อุกกาบาตตกลงใน
มหาสมุทร ก็ทาํ ใหเกิดปฏิกิรยิ าในมหาสมุทร จนทําใหเกิดคลื่นยักษได แตกรณีหลังมี
โอกาสเกิดขึ้นไดนอย
การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก
เปลือกโลกไมไดเปนแผนเดียวตอเนื่องติดกันดังเชนเปลือกไขหากแตเหมือนเปลือกไขที่
แตกราว มีแผนหลายแผนเรียงชิดติดกันเรียกวา “เพลต” (Plate) ซึ่งมีอยูประมาณ 20 เพลต เพลต
ที่มีขนาดใหญ ไดแก เพลตแปซิฟก เพลตอเมริกาเหนือ เพลตอเมริกาใต เพลตยูเรเซีย เพลตแอฟ
ริกา เพลตอินโดออสเตรเลีย และเพลตแอนตารกติก เปนตน เพลตแปซิฟกเปนเพลตที่ใหญที่สุด
และไมมีเปลือกทวีป กินอาณาเขตหนึง่ ในสามของพื้นผิวโลก เพลตทุกเพลตเคลื่อนตัวเปลี่ยนแปลง
ขนาดและรูปรางอยูตลอดเวลา
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คลื่นยักษชนิดนี้มักเกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟก เพราะเปนแนวที่มกี ารเกิดแผนดินไหวและ
ภูเขาไฟใตมหาสมุทรมาก อีกทั้งยังลอมรอบดวยรองน้าํ ลึกกนมหาสมุทรที่เกิดจากแผนดินโลกมุด
ตัว จุดเกิดคลื่นยักษในมหาสมุทรแปซิฟกอยูบริเวณรองน้ําลึกกนมหาสมุทรนอกชายฝง อลาสกา
หมูเกาะคูริล ทวีปอเมริกาใต โดยเฉพาะแปซิฟกตอนกลางและรัสเซีย ประมาณวารอยละ 80 ของ
คลื่นยักษที่เกิดทั้งหมดอยูบริเวณ Pacific Seismic Belt สวนพืน้ ที่ที่เกิดคลื่นยักษบอ ยครั้งคือหมู
เกาะฮาวาย (เกิดขึ้นทุกป)
สาเหตุของเหตุการณสนึ ามิ 26 ธันวาคม 2547
ในทางธรณีวิทยา สึนามิมักจะสัมพันธกับการเคลื่อนตัวของแผนเปลือกโลกขนาด
ใหญ ที่มีการแปรสัณฐาน ( Plate tectonic ) ในแนวดิ่งซึ่งเปนการเคลื่อนตัวของแผนเปลือกโลก
แบบมุดตัว คือ แผนเปลือกโลกมีการเคลื่อนที่ขาหากัน โดยที่แผนหนึ่งมุดเขาไปอยูใตแผนเปลือก
โลกอีกแผนหนึ่ง ผลการมุดตัวและการดีดตัวอยางทันทีภายหลังการมุดตัว สงผลใหน้ําทะเลบริเวณ
นั้น เกิ ดการกระเพื่ อ มอย า งรวดเร็ ว และรุ น แรง ก อ ให เ กิด สึ น ามิก ระจายตั ว ในทุ ก ทิ ศ ทางจาก
ตําแหนงการเกิดแผนดินไหวและเกอดแผนดินไหวตามมาเปนระยะ บางครั้งมีขนาดกําลังถึง 8.7
ตามมาตราริกเตอร
สึนามิที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 เปนสึนามิที่เคลื่อนตัวดวยความเร็วตั้งแต
500 ถึง 1,000 กิโลเมตรตอชั่วโมง และลดความเร็วเมื่อเขาใกลชายฝง ซึ่งในพื้นที่ชายฝงทะเลอัน
ดามันของประเทศไทย คํานวณความเร็วได นอยกวา 100 กิโลเมตรตอชั่วโมง และความเร็วของ
สึนามิลดลงภายหลังจากกระแทกหนาหาดจนสิ้นสุดลง เมื่อนําพาเขาไปไกลที่สุดเทาที่จะมีพลัง
ผลักกระแสน้ําทะเลใหเขาไปในแผนดิน
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
เรื่อง สาเหตุของการเกิดสึนามิ
เวลาเรียน 2 ชัว่ โมง
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1.สามารถบอกความแตกตางของคลืน่ ทะเลเวลาปกติและคลื่นทะเลเมื่อเกิดสึนามิได
2.บอกสาเหตุของการเกิดสึนามิได
3.เขาใจกระบวนการของการเกิดสึนามิ
4.สามารถอธิบายกระบวนการเกิดสึนามิได
สาระการเรียนรู
1.สาเหตุการเกิดสึนามิ
2.บริเวณทีท่ ําใหเกิดสึนามิ
การจัดการเรียนรูชวั่ โมงที่ 1
การเตรียมการลวงหนา
ครูติดใบความรูเรื่องสาเหตุการเกิดสึนามิ ในหองเรียนแบงเปน 4 ฐาน
ขั้นตั้งจุดหมาย
ครูใหนักเรียนตัวแทน 5 คนตอภาพจิ๊กซอวคลื่นสึนามิ จากนั้นครูถามนักเรียนวา นักเรียน
คิดวาสาเหตุของการเกิดสึนามิเกิดจากอะไร ใหนักเรียนเขียนลงใหกระดาษคนละ 1 ขอ จากนัน้ ให
นักเรียนตัวแทนจับฉลากเรียกตอบ 5 คน ครูยังไมเฉลยแตใหนักเรียนทํากิจกรรมตอไป
ขั้นขยายความคิด
ครูแบงนักเรียนเปน 4 กลุม ใหนกั เรียนอานสาเหตุและกระบวนการเกิดสึนามิที่ครูติดไว
4 ฐานในบริเวณหอง ฐานละ 5 นาที และวนไปครบ 4 กลุม ใหนักเรียนแตละกลุม ตั้งคําถามจาก
เรื่องที่อานกลุม ละ 2 ขอ เขียนใสกระดาษสงใหครู
จากนั้นใหนกั เรียนทํากิจกรรม “ลูกบอลเจาปญหา” ครูเปดเพลงใหนกั เรียนสงลูกบอลตอ
กัน เมื่อเพลงหยุด ลูกบอลอยูที่กลุม ใดใหนกั เรียนกลุมนั้นชวยกันตอบปญหาที่ไดมาโดยไมใหกลุม
นั้นๆไดคําถามจากกลุมตนเอง ทั้งหมด 8 คําถาม
ขั้นประกอบกิจการงาน
นักเรียนนําคําตอบที่แตละคนไดตอบเอาไวในตอนแรกมาสํารวจและอภิปรายดูวา
ขอความรูที่ไดรับแตกตางไปจากเดิมหรือเพิ่มขึ้นนั้น คืออะไรบาง แลวรวมกันสรุปเปนผลงานของ
กลุม
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นักเรียนแตละกลุมประมวลความรูในเรื่องสาเหตุและกระบวนการเกิดสึนามิใหอยูใน
รูปแบบของแผนภาพ แผนภูมิความคิด หรือ การบรรยายก็ได
ขั้นแสดงผลงานและประเมิน
นักเรียนแตละกลุมแสดงผลงานพรอมทั้งนําเสนอวิธีการในการเผยแพรความรูใหกบั
นักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ ไดทราบ
ใหเพื่อนรวมชัน้ รวมกันรวมกันแสดงความคิดเห็นและตัดสินผลของของแตละกลุมวา
สามารถนําเสนอผลงานเปนอยางไร เชน เขาใจไดงายหรือไม หรือรูปแบบการนําเสนอมีความ
สวยงามหรือไม มีเนื้อหามีความกระชับ และครอบคลุมเพียงใด
นักเรียนทําแบบประเมินทายบทเรียน
นําผลงานไปเผยแพรตอไป
งาน
ใหนักเรียนกลับไปทําใบงานจากความรูที่ไดรับในหองเรียนและสามารถสืบคนขอมูล
เพิ่มเติมได
สื่อและอุปกรณการเรียนรู
1.ใบความรูเรือ่ งการเกิดสึนามิ
2.กระดาษ
3.เทปกาว
4.ลูกบอล
5.เครื่องเลนเพลง
6.ซีดีเพลง
7.ใบงาน
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การวัดและประเมินผล
1.การสังเกตความสนใจ ความตั้งใจและความกระตือรือรนในการรวมกิจกรรม
2.การทํางานกลุม
3.การตั้งคําถาม
4.การตอบคําถามจากความรูกอนเรียน ระหวางกิจกรรมและหลังจากทํากิจกรรม
5.การอภิปรายผลสรุป
6.ตรวจผลงาน
• ชิ้นงาน
• แบบประเมินทายบทเรียน
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การจัดการเรียนรูชวั่ โมงที่ 2
1.การเตรียมการลวงหนา
จัดเตรียมอุปกรณใหครบถวน
2.ขั้นนํา (5นาที)
เฉลยใบงานโดยการใหนักเรียนตัวแทนหนึ่งคนเปนผูอา น จากนัน้ ใหนักเรียนทําสัญญาณ
มือถูกหรือผิดตามขอนั้นๆ จากนัน้ ครูและนักเรียนชวยกันอภิปรายคําตอบ
3. ขั้นสอน (40 นาที)
3.1 ครูแบงหัวขอความรูเรื่องสาเหตุการเกิดสึนามิ เปน หัวขอดังตอไปนี้
1.ความแตกตางของคลืน่ ทัว่ ไปและคลื่นสึนามิ
2.สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
3.การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก
4.บริเวณที่สนึ ามิมักเกิดขึ้น
5.สาเหตุของสึนามิ 26 ธันวาคม 2547
3.2 แบงนักเรียนเปน 4 กลุม เพื่อใหนักเรียนแตละกลุมเลือกหัวขอตามตองการ วาดภาพที่
เกี่ยวของกับหัวขอดังกลาวและนํามาอธิบายหนาชั้น
3.3ใหนักเรียนมารับอุปกรณและใบความรู เพื่อวาดภาพและเขาประจํากลุมใหเรียบรอย
ครูคอยเดินและใหแนะนําตามที่นกั เรียนตองการ
3.4 ใหนักเรียนตัวแทนแตละกลุมออกมาอธิบายรูปภาพทีว่ าดจนครบ 4 กลุม
3.5 นํารูปภาพไปติดพรอมคําอธิบายภาพหนาชัน้ เรียนเพื่อใหความรู
4. ขั้นสรุป (15 นาที)
นักเรียนชวยกันสรุปความรูเรื่องสาเหตุการเกิดสึนามิ หากนักเรียนมีขอซักถาม ครูให
นักเรียน ชวยกันตอบกอน และคอยเสนอแนะสรุปเพื่อความถูกตองอีกครั้ง
สื่อและอุปกรณการเรียนรู
1.ใบงานของคาบที่แลว
2.ใบความรู
3.ปากกาเคมี
4.สีชอลก
5.กระดาษสีขาวขนาด 100 x 150 เซนติเมตร
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6.กระดาษกาว
7.กรรไกร
การวัดและประเมินผล
1.การสังเกตความสนใจ ความรวมมือในการทํากิจกรรม
2.การอธิบายประกอบภาพ
3.การตั้งคําถามและการตอบคําถาม
4.การอภิปรายผลสรุป
5.ตรวจผลงาน
• รูปภาพ
งาน
ครูใหนักเรียนเขียนอภิปราย ความรูที่ไดรับจากการเรียนเรื่อง สาเหตุการเกิดสึนามิ พรอม
วาดรูปประกอบอยางนอย 1 ภาพ
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แบบประเมินทายผลการเรียนรู
แผนการเรียนรูที่ 2
คําชี้แจง เติมเครื่องหมาย √ ในขอที่คิดวาถูกตองและเติมเครื่องหมาย X ในขอที่ผิด
สาเหตุการเกิดสึนามิ
1. สึนามิเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและแรงลมบนผิวน้ํา
2. เปลือกโลกเปนผืนแผนเดียวกันทัง้ หมด เมื่อผืนโลกแตกจึงทําใหเกิดสึนามิ
3. สาเหตุสึนามิครั้งหนึ่งอาจเปดไดจากหลายสาเหตุพรอมกันได เชน เกิด
เหตุการณทั้งแผนดินไหวและแผนดินถลม
4. สึนามิจะไมเกิดใกลกับบริเวณที่มีภูเขาไฟใตมหาสมุทร
5. เมื่อเกิดแผนดินไหว ทําใหพนื้ ทะเลยุบตัวฉับพลัน เกิดการมุดตัวของแผนโลก
ทําใหเกิดน้ําโดยรอบไหลมาแทนที่ดวยความแรงและความเร็วจน เกิดเปนคลื่น
ยักษสนึ ามิ

คําตอบ
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ใบความรู
ใบความรูฐ านที่ 1
ความแตกตางของคลื่นทัว่ ไปและคลืน่ สึนามิ
คลื่นทัว่ ไป
คลื่นทัว่ ไปเกิดจากการขึ้น-ลงของกระแสน้าํ บวกดวยแรงลมทีพ่ ัดบนผิวน้าํ
คลื่นสึนามิ
คลื่นสึนามิไมเกี่ยวกับกระแสน้ําและไมเกี่ยวกับสภาวะอากาศ แตเกิดจากการเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก บริเวณที่มีนา้ํ ทะเลจํานวนมหาศาลทําใหน้ําทะเลเหนือ
บริเวณดังกลาวและบริเวณใกลเคียงมีการไหลเวียนอยางรวดเร็ว น้ําทะเลจะถูกดูดเขาไป
ระหวางรอยแยกทีเ่ กิดขึ้น ทําใหเกิดภาวะน้ําลงอยางรวดเร็ว จากนัน้ แรงอัดใตเปลือกโลก
จะดันน้าํ ทะเลขึ้นมา กอใหเกิดระลอกคลื่นขนาดใหญ
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ใบความรู ฐานที่ 2
สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ในปจจุบนั พบวามี 4 สาเหตุหลัก คือ
1. แผนดินไหว
2. ภูเขาไฟระเบิด
3. แผนดินถลม
4. อุกกาบาตพุงชนโลก วัตถุขนาดใหญเชนดาวเคราะหนอย อุกกาบาตตกลงใน
มหาสมุทร ก็ทาํ ใหเกิดปฏิกิรยิ าในมหาสมุทร จนทําใหเกิดคลื่นยักษได แตกรณี
หลังมีโอกาสเกิดขึ้นไดนอย
การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก
เปลือกโลกไมไดเปนแผนเดียวตอเนื่องติดกันดังเชนเปลือกไขหากแตเหมือน
เปลือกไขที่แตกราว มีแผนหลายแผนเรียงชิดติดกันเรียกวา “เพลต” (Plate) ซึ่งมีอยู
ประมาณ 20 เพลต เพลตที่มีขนาดใหญ ไดแก เพลตแปซิฟก เพลตอเมริกาเหนือ เพลต
อเมริกาใต เพลตยูเรเซีย เพลตแอฟริกา เพลตอินโดออสเตรเลีย และเพลตแอนตารกติก
เปนตน เพลตแปซิฟกเปนเพลตที่ใหญที่สุดและไมมีเปลือกทวีป กินอาณาเขตหนึง่ ในสาม
ของพื้นผิวโลก เพลตทุกเพลตเคลื่อนตัวเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปรางอยูตลอดเวลา
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ใบความรู ฐานที่ 3
คลื่นยักษชนิดนี้มักเกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟก เพราะเปนแนวที่มีการเกิดแผนดิน
ไหวและภูเขาไฟใตมหาสมุทรมาก อีกทั้งยังลอมรอบดวยรองน้ําลึกกนมหาสมุทรที่เกิดจาก
แผนดินโลกมุดตัว จุดเกิดคลื่นยักษในมหาสมุทรแปซิฟกอยูบริเวณรองน้ําลึกกนมหาสมุทร
นอกชายฝง อลาสกา หมูเกาะคูริล ทวีปอเมริกาใต โดยเฉพาะแปซิฟกตอนกลางและ
รัสเซีย ประมาณวารอยละ 80 ของคลื่นยักษที่เกิดทั้งหมดอยูบริเวณ Pacific Seismic Belt
ส ว น พื้ น ที่ ที่ เ กิ ด ค ลื่ น ยั ก ษ บ อ ย ค รั้ ง คื อ ห มู เ ก า ะ ฮ า ว า ย ( เ กิ ด ขึ้ น ทุ ก ป )

ใบความรู ฐานที่ 4
สาเหตุของเหตุการณสึนามิ 26 ธันวาคม 2547
ในทางธรณีวิทยา สึนามิมักจะสัมพันธกับการเคลื่อนตัวของแผนเปลือกโลก
ขนาดใหญ ที่มีการแปรสัณฐาน ( Plate tectonic ) ในแนวดิ่งซึ่งเปนการเคลื่อนตัวของแผน
เปลือกโลกแบบมุดตัว คือ แผนเปลือกโลกมีการเคลื่อนที่ขาหากัน โดยที่แผนหนึ่งมุดเขาไป
อยูใตแผนเปลือกโลกอีกแผนหนึ่ง ผลการมุดตัวและการดีดตัวอยางทันทีภายหลังการ
มุดตัว สงผลใหน้ําทะเลบริเวณนั้น เกิดการกระเพื่อมอยางรวดเร็วและรุนแรง กอใหเกิด
สึนามิกระจายตัวในทุกทิศทางจากตําแหนงการเกิดแผนดินไหวและเกอดแผนดินไหว
ตามมาเปนระยะ บางครั้งมีขนาดกําลังถึง 8.7 ตามมาตราริกเตอร
สึนามิที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 เปนสึนามิที่เคลื่อนตัวดวย
ความเร็วตั้งแต 500 ถึง 1,000 กิโลเมตรตอชั่วโมง และลดความเร็วเมื่อเขาใกลชายฝง ซึ่ง
ในพื้ น ที่ ช ายฝ ง ทะเลอั น ดามั น ของประเทศไทย คํ า นวณความเร็ ว ได น อ ยกว า 100
กิโ ลเมตรต อ ชั่ ว โมง และความเร็ ว ของสึ น ามิ ล ดลงภายหลั ง จากกระแทกหน า หาดจน
สิ้นสุดลง เมื่อนําพาเขาไปไกลที่สุดเทาที่จะมีพลังผลักกระแสน้ําทะเลใหเขาไปในแผนดิน

153

แผนจัดการเรียนรูที่ 3
เรื่อง ลักษณะการกอตัวของคลื่นสึนามิ
ลักษณะของคลื่น

ลักษณะการเกิดของสึนามิ
ตัวคลื่นนัน้ สามารถเดินทางไดเปนระยะ
คลื่นสึนามิแตกตางจากคลืน่ น้าํ ธรรมดามาก
ทางไกล โดยไมสูญเสียพลังงาน และสามารถเขาทําลายชายฝงที่อยูห างไกลจากจุดกําเนิดหลาย
พันกิโลเมตรได โดยทั่วไปแลวคลื่นสึนามิซึ่งเปนคลืน่ ในน้ํา จะเดินทางไดชากวาการสั่นสะเทือนของ
แผนดินไหวที่เปนคลื่นที่เดินทางในพื้นดิน ดังนัน้ คลืน่ อาจเขากระทบฝง ภายหลังจากที่ผูคนบริเวณ
นั้นรูสึกวาเกิดแผนดินไหวเปนเวลาหลายชัว่ โมง
คลื่นโดยทั่วไปจะมีคุณสมบัติสําคัญที่วัดไดอยูสองประการคือ คาบ ซึ่งจะเปนเวลาระหวาง
ลูกคลื่นสองลูก และ ความยาวคลื่น ซึ่งเปนระยะหางระหวางลูกคลื่นสองลูก ในทะเลเปด คลื่นสึนา
มิมีคาบที่นานมาก โดยเริ่มจากไมกี่นาทีไปจนเปนชั่วโมง ในขณะเดียวกันก็มีความยาวคลื่นที่ยาว
มาก โดยอาจยาวถึงหลายรอยกิโลเมตร ในขณะที่คลื่น ทั่วไปที่เกิดจาก ลมที่ชายฝงนั้นมีคาบ
ประมาณ 10 วินาที และมีความยาวคลื่นประมาณ 150 เมตรเทานั้น ความสูงของคลื่นในทะเลเปด
มักนอยกวาหนึ่งเมตร ซึ่งทําใหไมเปนที่สังเกตของผูคนบนเรือ คลื่นสึนามิจะเคลื่อนที่ดวยความเร็ว
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ตั้งแต 500 ถึง 1,000 กิโลเมตรตอชั่วโมง อยางไรก็ตาม เมื่อเขาสูชายฝงที่มีความลึกลดลง คลื่นจะ
มีความเร็วลดลงและเริ่มกอตัวเปนคลื่นสูง โดยอาจมีความสูงมากกวา 30 เมตร
คลื่นสึนามิจะเคลื่อนตัวออกจากแหลงกําเนิด ดังนั้น ชายฝงที่ถูกกําบังโดยแผนดินสวน
อื่นๆ มักปลอดภัยจากคลื่น อยางไรก็ตาม ยังมีโอกาสที่คลื่นจะสามารถเลี้ยวเบนไปกระทบได
นอกจากนี้ คลื่ น ไม จํ า เป น ต อ งมี ค วามแรงเท า กั น ในทุ ก ทิ ศ ทุ ก ทาง โดยความแรงจะขึ้ น กั บ
แหลงกําเนิดและลักษณะของภูมิประเทศแถบนั้น
คลื่นจะมีพฤติกรรมเปน "คลืน่ น้าํ ตื้น" เมื่ออัตราสวนระหวางความลึกของน้าํ และขนาดของ
คลื่นนัน้ มีคาต่าํ ดังนัน้ เนือ่ งจากมีขนาดของคลื่นที่สงู มาก คลื่นสึนามิจงึ มีคุณสมบัติเปนคลื่นน้ํา
ตื้นแมอยูในทะเลลึกก็ตาม คลื่นน้าํ ตื้นนั้นมีความเร็วเทากับรากที่สองของผลคูณระหวางความเรง
จากสนามแรงโนมถวง (9.8 เมตร/วินาที2) และความลึกของน้ํา ตัวอยางเชน ในมหาสมุทรแปซิฟก
ที่มีความลึกประมาณ 4,000 เมตร คลืน่ จะเคลื่อนที่ดวยความเร็วประมาณ 200 เมตรตอวินาที
หรือ 720 กิโลเมตรตอชั่วโมง สวนที่ชายฝง ที่มีความลึก 40 เมตร คลื่นจะมีความเร็วชาลงเหลือ 20
เมตรตอวินาที หรือ 72 กิโลเมตรตอชั่วโมง
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 3
เรื่อง ลักษณะการกอตัวของคลื่นสึนามิ
เวลาเรียน 3 ชั่วโมง
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. สามารถบอกลักษณะของคลื่นน้าํ และคลื่นสึนามิได
2. เขาใจและสามารถอธิบายลักษณะการกอตัวของสึนามิไดอยางถูกตอง
3. สามารถเชือ่ มโยงความรูจ ากคาบเรียนกับประสบการณจริงรวมถึงสามารถอภิปรายถึง
ประเด็นดังกลาวได
4.สามารถนําความรูจากบทเรียนไปสรางสรรควิธีการเพื่อเสริมความรูที่เปนประโยชนตอ
ตนเองและชุมชนได
5.สามารถสื่อสารกับคนในชุมชนเพื่อการเรียนรูซึ่งเปนประโยชนตอชุมชนได
สาระการเรียนรู
1. ลักษณะของคลื่นน้ําและคลื่นสึนามิ
2. ลักษณะการกอตัวของสึนามิ
การจัดการเรียนรูชวั่ โมงที่ 1
การเตรียมการลวงหนา
ครูเตรียมสื่อและอุปกรณใหครบถวน
ขั้นตั้งจุดหมาย
ครูแสดงภาพลักษณะของคลื่นสึนามิ บนกระดาน
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ใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นวาเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร และชวยกันอธิบายภาพ
ขั้นขยายความคิด
ครูใหนักเรียนตัวแทนนําบัตรคํา คลื่นน้ํา คลื่นสึนามิ คาบ (2 ชิ้น) ความยาวคลื่น (2 ชิ้น)
ไปติดบนกระดาน ครูเปดโอกาสใหนักเรียนที่คิดวาสามารถอธิบายเรื่อง ลักษณะของคลื่นน้ําและ
คลื่ น สึน ามิใ นประเด็ น ของคาบและความยาวคลื่น ไดอ ธิ บ ายก อ นโดยครู เ สนอแนะให ถูก ต อ ง
จากนั้นครูอธิบายในเรื่องการเคลื่อนตัวของคลื่นสึนามิและพฤติกรรมการเปนคลื่นน้ําตื้นโดยมี
ภาพประกอบ
ขั้นประกอบกิจการงาน
แบงนักเรียนออกเปน 4 กลุม ใหแตละกลุมรวมกันเรียงลําดับภาพและอธิบายถึงลักษณะ
การกอตัวของคลื่นสึนามิ ในแตละภาพ
นักเรียนที่เปนสมาชิกในแตละกลุมจะมีหนาที่ของตนเอง ไดแก
หั ว หน า กลุ ม
- ควบคุ ม การทํ า งานของสมาชิ ก , ผลั ก ดั น ให ส มาชิ ก ออก
ความเห็น
รองหัวหนากลุม - ออกมานําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน
- จดงาน
เลขา
สมาชิกคนที่ 1 - รวบรวมเอกสาร, นํางานไปสงครู
สมาชิกคนที่ 2 - อานเนื้อหาจากเอกสารหรือใบงานใหสมาชิกในกลุมฟง
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ขั้นแสดงผลงานและประเมิน
นักเรียนแตละกลุมออกมารายงานหนาชั้นเรียน พรอมทั้งแสดงภาพการกอตัวของคลื่น
สึนามิไปตามลําดับขั้น
นักเรียนนําผลงานของแตละกลุมไปติดบนกระดานเพื่อเผยแพรความรู โดยใชเวลาในชวง
พักกลางวัน ใหนักเรียนเชิญชวนเพื่อนๆในโรงเรียน มาฟงการอธิบาย แลวใหลงชื่อแสดงความ
คิดเห็นวาไดรับความรูในเรื่องอะไร และการนําเสนอหรือการอธิบายของนักเรียนในกลุมนั้นๆทําได
ดีเพียงใด

งาน
ใหนักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการกอตัวของคลื่นสึนามิจากแหลงความรูตางๆ( เชน
หนังสือในหองสมุด, วีดิทัศน, เว็ปไซต ฯลฯ ) แลวบันทึกลงสมุดดังนี้
หัวขอหรือรายการขอมูลที่ศกึ ษาเพิ่มเติม ……………………………………………………………
การอภิปรายรวบรวมขอมูล………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
สรุป………………………………………………………………………………………………….

สื่อและอุปกรณการเรียนรู
1.บัตรคํา
• คลื่นน้ํา
• คลื่นสึนามิ
• คาบ (2 ชิ้น)
• ความยาวคลื่น (2 ชิ้น)
2.กระดาษกาว
3.กรรไกร
4.ภาพจิ๊กซอวลักษณะการกอตัวของสึนามิ 6 ภาพ
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5.ปายภาพมือคว่ําและมือหงายทัง้ หมด 4 คู
6.แผนปายกิจกรรม “ไมเหมือน ตอบ!”
7.ใบงาน
การวัดและประเมินผล
1.การสังเกตความสนใจ ความรวมมือในการทํากิจกรรม
2.การตอบคําถามและการแสดงความคิดเห็น
3.ความกระตือรือรนในการรวมกิจกรรม
4.การทํางานกลุม
5.การอธิบายลักษณะการกอตัวของคลื่นสึนามิประกอบรูปภาพ
6.การอภิปรายสรุป
7.ตรวจผลงาน
• ใบงาน (ในคาบเรียน)
• งานศึกษาเพิม่ เติม
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การจัดการเรียนรูชวั่ โมงที่ 2
การเตรียมการลวงหนา
ครูแบงกลุมนักเรียนเปน 4 กลุมและจัดตัวแทนผูตรวจสอบสมาชิกในกลุม กลุม ละ 1 คน
และเตรียมการเรื่องการพานักเรียนไปเรียนในชุมชน
ขั้นตั้งจุดหมาย
ทํากิจกรรม “ไซมอน เซย” โดยใหนกั เรียนทําทาทางตามเฉพาะเมื่อครูพูดวา “ไซมอน เซย”
เทานัน้ หากครูไมพูดคําวา “ไซมอน เซย” แตนักเรียนทําทาทางตาม ใหนักเรียนออกมานําเสนอ
ขอมูลที่นกั เรียนไดไปศึกษาเพิ่มเติมเรื่อง การกอตัวของคลื่นสึนามิ โดยสรุป ทั้งหมด 5 คน
ขั้นขยายความคิด
ครูพานักเรียนลงพืน้ ที่ไปยังชุมชนตามที่ไดแบงนักเรียนเปน 4 กลุม โดยครูและตัวแทน
นักเรียนกลุมละ 1 คนเปนผูดแู ลความเรียบรอยของนักเรียน
ใหนักเรียนไปสอบถามความคิดเห็นของคนในชุมชนเรื่อง ลักษณะการกอตัวของคลื่นสึนา
มิและบันทึกลงในใบงานโดยใหเวลานักเรียนสอบถามและบันทึกเปนเวลา 20 นาที จากนั้น
รวบรวมสมาชิกขึ้นชั้นเรียน
ครูสนทนากับนักเรียนและอธิบายถึงรายละเอียดเรื่อง พฤติกรรมการเปนคลืน่ น้าํ ตื้นของ
คลื่นสึนามิ ใหนักเรียนซักถาม
ขั้นประกอบกิจการงาน
ให นั ก เรี ย นแตล ะคนเปรี ย บเทีย บความรู เ รื่ อง ลั ก ษณะการกอ ตัว ของคลื่ น สึ น ามิ ของ
นักเรียนกอนเรียน ความรูจากบทเรียนและความรูของคนชุมชน จากใบงานที่นักเรียนไดบันทึก
ใหนักเรียนชวยกันสรุปความรูเรื่อง ลักษณะการกอตัวของคลื่นสึนามิ ที่ไดรับจากบทเรียน
และ ความรูทนี่ ักเรียนไดไปศึกษาเพิ่มเติม
ขั้นแสดงผลงานและประเมิน
จากนั้นใหอาสาสมัครออกมารายงานหนาชั้นเรียน 5 คน
ครูและนักเรียนสรุปความรูท ี่นกั เรียนตองการเพิม่ เติมจากแตละกลุม
ใหนักเรียนระดมความคิดภายในกลุมวา มีความรูใดทีน่ กั เรียนไดรับจากบทเรียนหรือเกร็ด
ความรูทนี่ ักเรียนไดศึกษาเพิม่ เติมที่ตองการเสริมความรูใหแกคนชุมชนในรูปแบบใด รวมกันเสนอ
ความคิดเห็น
งาน
ใหนักเรียนหาวางแผนการนําความรูเรื่อง การกอตัวของคลื่นสึนามิ เพื่อเผยแพรแกชุมชน
เพื่อเสนอแนะตอกลุมในคาบเรียนตอไป โดยบันทึกลงในสมุด
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สื่อและอุปกรณการเรียนรู
1.รายชื่อนักเรียนเพื่อตรวจสอบเมื่อพานักเรียนลงพื้นที่
2.ใบงานจากคาบเรียนที่แลว
3.กระดาษ
4.ปากกาเคมี
การวัดและประเมินผล
1.การนําเสนอหนาชั้นเรียน
2.ความกระตือรือรนและความรวมมือในการทํากิจกรรม
3.การปฏิบัติตนนอกสถานที่
4.การสอบถามคนในชุมชน
5.การแสดงความคิดเห็น
6.การระดมความคิดภายในกลุม
7.ความสรางสรรคในวางแผนการเผยแพรความรูแกชุมชน
8.ตรวจผลงาน
• ใบงาน
• การวางแผนการเผยแพรความรูแกชุมชน (สมุด)
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การจัดการเรียนรูชวั่ โมงที่ 3
การเตรียมการลวงหนา
ครูเตรียมสื่อและอุปกรณใหครบถวน ทัง้ เตรียมการเรื่องพานักเรียนลงพื้นที่
ขั้นตั้งจุดหมาย
จัดอุปกรณใหนักเรียนตัวแทนแสดงบทบาทสมมติลักษณะการกอตัวของคลื่นสึนามิ
แบงเปนภาพแผนดินใตนา้ํ 2 แผน ภาพคลืน่ น้าํ ภาพคลืน่ สึนามิ ภาพชายฝง โดยเปนภาพที่มีไมจบั
อยูดานลาง
ขั้นขยายความคิด
แบงกลุมเปน 4 กลุมตามเดิม ใหนกั เรียนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใหแกกลุมจากการที่
ไดไปวางแผนเพิ่มเติม
ใหนักเรียนระดมความคิด สรุปความรูทตี่ องการเพิ่มเติมใหแกชุมชน โดยสมาชิกแตละคน
ในกลุมนั้นจะตองอธิบายลักษณะการกอตัวของคลื่นสึนามิตามที่ตนเองเขาใจใหเพื่อนในกลุมฟง
หากสมาชิกคนใดเขาใจไมถกู ตอง
สมาชิกในกลุม ตองชวยกันอธิบายหรือเสนอแนะ
ขอความรูที่ถกู ตองใหทราบ ครูจะเปนผูคอยชวยเหลือและใหคําแนะนํา
ขั้นประกอบกิจการงาน
ครูพานักเรียนนําใบความรูไปใหคนในชุมชนอานในเรื่องลักษณะการกอตัวของคลื่นสึนามิ
นักเรียนแตละกลุมแสดงบทบาทสมมติลักษณะการกอตัวของคลื่นสึนามิใหคนในชุมชน
ไดรับความรู โดยแสดงใน 4 พื้นที่ พื้นที่ละ 1 กลุม
เมื่อแสดงเสร็จใหคนในชุมชนแสดงความคิดเห็นถึงใบความรู นักเรียนบันทึกใบประเมิน
เพื่อนํามาอภิปรายในคาบเรียน และจัดทําใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของคน
ในชุมชน
ขั้นแสดงผลงานและประเมิน
ครู พ านัก เรีย นนําไปใบความรูไปติ ด ในชุมชนโดยขออนุ ญ าตคนในชุม ชนกอ นและพา
นักเรียนขึ้นชั้นเรียน
นักเรียนรวมอภิปรายกิจกรรมการเสริมความรูใหแกชุมชน ความคิดเห็นจากคนในชุมชน
และประเมินการทํางานของกลุมตนเองและกลุมอื่น
งาน
1.ใหนกั เรียนอธิบายลักษณะของคําตอไปนี้
1.1คาบ
1.2ความยาวคลื่น
1.3คลื่นสึนามิเมื่อทะเลเปด
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1.4ความเร็วของคลื่นสึนามิ
1.5พฤติกรรม “คลื่นน้าํ ตื้น” ของคลื่นสึนามิ
2.ใหนกั เรียนวาดภาพลักษณะการกอตัวของคลื่นสึนามิพรอมคําอธิบายสัน้ ๆประกอบ
สื่อและอุปกรณการเรียนรู
1.รายชื่อนักเรียนเพื่อตรวจสอบเมื่อพานักเรียนลงพื้นที่
2.ภาพที่มีทจี่ บั สําหรับการแสดงบทบาทสมมติเพื่อแสดงลักษณะการกอตัวของคลืน่ สึนามิ
•ภาพแผนดินใตน้ํา แผน
•ภาพคลืน่ น้าํ (เมื่อแผนดินใตน้ําเคลื่อนที่)
•ภาพคลืน่ สึนามิ
•ภาพชายฝง
3.กระดาษชารต
4.สี
5.กระดาษกาว
6.กรรไกร
7.ปากกาเคมี
8.ใบประเมิน
การวัดและประเมินผล
1.การแสดงบทบาทสมมติหนาชัน้ เรียน
2.ความสนใจและความกระตือรือรนในการทํากิจกรรม
3.การทํางานกลุม
4.การแสดงความคิดเห็น
5.การปฏิบัติตนนอกสถานที่
6.การสอบถามคนในชุมชน
7.การอภิปราย
8.ตรวจผลงาน
• ใบความรู
• ใบประเมิน
• การอธิบายเรือ่ ง ลักษณะการกอตัวของคลื่นสึนามิ (สมุด)
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ใบงาน
ลักษณะการกอตัวของคลืน่ สึนามิ
นักเรียน (กอนเรียน)

บทเรียน

คนในชุมชน
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ใบประเมิน
กลุมที…
่ ..
ผูประเมิน

ความคิดเห็นของคนในชุมชน

1.

2.

3.

ประเมินกลุม ตนเอง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แผนการเรียนรูที่ 4
เรื่อง ความแตกตางระหวางคลื่นสึนามิกับคลื่นปกติ
สึนามิ มีความยาวของคลื่นถึงราว 80-200 กิโลเมตร ทําใหเรือที่แลนอยูในทะเลไมรูวาเกิด
คลื่นยักษขึ้น แตละลูกจะทิ้งชวงหางกันมากกวา 15 นาที เคลื่อนที่ดวยอัตราความเร็วเฉลี่ย
ประมาณ 700-1,000 กิโลเมตรตอชั่วโมง
คลื่น “สึนามิ” ตางจากคลื่นตามปกติทั่วไปทีเ่ ราเห็นตามชายหาด(Tidal Wave) โดยคลื่น
ทั่วไปจะเกิดจากการขึ้น-ลงของกระแสน้ํา บวกดวยแรงลมที่พัดบนผิวน้ํา แตคลื่นซูนามิ ไมเกี่ยวกับ
กระแสน้ําและไมเกี่ยวกับสภาวะอากาศเลย หากแตเกิดจากแผนดินไหวใตมหาสมุทร หรือบริเวณ
ใกลชายฝง ทะเล เมื่อแผนดินเกิดรอยแยก น้ําทะเลจะถูกดูดเขาไประหวางรอยแยกที่เกิดขึ้น ทําให
เกิดภาวะน้ําลงอยางรวดเร็ว จากนัน้ แรงอัดใตเปลือกโลกจะดันน้ําทะเลขึ้นมา กลายเปนระลอก
คลื่นใหญ
เพิ่มเติมขอมูล
คลื่นสึนามิ หากเปรียบเทียบกับคลื่นปกติ ระยะเวลา(เวลาจากคลืน่ ลูกหนึง่ ถึงเวลาของ
คลื่นลูกถัดไป)นานเปนพิเศษ ขณะที่คลื่นปกติ ระยะเวลาหลายวินาทีถึงหลายสิบวินาที, ระยะเวลา
ของคลื่นสึนามิ อาจจะ 5 นาทีถงึ 1 ชม. คลื่นสึนามิ บางลูกอาจจะสูงเกิน 10ม. คลื่นสึนามิที่สงู
กวาเขื่อนกัน้ น้าํ ทะเล จะไหลบาเขาสูตัวเมืองราวกับน้าํ ทวม ในชวงไมกสี่ ิบนาที
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 4
ความแตกตางระหวางคลืน่ สึนามิกับคลื่นปกติ
เวลาเรียน 1 ชั่วโมง
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1.สามารถสังเกตและบอกลักษณะคลื่นปกติดวยตนเองไดถูกตอง
2.สามารถบอกความแตกตางระหวางคลืน่ สึนามิและคลื่นปกติได
3.สามารถบอกลักษณะของกระบวนการใตน้ําเมื่อเกิดสึนามิได
สาระการเรียนรู
1.ลักษณะของคลื่นปกติ
2.ความแตกตางระหวางคลืน่ สึนามิกับคลืน่ ปกติ
การจัดการเรียนรูชั่วโมงที่ 1
การเตรียมการลวงหนา
1.1ครูนําสติ๊กเกอรมีแดงติดใตเกาอี้นักเรียนจํานวน 5 ที่โดยไมใหนักเรียนทราบ
1.2ครูแบงกลุมนักเรียนเปน 4 กลุมและจัดตัวแทนผูตรวจสอบสมาชิกในกลุม กลุมละ 1
คน และเตรียมการเรื่องการพานักเรียนไปเรียนในชุมชน
ขั้นตั้งจุดหมาย
ครูแสดงภาพคลื่นปกติและคลื่นสึนามิ
ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นวาคลื่นทั้งสองชนิดนี้มีแตกตางกันอยางไร ในดานใดบาง
อะไรที่มีผลตอการเกิดคลื่นแตละชนิด
ขั้นประกอบกิจการงาน
ครูพานักเรียนลงพื้นที่ไปยังชายหาดตามที่ไดแบงนักเรียนเปน 4 กลุม โดยครูและตัวแทน
นักเรียนกลุมละ 1 คนเปนผูดูแลความเรียบรอยของนักเรียน
ใหนักเรียนสังเกตลักษณะของคลื่นทะเลและบันทึกลงในใบงานทั้งหมดใชเวลา 20 นาที
จากนั้นรวบรวมสมาชิกขึ้นชั้นเรียน
ใหนักเรียนบอกลักษณะของคลื่นทะเลปกติที่นักเรียนบันทึกได
ขั้นขยายความคิด
ทํากิจกรรม “พายเรือรั่ว” โดยใหนักเรียนลุกออกจากที่ของตนเอง พรอมกับรองเพลงและ
ทําทาทาง เมื่อจบเพลงเมื่อใดใหนักเรียนนั่งลงที่เกาอี้ จากนั้นใหนักเรียนกมดูสติ๊กเกอรสีแดงใต
เกาอี้ หากใครมีสติ๊กเกอรดังกลาวใหออกมาหนาชั้นทั้งหมด 5 คน บอกลักษณะของคลื่นสึนามิจาก
ประสบการณของตนเอง
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แบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม ใหแตละกลุมผลัดกันออกมาเขียนความแตกตางระหวาง
คลื่นปกติและคลื่นสึนามิ ใหมากที่สุดภายในเวลา 3 นาที กลุมใดเขียนไดถูกตองและมากที่สุดจะ
เปนกลุมที่ชนะ
ในการตรวจสอบความถูกตองของแตละกลุมนักเรียนจะไดรับความรูไปพรอมกัน
ครูสนทนาเพิ่มเติมถึงลักษณะของคลื่นสึนามิโดยแสดงภาพประกอบของภาพคลื่นทะเล
ปกติและคลื่นสึนามิ
ขั้นแสดงผลงานและประเมิน
ใหนักเรียนวาดภาพระบายสีลักษณะของคลื่นสึนามิ พรอมทั้งเขียนขอความสั้นที่บอก
ลักษณะของคลื่นสึนามิ
นําผลงานของแตละคนไปติดตามที่ตางๆภายในโรงเรียน
สื่อและอุปกรณการเรียนรู
1.ภาพจิ๊กซอว 4 ภาพ
2.สติ๊กเกอรสีแดง
3.รายชื่อนักเรียนเพื่อตรวจสอบเมื่อพานักเรียนลงพื้นที่
4.เนื้อเพลง “พายเรือรั่ว”
เพลง พายเรือรั่ว
พายเรือไปในธารา สุขใจกายา ชางแสนสบาย
พายเรือตอไป มิคลาย ทําไมเรือฉันนัน่ มันจมลง
จมลง จมลง จมลง……
พายเรือไปในธารา สุขใจกายา ชางแสนสบาย
พายเรือตอไป มิคลาย ทําไมเรือฉันนัน่ มันจมลง
พายเรือตอไป นั่งปลง เรือฉันจมลง เพราะมันมีรู
มีรู มีรู มีร…
ู …รั่ว! (ใหนกั เรียนนัง่ ลงบนเกาอี้)
5.ใบงาน
6.ภาพคลื่นปกติและภาพคลื่นสึนามิ
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• ภาพคลื่นปกติ

• ภาพคลืน่ สึนามิ

การวัดและประเมินผล
1.ความสนใจและความกระตือรือรนในการทํากิจกรรม
2.ความรวมมือในการทํากิจกรรม
3.ความตัง้ ใจในการทํากิจกรรมนอกชัน้ เรียน
4.การปฏิบัติตนนอกสถานที่
5.การนําเสนอขอมูลหนาชั้นเรียน
6. การอภิปราย
7.การถามและตอบคําถาม
8.ตรวจผลงาน
• ตารางแบบบันทึก
• ใบงาน
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ใบงาน
ใหนักเรียนพิจารณาวาขอความตอไปนี้เปนลักษณะของคลื่นใดและทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง
คลื่นปกติหรือคลื่นสึนามิ
ลักษณะของคลื่น
1.ตัวคลื่นสามารถเดินทางไดในระยะไกลโดยไมสูญเสียพลังงาน
2.มีความยาวของคลื่นยาวมากราว 80-200 กิโลเมตร เรือที่แลน
อยูในทะเลไมรูสึกถึงความเคลื่อนไหว
3.อัตราความเร็วเฉลี่ยประมาณ 700-1,000 กิโลเมตรตอชั่วโมง
4.ลักษณะการเกิดคลื่นขึ้นอยูกับแระแสน้าํ และสภาวะอากาศ
โดยตรง
5.มีพฤติกรรมเปน "คลื่นน้ําตื้น" เมื่ออัตราสวนระหวางความลึก
ของน้ําและขนาดของคลื่นนัน้ มีคาต่ํา
6.ระยะเวลาจากคลื่นลูกหนึง่ ไปยังอีกลูกหนึ่งไมเวนะระยะนาน
มาก ประมาณหลายวินาทีถึงหลายสิบวินาที

คลื่นปกติ

คลื่นสึนามิ
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ตารางแบบบันทึก
วันที…
่ ……………………
เวลา………………………
ลักษณะของคลื่นทะเลปกติ
(ปจจุบัน)

ลักษณะของคลื่นสึนามิ
(จากเหตุการณที่ประสบ)
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 5
เรื่อง ความรุนแรงของคลืน่ สึนามิ
สําหรับคลื่นสึนามิที่เกิดเมื่อวันที่ 26 ธ.ค.47 นั้นเกิดจากการปลดปลอยพลังงานมหาศาล
ออกมา (ประมาณ 20x1017 จูล หรืออุปมาไดเทากับพลังงานจากระเบิดนิวเคลียรที่ถลมเมืองฮิโรชิ
มา ประเทศญี่ปุน ถึง 23,000 ลูก 1) ในรูปของแผนดินไหวที่มีขนาดวัดไดถึง 9.0 ริคเตอร
แผนดินไหวครั้งนี้กอใหเกิดการขยับตัวหรือเลื่อนตัวของรอยเลื่อน เริ่มจากบริเวณที่เปนจุดศูนยเกิด
แผนดินไหวแลวคอยๆ เคลื่อนตัวขึ้นไปทางตะวันตกเฉียงเหนือกินระยะทางประมาณ 400-500
กิโลเมตร ใชเวลาประมาณ 200 วินาที หรือดวยอัตราเร็วประมาณ 2 กิโลเมตรตอวินาที โดยระยะ
การขยับตัวมากที่สุดที่สามารถคํานวณไดจากทีมวิจัยชาวญี่ปุน คือประมาณ 14 เมตร ที่ตําแหนง
ประมาณ 250-350 กิโลเมตร จากศูนยเกิดแผนดินไหวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ และไดมากถึง
20
เ ม ต ร ที่ ตํ า แ ห น ง ใ ก ล เ คี ย ง กั น จ า ก ที ม วิ จั ย ข อ ง ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า
จากขอมูลอาฟเตอรช็อก (aftershocks) หรือแผนดินไหวที่เกิดตามมาหลังจากแผนดินไหว
ครั้งใหญ นักวิจัยจากทั้งสองประเทศลงความเห็นตรงกันวาการเลื่อนตัวครั้งนี้อาจยาวตอเนือ่ งไปได
ถึง 1,000-1,300 กิโลเมตร ทางตะวันตกเฉียงเหนือ แตยังไมสามารถวิเคราะหระยะขยับเลื่อนไดใน
ขณะนี้เนื่องจากเกินขีดจํากัดของโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชคํานวณ
คําวา อาฟเตอรช็อก (aftershock) พจนานุกรมศัพทภูมิศาสตร ฉบับราชบุณฑิตยสถาน
บัญญัติวา แผนดินไหวตาม และไดอธิบายไววา คือ แผนดินไหวขนาดเล็กเกิดขึ้นหลาย ๆ ครั้งเปน
เวลา 1 ถึง 2 วัน หรืออาจเปนเดือนก็ไดหลังจากเกิดแผนดินไหวขนาดใหญ โดยเกิดขึ้นทันทีที่
บริเวณเดียวกันหลังจากแผนดินไหวขนาดใหญเกิดขึ้นแลว หินตาง ๆ รอบ ๆ ศูนยกลางไหว
สะเทือนใตผิวโลกจะพยายามปรับตัวใหคืนสภาพสมดุล ดังนั้น จึงเกิดความไหวสะเทือนตามมา
เปนระยะ ๆ กวาจะหยุดไหวสนิท.
นักวิทยาศาสตรไดประมาณวาการเลื่อนตัวหลายสิบเมตรภายใตพื้นโลกนี้สงผลใหพื้นทะเล
ขยับเลื่อนตัวไดหลายเมตรเชนกัน และการขยับเลื่อนตัวของพื้นทะเลในแนวดิ่งนี้สงผลใหเกิดคลืน่ สึ
นามิที่พื้นผิวน้ํา หลังจากที่มีการขยับตัวของรอยเลื่อนแลวจึงเกิดอาฟเตอรช็อกตามมา แต
อาฟเตอร ช็ อ กเหล า นี้ มี พ ลั ง งานไม เ พี ย งพอที่ จ ะทํ า ให เ กิ ด คลื่ น สึ น ามิ ขึ้ น มาได อี ก

172

ในบริเวณทะเลลึก คลื่นสึนามินี้จะสูงไมมากนัก ดังนั้นเรือที่ลอยอยูกลางทะเลลึกอาจไม
รูสึกหรือสังเกตเห็นได แตเมื่อเขาใกลชายฝงซึง่ เปนบริเวณน้าํ ตื้น คลื่นสึนามินี้จะกอตัวขึ้นสูงไดถึง
10 เมตร เหมือนกับที่ซัดเขาใสบริเวณชายฝงทะเลอันดามันทางตอนใตของประเทศไทย เมื่อวันที่
26 ธ.ค.47 และสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินเปนจํานวนมากของทั้งชาวไทยและชาว
ตางประเทศทีม่ าทองเที่ยวในประเทศไทย
คลื่นสึนามิเกิดขึ้นไมบอยครั้งหนัก แตทวาแตละครั้งที่เกิดก็สรางความเสียหายไดเปน
จํานวนมาก คลื่นสึนามิทเี่ คยเกิดขึน้ มาแลวสวนใหญมักเกิดขึ้นในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟกซึ่ง
สงผลกระทบตอหลายๆ ประเทศที่อยูลอ มรอบมหาสมุทรแปซิฟก แมวาจะไมไดอยูใกลกับจุด
ศูนยกลางการเกิดแผนดินไหวก็ตาม ประเทศญี่ปุนเปนประเทศที่ไดรับผลกระทบจากคลื่นสึนามิ
บอยครั้ง ทั้งที่เกิดจากแผนดินไหวใกลกับเกาะญี่ปุนหรือจากอีกฝากหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟก
เชน คลื่นสึนามิทเี่ กิดจากแผนดินไหวทีม่ ศี ูนยกลางการเกิดใตทะเลใกลกับประเทศชิลีในป ค.ศ.
1960 ซึ่งวัดขนาดไดถึง 9.5 ริคเตอร สงผลใหเกิดความเสียหายตอประเทศญี่ปุนอยางมาก
ขอควรปฏิบตั ิเพื่อลดความเสียหายตอชีวิต
คลื่นยักษสามารถทําอันตรายตอมนุษยในลักษณะ
ตอไปนี้
• ทําใหจมน้ําอยางรวดเร็ว รุนแรง
•
คลื่นน้ํามีความรุนแรงสามารถทําอันตราย
โดยตรงต อร า งกาย และสามารถนํ า พาโคลน
ทราย และซากสิ่ ง ของ สิ่ ง ก อ สร า งมาปะทะ
รางกายได
• กระแสน้ําสามารถพัดพารางกายไปกระแทกโขดหิน พื้นดิน ตนไมและอื่นๆ
• สึนามิสามารถทําลายอาคาร สิ่งปลูกสรางตางๆ ทําใหสามารถพังลงมาทําอันตรายตอ
มนุษยอยางรวดเร็ว สึนามิมีโมเมนตัมสูงสามารถทําลายกําแพงซีเมนตได
• สึนามิเคลื่อนที่ไดเร็วกวาการวิ่งหนีของมนุษย
สิ่งที่ควรปฏิบัติคือ หลังจากทราบวามีแผนดินไหวเกิดขึ้นและอยูในบริเวณชายฝงใหพยายาม
เคลื่อนที่ขึ้นที่สูงที่มั่นคง พบวาตนไมริมทะเล เชน ตนมะพราว ตนสนสามารถใชเปนหลักยึดไดใน
กรณีที่ไมสามารถหนีขึ้นที่สูงใหพนน้ําไดทัน สึนามิเคลื่อนที่แซงมนุษยวิ่ง ควรปนตนไมขึ้นใหสูง
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ที่สุดใหพนระดับคลื่น ไมควรหลบเขาในบังกะโลหรือสิ่งปลูกสรางเปนอันขาด เพราะสิ่งปลูกสราง
ตามชายหาดมักสรางขึ้นอยางไมมั่นคง
ในกรณีอยูบนเรือ เมื่อไดยินการทํานายแผนดินไหวหรือสึนามิ อยาเคลื่อนเรือเขาฝงน้ําตื้น
เพราะสึนามิสามารถกอใหเกิดการเคลื่อนตัวของน้าํ ที่ไมสามารถทํานายไดเมื่อมันเขาฝง
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 5
เรื่อง ความรุนแรงของคลืน่ สึนามิ
เวลาเรียน 3 ชั่วโมง
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1.เขาใจเรื่อง ความรุนแรงของแผนดินไหว
2.สามารถอธิบายความหมายของแผนดินไหวได
3.สามารถอธิบายระดับของมาตราการวัดระดับแผนดินไหวในระดับตางๆได
4.สามารถอธิบายความรุนแรงของแผนดินไหวและคลื่นสึนามิเมื่อวันที่ 26 ธ.ค.47 ได
5.เขาใจและสามารถอธิบายกระบวนการของธรรมชาติเมื่อเกิดอาฟเตอรชอกได
6.สามารถบอกมาตรการแกไขปญหาและลดความเสียหายเมื่อเกิดสึนามิได
7.สามารถบอกวิธีการปฏิบัติตนเพื่อหนีภัยสึนามิได
8.เขาใจสัญลักษณที่เปนประโยชนในการหนีภัยสึนามิ เชน สัญลักษณเสนทางหนีภัย
สึนามิ หอเตือนภัย เปนตน
9.สามารถนําองคความรูที่ไดรับจากการเรียนเรื่อง คลื่นสึนามิไปสรางผลงานดานความรู
เพื่อเปนประโยชนตอตนเอง ครอบครัวและชุมชนได
สาระการเรียนรู
1.ความหมายของแผนดินไหว
2.ความรุนแรงของแผนดินไหวแตละระดับ
3.มาตราการวัดความไหวสะเทือน
4.ความเกี่ยวของของแผนดินไหวและคลื่นสึนามิ
5.การเกิดอาฟเตอรช็อก
6.ความรุนแรงของคลื่นสึนามิ
7.มาตราการปองกันและลดความเสียหายจากเหตุการณสึนามิ
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การจัดการเรียนรูชวั่ โมงที่ 1
การเตรียมการลวงหนา
ครูเตรียมสื่อและอุปกรณใหครบถวน
ขั้นตั้งจุดหมาย
ใหนักเรียนจับคูเพื่อนที่นั่งขางตนเอง เขยาเกาอี้โดยไมใหเกิดเสียงดัง จากการกระทํา
ดังกลาวใหทายวาวันนี้จะเรียนเรื่องอะไร (เฉลย เรื่อง แผนดินไหว) พลิกบัตรคํา “แผนดินไหว”
ให นั ก เรี ย นช ว ยกั น อธิ บ ายโดยครู เ สนอแนะให คํ า ตอบถู ก ต อ ง จากกนั้ น พลิ ก บั ต รคํ า
“มาตราริก-เตอร” “มาตราเมอรแคลลี่” และดึงแถบประโยคคําอธิบายของมาตราดังกลาวพรอมกับ
อธิบายสั้นๆ
ขั้นขยายความคิด
ทํากิจกรรม “เพราะเราคูกัน” โดยนําภาพแสดงความรุนแรงของแผนดินไหวแตละระดับ 10
ภาพและขอความอธิบายภาพ 10 ขอความใหนักเรียน 20 คน โดยใหนักเรียนดูแลวคว่ําไว เมื่อครู
เปานกหวีดใหนักเรียนรีบไปหาคูที่ตรงกับภาพหรือขอความของตนเองและวิ่งไปติดบนกระดาน
และพูดพรอมกันวา “เราคูกัน” สามอันดับแรกเปนผูชนะ จากนั้นใหนักเรียนทุกคนชวยกัน
ตรวจสอบภาพและขอความใหถูกตอง ครูและนักเรียนรวมกันอธิบายภาพแสดงความรุนแรงของ
แผนดินไหวทีละภาพ
ขั้นประกอบกิจการงาน
แบงนักเรียนเปน 4 กลุม ใบความรูแสดงตารางระดับความรุนแรงของแผนดินไหวให
นักเรียนแตละกลุม จากนั้นครูนําบัตรคําแผนดินไหวติดไวตรงกลางของกระดานดํา ใหนกั เรียนแต
ละกลุมตอแถวเปน 4 แถว แขงกันมาเขียนผลที่เกิดขึ้นจากแผนดินไหวโดยหามซ้ํากัน
ครูวงที่คําวา “คลื่นสึนามิ” และอธิบายถึงคลื่นสึนามิทเี่ กิดเมื่อวันที่ 26 ธ.ค.47 ซึ่งเกิดจาก
ความรุนแรงของแผนดินไหวที่มีระดับความรุนแรงวัดไดถึง 9.0 ริกเตอร
ใหนักเรียนแตละกลุมวาดภาพในหัวขอ “แผนดินไหวและคลื่นสึนามิ” โดยเปดโอกาสให
นักเรียนเลือกระดับความรุนแรงของแผนดินไหวเองตามความสนใจ แลววาดภาพเหตุการณที่
เกิดขึ้นในระดับความรุนแรงของแผนดินไหวที่แตละคนเลือก
ขั้นแสดงผลงานและประเมิน
นักเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอภาพวาด พรอมทัง้ อธิบายภาพ
กลุมที่เหลือจะตองตรวจสอบวา กลุมที่ออกมานําเสนองาน วาดภาพเหตุการณไดตรงกับ
ระดับความรุนแรงของแผนดินไหวที่เกิดขึ้นหรือไม
นักเรียนรวมกันสรุปความรุนแรงของแผนดินไหว
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งาน
ใหนักเรียนสืบคนขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนดินไหวที่มีความเกี่ยวของกับคลื่นสึนามิจาก
แหลงความรูตางๆโดยใหจับคูกับเพื่อน 1 คน อภิปรายแลวบันทึกความรูเพิ่มเติมของตนเองและ
เพื่อนลงสมุด

ขอมูลเพิ่มเติมของตนเอง
หัวขอหรือรายการขอมูลที่ศกึ ษาเพิ่มเติม……………….……………………………………………
การอภิปรายรวบรวมขอมูล………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
สรุป………………………………………………………………………………………………….
ขอมูลเพิ่มเติมของ ชื่อ-นามสกุล (เพื่อน)
หัวขอหรือรายการขอมูลที่ศกึ ษา
เพิ่มเติม……………..………………………………………………
การอภิปรายรวบรวมขอมูล………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
สรุป………………………………………………………………………………………………….
สื่อและอุปกรณการเรียนรู
1.บัตรคํา
• แผนดินไหว
• มาตราริกเตอร
• มาตราเมอรแคลลี่
2.แถบประโยคคําอธิบาย
• มาตราริกเตอร
• มาตราเมอรแคลลี่
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3.ภาพและขอความแสดงความรุนแรงของแผนดินไหวแตละระดับ 10 คู
4.ใบความรูแสดงตารางระดับความรุนแรงของแผนดินไหว
5.กระดาษ
6.ปากกาเคมี
7.สีเมจิก
8.ฉลากที่มีตัวเลขของระดับความรุนแรงตางๆ ทั้งมาตราริกเตอรและมาตราเมอรแคลลี่
10.นกหวีด
การวัดและประเมินผล
1.การสังเกตความสนใจและความกระตือรือรนในการทํากิจกรรม
2.การตอบคําถามและการแสดงความคิดเห็น
3.การอธิบายความหมาย
4.การทํางานกลุม
5.การรวมกิจกรรม
6.การแสดงความรูท ี่ไดรับจากการวาดภาพ
7.การอภิปรายสรุป
8.ตรวจผลงาน
• รูปภาพ
• งานศึกษาเพิม่ เติม
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ใบความรูแสดงตารางระดับความรุนแรงของแผนดินไหว
มาตราริกเตอร
มาตราริกเตอร (อังกฤษ : Richter magnitude scale) เปนมาตรที่ใชกําหนดขนาดความ
รุนแรงของแผนดินไหว เสนอขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1935 โดยนักวิทยาแผนดินไหวสองคน คือ เบโน กูเทน
เรก (Beno Gutenbrg) และ ชาลส ฟรานซิส ริกเตอร (Charles Francis Richter)เดิมนั้นมีการ
กําหนดมาตรานี้เพื่อใชวัดขนาดของแผนดินไหวในทองถิ่นทางใตของแคลิฟอรเนียในสหรัฐอเมริกา
ที่บันทึกไดดวยอุปกรณที่เรียกวา เครื่องวัดความไหวสะเทือน (seismograph) แผนดินไหวที่มี
ขนาดนอยที่สดุ ในเวลานัน้ ถือเปนคาใกลเคียงศูนย มาตราดังกลาวแบงเปนระดับ โดยมีขนาด
ตางกันระดับละสิบเทา มาตราริกเตอรไมมีขีดจํากัดวามีคาสูงสุดเทาใด แตโดยทัว่ ไปกําหนดไว
ในชวง 0 - 9
ภายหลังเมื่อเครื่องวัดความไหวสะเทือนมีความละเอียดมากขึ้น สามารถวัดขนาดของแผนดินไหว
ไดละเอียด ทัง้ ในระดับที่ต่ํากวา 0 (สําหรับคาที่ไดนอยกวา 0 ถือเปนคาติดลบ) และที่สูงกวา 9
ตารางมาตราริกเตอร
ระดับ ความรุนแรง
1-2.9 เกิดการสัน่ สะเทือนเล็กนอย ผูคนเริ่มมีความรูสึกถึงการสั่นสะเทือนบาง
3-3.9

เกิดการสัน่ สะเทือนเล็กนอย ผูคนที่อยูในอาคารสูงอาจะรับรู ความรูสกึ คลายเมื่อรถไฟวิ่ง
ผาน

4-4.9

เกิดการสัน่ สะเทือนปานกลาง ผูท ี่อาศัยอยูท ั้งภายในและนอกอาคาร รูสึกไดถึงการ
สั่นสะเทือน วัตถุที่หอยอยูเกิดแขวนแกวง

5-5.9 เกิดการสัน่ สะเทือนรุนแรงเปนบริเวณกวาง เครื่องเรือน และวัตถุมกี ารเคลื่อนที่จากจุดเดิม
6-6.9

เกิดการสัน่ สะเทือนรุนแรงมาก อาคารเริ่มเสียหาย อาจมีรอยแยกของอาคาร และอาจ
พังทลาย

7.0+

เกิดการสัน่ สะเทือนรายแรง อาคาร บานเรือ่ น มีความเสียหายอยางเห็นไดชัด มีรอยแยก
ของแผนดิน วัตถุที่อยูบนพืน้ สั่นสะเทือนและตกหลน และมีความเปนไปไดที่จะเกิดสึนามิ
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มาตราเมอรแคลลี
มาตราเมรกัลลี (อังกฤษ: Mercalli scale) เปนมาตราสําหรับใชกาํ หนดขั้นความรุนแรง
ของแผนดินไหว คิดคนโดยจูเซปเป เมรกัลลี (Giuseppe Mercalli) ผูเชี่ยวชาญแผนดินไหวชาว
อิตาลี เมื่อ พ.ศ. 2445 โดยแบงไว 10 อันดับ ตอมาในป พ.ศ. 2474 แฮรรี โอ. วูด และแฟรงก นิว
แมนน นักวิทยาแผนดินไหวชาวอเมริกนั ไดนํามาตราเมรกัลลีมาปรับปรุงทําใหมาตรานี้เพิม่ เปน 12
อันดับ เรียกวา Modified Mercalli Intensity Scale อักษรยอ MM ปจจุบันมาตราเมรกัลลีไมคอย
เปนทีน่ ิยม
ระดับความรุนแรงตามมาตราเมอรแคลลี
มาตราเมรกัลลีบงบอกวาบริเวณที่เกิดแผนดินไหวไดรับผลกระทบและเกิดความเสียหาย
มากนอยเพียงใด โดยจัดระดับความรุนแรงเปน 12 ระดับ ดวยเลขโรมันตั้งแต I ถึง XII ดังนี้
I.

ตรวจวัดไดโดยเครื่องมือวัดความสั่นสะเทือนเทานั้น

II.

รูสึกไดเฉพาะคนที่มีความรูสึกไว คนที่อยูนิ่ง ๆ ในอาคารสูง และอาจสังเกตเห็นการ
แกวงไกวของสิ่งของที่แขวนอยู

III.

คนอยูในบานจะรูสึกไดโดยเฉพาะคนที่อยูในชั้นบนของอาคารสูง แตคนสวนใหญยังไม
รูสึกวาเกิดแผนดินไหว

IV.

ผูที่อยูในบานจะรูสึกกันทั่ว สวนผูที่อยูนอกบานจะไมคอยรูสึก ถาเปนเวลากลางคืน
อาจทําใหบางคนตื่นจากหลับ ขาวของในบาน เชน ถวยชาม หนาตาง บานประตู สั่น
ไหวหรือลั่นปงปง รถยนตที่จอดอยูสั่นไหวโคลงเคลงเห็นไดชัด

V.

แทบทุกคนรูสึกไดวาเกิดแผนดินไหว ถวยชามตกแตก วัตถุที่วางไวไมมั่นคงลมคว่ํา
ตนไม เสาไฟฟา และวัตถุที่มีความสูงแกวงไกวเห็นไดชัด ลูกตุมนาฬิกาหยุดแกวง

VI.

ทุกคนรูสึกไดวาเกิดแผนดินไหว หลายคนตกใจวิ่งออกนอกอาคารบานเรือน ถวยชาม
หนาตาง เครื่องแกวตกแตก หนังสือหลนจากชั้นวาง เครื่องเรือนหนัก ๆ บางชิ้นเคลื่อนที่
ผนังปูนหลุดกระเทาะ

VII.

สิ่งกอสรางเริ่มปรากฏความเสียหายเล็กนอยถึงปานกลาง อาคารที่ออกแบบสรางไวไม
ดีจะเสียหายมาก คนที่ขับรถอยูจะรูสึกถึงความผิดปกติ
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VIII.

อาคารที่ออกแบบสรางธรรมดาเสียหายบางสวน ผนังตึกพังทลาย ทรายและโคลนบน
พื้นดินถูกดันขึ้นมาคลายกับน้ําพุ ระดับน้ําในบอ หนอง บึง เปลี่ยนแปลง เครื่องเรือน
หนัก ๆ เคลื่อนที่ คนที่กําลังขับรถควบคุมรถไดลําบาก

IX.

สิ่งกอสรางที่ออกแบบไวอยางดีเสียหายมาก ตัวอาคารเคลื่อนออกจากฐานราก
แผนดินเกิดรอยแยก ทอน้ําใตดินเสียหาย

X.

สิ่งกอสรางทําดวยไมที่ออกแบบไวอยางดีถูกทําลาย แผนดินแยกรุนแรง รางรถไฟบิดงอ
เกิดดินถลมโดยเฉพาะที่ลาดชันริมฝงแมน้ํา น้ําในแมน้ําลําคลองกระฉอกทําใหเกิด
คลื่นซัดและอาจทําใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน

XI.

อาคารสิ่งกอสรางพังทลายเกือบทั้งหมด สะพานพังพินาศ เกิดแผนดินแยกกวางขวาง
ทอน้ําและทอแกสใตดินเสียหายใชการไมได พื้นดินเปนลอนขรุขระ บริเวณที่เปนดิน
ออนกลายเปนลูกคลื่น รางรถไฟบิดงอจนใชการไมได

XII.

ทุกสิ่งทุกอยางถูกทําลายหมดสิ้น เสนแนวสายตาและระดับสายตาบิดเบน พื้นดิน
เคลื่อนไหวเปนคลื่น วัตถุกระเด็นขึ้นไปในอากาศ
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ภาพและขอความแสดงระดับความรุนแรงของแผนดินไหว

ระดับที่ 0 ริกเตอร

คนไมรูสึกถึงการสั่นสะเทือน

ระดับที่ 1 ริกเตอร

ผูที่อยูในอาคารสวนหนึ่ง จะรูสึกสั่นสะเทือน
เล็กนอย

ระดับที่ 2 ริกเตอร

ผูที่อยูในอาคารสวนมาก รูสึกถึงการ
สั่นสะเทือน
โคมไฟ ของที่แขวนไว เปนตน แกวงไปมา
เล็กนอย

ระดับที่ 3 ริกเตอร

ผูที่อยูในอาคารแทบทุกคน รูสึกถึงการ
สั่นสะเทือน
ภาชนะตางๆที่อยูบนหิ้ง เกิดเสียงดัง

ระดับที่ 4 ริกเตอร

ผูที่นอนอยูแทบทุกคน จะลืมตาตื่น
เครื่องตกแตงบานที่วางไวไมมั่นคง จะลม
หรือตกรวงลงมา

ระดับที่ 5 ริกเตอร

ผูคนบางกลุม รูสึกเปนอุปสรรคในการ
เคลื่อนไหว
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ระดับที่ 6 ริกเตอร

ผูคนจํานวนมาก รูสึกเปนอุปสรรคในการ
เคลื่อนไหว
ของชิ้นหนักๆ เชน ตู เฟอรนิเจอร เปนตน อาจลม
หรือเครื่องขายของอัตโนมัติที่อยูภายนอก อาจ
ลมลงมา

ระดับที่ 7+ ริกเตอร

ยืนลําบาก
กระเบื้องฝาผนัง กระจกหนาตางแตก เกิดรอย
แตกราวที่ฝาผนัง
กําแพงอิฐพัง

ระดับที่ 7+ ริกเตอร

ไมสามารถยืนได ถาไมคลานไมสามารถขยับได
บานประตูหลุดกระเด็น

ระดับที่ 7+ ริกเตอร

ไมสามารถขยับตามความตั้งใจของตนเองได
เกิดการแตกระแหงของดินขนาดใหญ ภูเขา
ถลม อาคารสิ่งกอสรางพังถลมจํานวนมาก

ระดับที่ 7+ ริกเตอร

คลื่นสึนามิ
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การจัดการเรียนรูชวั่ โมงที่ 2
การเตรียมการลวงหนา
ครูเตรียมสื่อ อุปกรณใหครบถวนและเตรียมการเรื่องการพานักเรียนไปเรียนในชุมชน
ขั้นตั้งจุดหมาย
ใหตัวแทนนักเรียนแตละกลุมจับฉลากเลข 1-4 จากนั้นใหนักเรียนแตละกลุมชวยกัน
อธิบายความหมายของภาพเรื่อง “แผนดินไหวและสึนามิ” จากคาบที่แลว จากนั้นใหนักเรียนแสดง
ความคิดเห็นใหคะแนนของแตละกลุมโดยพิจารณาจากภาพและการอธิบายภาพ นําภาพไปติดใน
ชั้นเรียน
ขั้นขยายความคิด
3.1ครู ใหนั ก เรีย นทายคํ า AFTERSHOCK
(อาฟเตอรช็อก) โดยเขี ย นบนกระดาน
A_TE_SH_C_ ทํากิจกรรม “หนีฉลาม” หากนักเรียนยกมือใหตัวอักษรผิดใหโยงฉลามเขามาหาเด็ก
1 จุด ถาฉลามถึงตัวเด็กแสดงวาเด็กแพ นักเรียนจึงตองพยายามตอบใหถูกตอง
เด็ก

•

•

•

•

•

•

•

•

ปลาฉลาม

3.2เมื่อเฉลยคําตอบวา AFTERSHOCK (อาฟเตอรช็อก) แลว ใหนักเรียนชวยกันอธิบาย
ความหมายดังกลาว จากนั้น ครูเฉลยความหมายดวยการใหนักเรียนกลุมที่เพื่อนลงความเห็นวา
การแสดงภาพและอธิบายความหมายสมบูรณที่สุดมีโอกาสมาเรียงชิ้นสวนประโยคความหมายที่
คว่ําไวหนาชั้นเรียน นําไปติดบนกระดานใหถูกตอง ครูใหความรูเพิ่มเติมเรื่อง อาฟเตอรช็อก และ
รวมกันอภิปรายความเกี่ยวของของอาฟเตอรช็อก กับแผนดินไหวและคลื่นสึนามิ พรอมตอบขอ
ซักถาม 3.3ครูสนทนากับนักเรียนเรื่อง ความรุนแรงของคลื่นสึนามิโดยใหนักเรียนอภิปรายเพิม่ เติม
จากประสบการณตรงและจากความรูเพิ่มเติม
3.4ครูซักถามนักเรียนวา จากเหตุการณสึนามิที่เกิดขึ้น นักเรียนคิดวาอะไรคือจุดบกพรอง
ที่ตองแกไขเพื่อลดความเสียหายและความรุนแรง ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น จากนั้นรวม
อภิปรายวาหลังจากเหตุการณที่เกิดขึ้นไดมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อชวยปองกันและลดความเสียหาย
หรือไม ดานใดบาง ครูเสนอแนะใหเห็นตัวอยางที่ชัดเจนคือ หอเตือนภัยสึนามิในโรงเรียน
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ขั้นประกอบกิจการงาน
3.5แบงนักเรียนเปน 4 กลุมโดยใหมีผูดูแลสมาชิกในกลุมกลุมละ1 คนและพานักเรียนไปดู
หอเตือนภัยในโรงเรียน โดยครูใหความรูเรื่องการทํางานของหอเตือนภัยและการทํางานของระบบ
เตือนภัยสึนามิ (20 นาที) พานักเรียนขึ้นชั้นเรียน
3.6ใหนักเรียน 4 กลุมจับฉลากรวมเปน 2 กลุม ระดมความคิดในการจัดปายนิเทศ (ปาย
นิเทศภายในโรงเรียนหรือปายนิเทศหนาหองเรียน) หัวขอ ความรูเรื่องคลื่นสึนามิ เพื่อขยายความรู
อันเปนประโยชนแกผูอื่น
ขั้นแสดงผลงานและประเมิน
ใหนักเรียนแตละคนสรุปความคิดรวบยอดเรื่อง การทํางานของหอเตือนภัย จากนั้นให
นักเรียนตัวแทน 5 คน ตั้งคําถามจากความรูที่ไดรับในคาบเรียนและใหนักเรียนในหองเรียนชวยกัน
ตอบคําถามดังกลาว อภิปรายและสรุปโดยครูเปนผูเสนอแนะใหถูกตอง
ใหนักเรียนวางแผนและออกแบบเนื้อหาที่จะจัดปายนิเทศ โดยเขียนหัวขอและแผนการ
ทํางาน และมอบหมายหนาที่แกสมาชิกในการนําภาพและขอมูลเพื่อจัดปายนิเทศ
งาน
ใหนักเรียนสนทนากับผูปกครองหรือคนในชุมชนวา ความรูเรื่องคลื่นสึนามิในแงมุมใดที่
คิดวาจําเปนและเปนประโยชนในการนําเสนอผานปายนิเทศตามหัวขอของกลุมที่ตนเองไดรับ
บันทึกลงสมุด
หัวขอปายนิเทศ…………………………………………………………
ชื่อผูที่นกั เรียนสนทนาดวย………………………………………………
ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
สื่อและอุปกรณการเรียนรู
1.ฉลาก 1-4
2.ภาพที่นกั เรียนวาดจากคาบที่แลว
3.กระดาษกาว
4.กรรไกร
5.แถบประโยคความหมายของคําวา อาฟเตอรช็อก
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6.รายชื่อนักเรียนเพื่อตรวจสอบเมื่อพานักเรียนลงพื้นที่
7.กระดาษสําหรับเขียนแผนงาน
การวัดและประเมินผล
1.การอธิบายความหมายประกอบภาพ
2.ความสนใจและความกระตือรือรนในการทํากิจกรรม
3. การตอบคําถามและการแสดงความคิดเห็น
4.การอภิปราย
5.ความสนใจและการปฏิบัติตนเมื่อทํากิจกรรมนอกชัน้ เรียน
6.การทํากิจกรรมกลุมและการแสดงคิดเห็นในกลุม
7.การตั้งคําถาม
8.การสรุปความรู
9.ตรวจผลงาน
• รูปภาพ
• แผนงานจัดปายนิเทศ
• การเสนอแนะจากผูปกครองหรือคนในชุมชน (สมุด)
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การจัดการเรียนรูชั่วโมงที่ 3
การเตรียมการลวงหนา
ครูเตรี ย มสื่ อ, อุ ปกรณ ใหครบถว น และเตรี ย มการเรื่อง ปา ยนิ เ ทศที่ ส ามารถนํา เสนอ
ความรูแกผูอื่นในโรงเรียนหรือนําเสนอนอกสถานที่ได
ขั้นตั้งจุดหมาย
ใหนักเรียนทํากิจกรรม “ใบคํา” โดยใหนักเรียนตัวแทน 3 คนรับภาพที่ครูใหแลวใบคําให
เพื่อนในหองเรียนยกมือตอบ ครูจับเวลา โดยอธิบายลักษณะของภาพนั้นๆทั้งหมด 3 ภาพ
1.ลักษณะการเกิดคลื่นสึนามิ 2.หอเตือนภัยสึนามิ 3.เสนทางการหนีสึนามิ
ขั้นขยายความคิด
3.1ครูติดภาพคลื่นสึนามิกลางกระดานดําและถามนักเรียนถึงการปฎิบัติตนเมื่อเกิดคลื่น
สึนามิใหนักเรียนคิดไวในใจ แบงนักเรียนเปน 4 แถวใหนักเรียนแขงกันไปเขียนบนกระดานใหมาก
ที่สุดและถูกตอง ครูและนักเรียนชวยกันตรวจสอบคําตอบบนกระดาน
3.2ใหนักเรียนตัวแทน 5 คน เลาถึงประสบการณถึงการหนีภัยสึนามิของตนเอง จากนั้น
ชวยกันอภิปรายถึงขอปฎิบัติตนเมื่อเกิดคลื่นสึนามิ สนทนากับนักเรียนวา จากประสบการณและ
ความรูที่ไดรับ เมื่อเกิดคลื่นสึนามิอีกครั้งนักเรียนจะปฎิบัติตนอยางไร เพราะเหตุใด
ขั้นประกอบกิจการงาน
3.3ใหนักเรียนจัดกลุมเปน 2 กลุมจากคาบที่แลวเพื่อจัดปายนิเทศในหัวขอ ความรูเรื่อง
คลื่ น สึ น ามิ และ การปฎิ บั ติ ต นเมื่ อ เกิ ด คลื่ น สึ น ามิ ตามที่ ก ลุ ม ตนเองได รั บ ให นั ก เรี ย นมารั บ
แผนงานคืนและรับอุปกรณที่ครูจัดให
3.4ใหนักเรียนนําขอแนะนําที่ไดจากผูปกครองหรือคนในชุมชนมาอภิปรายเพิ่มเติมในกลุม
และจัดปายนิเทศ
ขั้นแสดงผลงานและประเมิน
ใหนักเรียนตัวแทนออกมานําเสนอปายนิเทศที่จัดกลุมละ 3 คน โดยสรุปเปนองคความรู
พรอมทั้งบอกประโยชนของการจัดปายนิเทศดังกลาว ใหนักเรียนชวยกันอภิปรายสรุป โดยครูชวย
เสนอแนะใหถูกตอง
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สื่อและอุปกรณการเรียนรู
1.ภาพสําหรับกิจกรรม “ใบคํา”
• ลักษณะการเกิดคลื่นสึนามิ

• หอเตือนภัยสึนามิ
• สัญลักษณแสดงเสนทางการหนีสึนามิ

2.ภาพคลื่นสึนามิ

3.กระดาษสี
4.กาว
5.กรรไกร
6.ที่เย็บกระดาษ
7.แผนงาน
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การวัดและประเมินผล
1.การความกระตือรือรนในการทํากิจกรรม
2.ความรวมมือในการทํากิจกรรม
3.การตอบคําถามและการแสดงความคิดเห็น
4.การทํางานกลุม
5.การแสดงความคิดสรางสรรคในการจัดปายนิเทศ
6.การนําเสนอความรูแกผูอนื่ ผานปายนิเทศ
7.การนําเสนอปายนิเทศ
8.การอภิปรายสรุป
9.ตรวจผลงาน
• ปายนิเทศ
• ใบงาน
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ใบงาน
ใหนักเรียนตอบคําถามดังตอไปนี้
1. “แผนดินไหว” และ “คลื่นสึนามิ” มีความเกี่ยวของกันอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..……………………………………………….
……………………………………………………..……………………………………………….
2.จงอธิบายความหมายของคําวา “อาฟเตอรช็อก”
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..……………………………………………….
……………………………………………………..……………………………………………….
3.จงบรรยายความรุนแรงของคลื่นสึนามิ พรอมกับยกตัวอยางความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..……………………………………………….
……………………………………………………..……………………………………………….
……………………………………………………..……………………………………………….
4.นักเรียนคิดวาการเรียนเรื่อง สึนามิ มีความสําคัญอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..……………………………………………….
……………………………………………………..……………………………………………….
……………………………………………………..……………………………………………….
5.เมื่อเกิดคลื่นสึนามิผูที่อยูชายฝงและผูที่อยูในเรือควรปฎิบัติตนอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..……………………………………………….
……………………………………………………..……………………………………………….
……………………………………………………..……………………………………………….
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 6
เรื่อง ขั้นตอนในการแจงเตือน
• การแจงขาว
เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ แตไมมีผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
จุดประสงค เพื่อปองกันการตื่นตระหนกและการเขาใจผิดของประชาชน
กลุ ม เป า หมาย ผู บั ง คั บ บั ญ ชาทั้ ง ส ว นกลางและส ว นภู มิ ภ าค เพื่ อ เป น ข อ มู ล ในการชี้ แ จงกั บ
ประชาชน
• การแจงเตรียมพรอมเฝาระวัง
เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ ซึ่งคาดวาจะมีผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
จุ ด ประสงค ให ร ายละเอี ย ดของภั ย ความรุ น แรง ผลกระทบเวลาที่ ค าดหมายว า ภั ย จะเกิ ด
คําแนะนําในการปฏิบัติเพื่อลดอันตราย ลดความสูญเสีย คําแนะนําในการชวยเหลือกูภัย
กลุมเปาหมาย ผูบัง คับบัญชาทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค หนวยชวยเหลือและกูภัย ตลอดจน
ประชาชน
• การแจงเตือนภัย
เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ ที่จะเปนอันตรายมีผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
อยางรุนแรงหรือครอบคลุมพื้นที่อยางกวางขวาง
จุ ด ประสงค ให ร ายละเอี ย ดของภั ย ความรุ น แรง ผลกระทบ เวลาที่ ค าดหมายว า ภั ย จะเกิ ด
คําแนะนําในการปฏิบัติเพื่อลดอันตรายลดความสูญเสีย คําแนะนําในการชวยเหลือกูภัย
กลุมเปาหมาย ผูบัง คับบัญชาทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค หนวยชวยเหลือและกูภัย ตลอดจน
ประชาชน
• การยกเลิกสถานการณ
เมื่อสถานการณภัยพิบัติกลับสูภาวะปกติ และทําการตรวจสอบขอมูลจากทุก ๆ แหลง จน
เปนที่แนใจและเปนไปตามเกณฑยกเลิกสถานการณของภัยแตละชนิด
จุดมุงหมาย เพื่อแจงใหทราบวามีความปลอดภัย และใหหนวยชวยเหลือกูภัยดําเนินการบรรเทา
สาธารณภัย
กลุมเปาหมาย ผูบังคับบัญชาทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค หนวยชวยเหลือและกูภัย ตลอดจน
ประชาชน
เครื่องมือในการกระจายขาว
• SMS (5,000 เครื่อง / ชุด)
• Fax. (150 เครื่อง / ชุด)
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• E-mail
• โทรทัศนกระจายขาวทัว่ ประเทศ
• วิทยุกระจายขาวทั่วประเทศ (280 สถานี)
• หอเตือนภัย
• Call Center 1860
• เครือขาย OpenCARE
• ตัวอยาง ขอความ SMS การเกิดแผนดินไหวในทะเล
แจงขาว (5.0 – 6.4 ริกเตอร)
14.00 น. แผนดินไหวในทะเล 6.0 ริกเตอร บริเวณนิโคบารระยะ 550 กม. จากชายฝงอันดามัน
ของไทย คาดวาไมเกิดสึนามิ
แจงเตรียมพรอมเฝาระวัง (7.0 – 7.7 ริกเตอร)
14.00 น. แผนดินไหวในทะเล 7.5 ริกเตอร บริเวณนิโคบารระยะ 550 กม. จากชายฝงอันดามัน
ของไทย คาดวามีโอกาสเกิดสึนามิใหเตรียมอพยพไปที่ปลอดภัยและติดตามขอมูลเพิ่มเติม
แจงเตือนภัย (7.8 ริกเตอร ขึ้นไป)
14.00 น. แผนดินไหวในทะเล 7.9 ริกเตอร บริเวณนิโคบารระยะ 550 กม. จากชายฝงอันดามัน
ของไทย คาดวามีโอกาสสูงมากที่จะเกิดสึนามิ ใหอพยพไปที่ปลอดภัยและติดตามขอมูลเพิ่มเติม
• ตัวอยางแฟกซการแจงเตือนภัย
การแจงเตือนภัยแผนดินไหวในทะเล
ฉบับที่ 1/48
จาก ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ
ถึง ผูเกี่ยวของและผูปฎิบัติ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2548 เวลา 22.55 น.
สถานการณ
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2548 เวลา 22.42 น.ไดเกิดแผนดินไหวในทะเล
ขนาด 8.0 ริกเตอร ที่ความลึกใตผิวโลก 33 กิโลเมตร
สถานที่เกิดเหตุ
ศูนยกลางที่ ละติจูด 4.39 องศาเหนือ ลองติจูด 93.42 องศาตะวันออก
บริเวณเกาะสุมาตรา ระยะหาง 654 กิโลเมตร จากชายฝงอันดามันของไทย
การประเมินสถานการณ
คาดวามีโอกาสสูงที่จะเกิดคลื่นสึนามิ เปนเกณฑแจงเตือนภัย
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คําแนะนํา
ภัยคลื่นสึนามิ อาจเปนอันตรายตอพื้นทีบ่ ริเวณแนวชายฝง จังหวัดภูเก็ต
พังงา กระบี่ ระนอง สตูล และตรัง
- ใหแจงเตือนภัยและอพยพประชาชนไปยังพืน้ ที่ปลอดภัย
- ใหปฏิบัติตามแผนบรรเทาสาธารณภัยบริเวณพืน้ ที่รบั ผิดชอบ
- ใหติดตามสถานการณและเฝาฟงการแจงขาวเพิ่มเติม
ขั้นตอนปฏิบตั ิการแจงเตือนภัยสึนามิ (Tsunami Warning)
ระดับสีเหลือง
1.ตรวจพบแผนดินไหว
ศูนยกลางในมหาสมุทร
อินเดียขนาด > 6.5 ริกเตอร

ระดับสีสม
2.ตรวจสอบขอมูลจาก
นานาชาติและวิเคราะห
ชนิดของรอยเลื่อน และ
ความลึก ถาเคลื่อนที่ใน
แนวดิ่ง และเกิดระดับตื้น

ระดับสีแดง
3.ตรวจพบคลืน่ ยักษใน
ทะเลดวยทุน ตรวจวัด
กลางทะเล

15 นาที

15 นาที

15 นาที

1.ประกาศในทุกสื่อ
2.หนวยกูภัยเตรียมพรอม

1.ประกาศแจงเตือนคลื่นยักษผาน
วิทยุทองถิน่ & โทรศัพทมือถือ
2.หนวยกูภัยแจงประชาชนขึน้
จากทะเล และเตรียมพรอมอพยพ
3.แจงขาวใหเรือในทะเลเรงออก
ทะเลลึก

1.ใหประชาชนอพยพขึ้นที่สงู
บริเวณที่จัดเตรียมไว
2.ฟงขาวสารจากทางราชการ
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 7
เรื่องวิธีปฏิบตั ิตนเมื่อเกิดสึนามิ
สิ่งที่ควรปฎิบัติเมื่อเกิดแผนดินไหว/สึนามิ
เหตุจากแผนดินไหว
กอนการเกิดแผนดินไหว
1. ควรมีไฟฉายพรอมถานไฟฉาย และกระเปายาเตรียมไวในบาน และใหทุกคนทราบวาอยูท ี่
ไหน
2. ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องตน
3. ควรมีเครื่องมือดับเพลิงไวในบาน เชน เครื่องดับเพลิง ถุงทราย เปนตน
4. ควรทราบตําแหนงของวาลวปดน้าํ วาลวปดกาซ สะพานไฟฟา สําหรับตัดกระแสไฟฟา
5. อยาวางสิง่ ของหนักบนชั้น หรือหิ้งสูง ๆ เมื่อแผนดินไหวอาจตกลงมาเปนอันตรายได
6. ผูกเครื่องใชหนัก ๆ ใหแนนกับพื้นผนังบาน
7. ควรมีการวางแผนเรื่องจุดนัดหมาย ในกรณีที่ตองพลัดพรากจากกัน เพื่อมารวมกันอีกครั้ง
ในภายหลัง
8. สรางอาคารบานเรือนใหเปนไปตามกฎเกณฑที่กาํ หนด สําหรับพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหว
ระหวางเกิดแผนดินไหว
1. อยาตื่นตกใจ พยายามควบคุมสติอยูอยางสงบ ถาทานอยูในบานก็ใหอยูในบาน ถาทานอยู
นอกบานก็ใหอยูนอกบานเพราะสวนใหญไดรับบาดเจ็บเพราะวิ่งเขาออกจากบาน
2. ถาอยูในบานใหยืนหรือมอบอยูในสวนของบานที่มีโครงสรางแข็งแรง ที่สามารถรับน้าํ หนัก
ไดมาก และใหอยูห างจากประตู ระเบียง และหนาตาง
3. หากอยูในอาคารสูง ควรตั้งสติใหมนั่ และรีบออกจากอาคารโดยเร็ว หนีใหหา งจากสิ่งที่จะ
ลมทับได
4. ถาอยูในที่โลงแจง ใหอยูหางจากเสาไฟฟา และสิง่ หอยแขวนตาง ๆ ที่ปลอดภัยภายนอกคือ
ที่โลงแจง
5. อยาใช เทียน ไมขีดไฟ หรือสิ่งทีท่ าํ ใหเกิดเปลวหรือประกายไฟ เพราะอาจมีแกสรั่วอยู
บริเวณนัน้
6. ถาทานกําลังขับรถใหหยุดรถและอยูภายในรถ จนกระทั่งการสั่นสะเทือนจะหยุด
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7. หามใชลิฟทโดยเด็ดขาดขณะเกิดแผนดินไหว
8. หากอยูชายหาดใหอยูหางจากชายฝง เพราะอาจเกิดคลื่นขนาดใหญซัดเขาหาฝง
หลังเกิดแผนดินไหว
1. ควรตรวจตัวเองและคนขางเคียงวาไดรับบาดเจ็บหรือไม ใหทาํ การปฐมพยาบาลขั้นตน
กอน
2. ควรรีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที เพราะหากเกิดแผนดินไหวตามมาอาคารอาจ
พังทลายได
3. ใสรองเทาหุมสนเสมอ เพราะอาจมีเศษแกว หรือวัสดุแหลมคมอื่น ๆ และสิง่ หักพังแทง
4. ตรวจสายไฟ ทอน้ํา ทอแกส ถาแกสรั่วใหปดวาลวถังแกส ยกสะพานไฟ อยาจุดไมขีดไฟ
หรือกอไฟจนกวาจะแนใจวาไมมีแกสรั่ว
5. ตรวจสอบวา แกสรั่ว ดวยการดมกลิ่นเทานั้น ถาไดกลิ่นใหเปดประตูหนาตางทุกบาน
6. ใหออกจากบริเวณที่สายไฟขาด และวัสดุสายไฟพาดถึง
7. เปดวิทยุฟงคําแนะนําฉุกเฉิน อยาใชโทรศัพท นอกจากจําเปนจริง ๆ
8. สํารวจดูความเสียหายของทอสวม และทอน้าํ ทิง้ กอนใช
9. อยาเปนไทยมุงหรือเขาไปในเขตทีม่ ีความเสียหายสูง หรืออาคารพัง
10. อยาแพรขาวลือ
แหลงขอมูล : กรมอุตุนิยมวิทยา
ขอเท็จจริงสําคัญเกี่ยวกับคลื่นสึนามิที่ควรทราบ
คลื่นสึนามิที่ซัดเขาชายฝงทะเลในมหาสมุทรแปซิฟกมักเกิดจากแผนดินไหวเปนสวนใหญ
ซึ่งเแผนดินไหวนี้อาจจะเกิดในบริเวณใกลหรือไกลจากบริเวณที่คุณอยู
คลื่นสึนามิบางลูกมีขนาดใหญมาก ในบริเวณชายฝงอาจมีความสูงถึง 30 ฟุตหรือมากกวา
(100 ฟุตในครั้งที่รายแรงที่สดุ ) นอกจากนี้ คลื่นสึนามิยงั สามารถเคลื่อนตัวเขาฝง ดวยความสูง
หลายรอยฟุต
คลื่นสึนามิสามารถซัดถลมบริเวณชายฝง ทะเลที่อยูในระดับต่ําไดทั้งหมด
คลื่นสึนามิหนึง่ ลูกประกอบดวยคลื่นจํานวนหลายระลอก บอยครั้งที่คลืน่ ลูกแรกอาจจะ
ไมใชคลื่นที่มขี นาดใหญที่สดุ และหลังจากที่เกิดคลื่นลูกแรก อันตรายที่เกิดจากคลืน่ สึนามิอีกหนึง่
ลูกอาจกินเวลาตอมาหลายชั่งโมง
คลื่นสึนามิสามารถเคลื่อนที่ไดรวดเร็วกวาที่คนจะสามารถวิง่ ได
บางครั้งคลื่นสึนามิทําใหนา้ํ บริเวณชายฝง ลดลงและเผยใหเห็นพื้นมหาสมุทรได
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คลื่นสึนามิบางลูกมีพลังความแรงมหาศาล คลื่นของมันสามารถพัดพากอนหินขนาดใหญ
ที่มีนา้ํ หนักหลายตัน พรอมทัง้ เรือและซากปรักหักพังอืน่ ๆ ขึ้นมาบนฝงในระยะหลายรอยฟุต น้ํา
ทะเลสามารถเคลื่อนที่ดวยกําลังมหาศาล และสามารถทําลายอาคาร บานเรือน ที่อยูอาศัย และ
ทําใหผูคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได
คลื่นสึนามิสามารถเกิดขึ้นเมื่อใดก็ไดไมวาจะเปนในตอนกลางวันหรือกลางคืนคลื่นสึนามิ
สามารถไปตามเเมนา้ํ หรือลําธารที่ไหลลงมหาสมุทรได
สิ่งที่ควรปฎิบัติเมื่อเกิดคลื่นสึนามิ
ในกรณีที่อยูบนฝง
ควรตระหนักถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับคลื่นสึนามิ ขอมูลนี้สามารถชวยชีวิตคุณไดและควร
แจงขอมูลนี้แกญาติและเพือ่ นของคุณ เนื่องจากขอมูลนี้จะสามารถชวยชีวิตของพวกเขาไดเชนกัน
ในกรณีที่คุณอยูในโรงเรียนและไดยินเสียงเตือนภัยเกี่ยวกับคลื่นสึนามิ คุณควรปฎิบัติตามแนะนํา
ของอาจารยหรือบุคคลากรทานอื่นในโรงเรียน
ในกรณีที่คุณอยูในบานและไดยนิ เสียงเตือนภัยเกี่ยวกับคลืน่ สึนามิ
คุณควรแนใจวา
ครอบครัวของคุณทั้งหมดไดยินเสียงเตือนภัยนั้น ถาคุณอยูในบริเวณที่จะไดรับอันตรายจากคลื่น
สึนามิ ควรอพยพครอบครัวดวยความเรียบรอย สงบและปลอดภัยไปยังสถานที่อพยพหรือสถานที่
ที่ ปลอดภัยนอกเขตอันตราย นอกจากนัน้ ควรปฎิบัติตามคําแนะนําของประกาศภาวะฉุกเฉินใน
ทองถิน่ หรือกฏหมายที่ประกาศบังคับใช
ในกรณีที่คุณอยูที่ชายหาดหรือใกลมหาสมุทรและรูสึกวาแผนดินสั่นสะเทือนควรไปยัง
พื้นที่ ที่สูงกวาโดยทันที โดยไมตองรอเสียงประกาศเตือนภัย เนื่องจากคลื่นสึนามิทเี่ กิดจากแผนดิน
ไหวในทองถิ่น สามารถโจมตีในบางบริเวณกอนทีจ่ ะมีการประกาศเตือน นอกจากนี้ ควรอยูหาง
จากแมน้ําหรือลําธารที่ไหลลงมหาสมุทร และเมื่อคลืน่ สึนามิเกิดขึน้ ควรอยูหา งจากชายหาดและ
มหาสมุทร
คลื่นสึนามิที่เกิดในสถานทีท่ ี่หา งไกลออกไป จะทําใหผูคนมีเวลาพอที่จะอพยพไปอยูบนที่
สูง แตสําหรับคลื่นสึนามิทเี่ กิดภายในเมืองริมชายฝง ทะเล ซึ่งคุณอาจรูสึกไดวาแผนดินสั่นสะเทือน
คุณอาจมีเวลาเพียงไมกนี่ าทีที่จะไปอยูบนที่สงู
มีโรงเเรมคอนกรีตที่สูงหลายชัน้ ตั้งอยูบนบริเวณชายฝง ในระดับต่ําหลายแหง ในกรณีที่
มีเสียงเตือนภัยและคุณไมสามารถหนีเขาฝงไปยังพื้นทีส่ ูงดวยความรวดเร็วได ชั้นบนของโรงแรม
เหลานี้เปนสถานที่ปลอดภัยที่สามารถใชหลบภัยได อยางไรก็ตาม บานและอาคารขนาดยอมที่
ตั้งอยูในบริเวณชายฝงระดับต่ํา
ไมไดถูกออกแบบมาเพื่อตานทานแรงกระแทกของคลื่นสึนามิ
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ดังนัน้ จึงไมควรอยูในสถานทีเ่ หลานี้เมื่อมีการเตือนภัย
หินโสโครกนอกชายฝงและพืน้ ที่ตื้นเขิน อาจชวยหยุดยัง้ กําลังของคลื่นสึนามิได แตคลื่น
ที่มีขนาดใหญและอันตราย ก็ยังคงเปนสิ่งที่คุกคามผูอยูอาศัยริมฝงในบริเวณเหลานั้น ดังนั้น
คําแนะนําที่ปลอดภัยที่สุด เมื่อมีการเตือนภัยเกีย่ วกับคลื่นสึนามิ คือ ควรอยูหา งจากบริเวณทีต่ ่ํา
ในกรณีที่อยูบนเรือ
เนือ่ งจากเราไมสามารถรับรูเกีย่ วกับคลืน่ สึนามิในมหาสมุทรเปดได นอกจากนี้ คลื่น
สึนามิสามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําอยางรวดเร็ว และกอใหเกิดกระแสน้ําที่อนั ตราย
ซึ่งไมสามารถคาดการณไดที่ทา เรือ ดังนัน้ จึงไมควรกลับเขาทาเรือ หากอยูในทะเลและมีประกาศ
เตือนภัยในบริเวณที่คุณอยู
หลังประกาศเตือนภัย หากมีเวลาที่จะเคลื่อนยายเรือของคุณไปสูน้ําลึก ควรพิจารณาสิง่
ตอไปนี้
ทาเรือขนาดใหญสวนใหญอยูภายใตการควบคุมของเจาหนาที่ประจําทาเรือและ/หรือ
ระบบเสนทางเดินเรือ หากมีการคาดการณวาคลื่นสึนามิจะเกิดขึ้น เจาหนาที่เหลานี้ควรกํากับการ
ดําเนินการในชวงที่มีความพรอม และกํากับการเดินเรือหากเห็นสมควร ในกรณีทกี่ ารเดินเรืออยูใ น
ความควบคุมดูแลควรรักษาการติดตอกับเจาหนาทีท่ าเรือ
ทาเรือขนาดเล็กอาจไมอยูภายใตการควบคุมของเจาหนาทีป่ ระจําทาเรือ ถาคุณไดยิน
เสียงเตือนภัย และมีเวลาที่จะเคลื่อนยายเรือไปยังน้าํ ลึก ควรกระทําดวยความเปนระเบียบ
เรียบรอย และคํานึงถึงเรือลําอื่น วิธที ี่ปลอดภัยที่สุดสําหรับเจาของเรือขนาดเล็ก โดยเฉพาะเมือ่
คลื่นสึนามิเกิดขึ้นในทองที่ คือ จอดเรือไวที่ทา แลวขึ้นฝงไปยังพื้นทีส่ ูง สภาพภูมอิ ากาศที่เลวราย
(ทะเลทีม่ ีคลื่นจัดนอกทาเรือ) ทําใหเรือขนาดเล็กอยูในอันตรายมากขึ้น ดังนัน้ การยายไปอยูบ น
พื้นที่สูงจึงเปนหนทางเดียวทีป่ ลอดภัยที่สุด
คลื่นสึนามิและกระแสน้ําที่ไมอาจคาดการณไดสามารถสงผลกระทบตอทาเรือใน
ระยะเวลาหนึง่ หลังจากที่มีผลกระทบที่รุนแรงตอชายฝงในระยะแรก ดังนั้น ควรติดตอกับ
เจาหนาที่ของทาเรือกอนทีจ่ ะกลับไปยังทาเรือ เพื่อตรวจสอบวาสภาพภูมิอากาศที่ทา เรือปลอดภัย
ตอการเดินเรือและจอดเรือ
แหลงขอมูล:ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 7
เรื่องวิธีปฏิบตั ิตนเมื่อเกิดสึนามิ
เวลาเรียน 4 ชัว่ โมง
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. เขาใจจุดประสงคของวิธปี ฏิบัติตนเมื่อเกิดแผนดินไหวและสึนามิไดถูกตอง
2. อธิบายขั้นตอนวิธีปฏิบัตติ นเมื่อเกิดแผนดินไหวและสึนามิไดถกู ตอง
3. สามารถปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผนดินไหวและสึนามิได
4. เห็นความสําคัญในวิธปี ฏิบัติตนเมื่อเกิดแผนดินไหวและสึนามิ
สาระการเรียนรู
1.ความรูเรื่องการเกิดแผนดินไหว
2.สิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อเกิดแผนดินไหว
3.สิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อเกิดสึนามิ
4.ความรูเรื่องการเกิดสึนามิ
การจัดการเรียนรูชวั่ โมงที่ 1
การเตรียมการลวงหนา
จัดเตรียมสื่อและอุปกรณใหครบถวน
2.ขั้นนํา (5นาที)
ครูใหนกั เรียนดูวิดีทัศนเหตุการณแผนดินไหวที่ตา งประเทศ แลวนักเรียนอภิปรายสาเหตุ
ของการเกิดแผนดินไหว
3.ขั้นเขาสูบทเรียน (40นาที)
ครูใหนักเรียนจับคูภาพเหตุการณกับขอความในเรื่องการปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผนดินไหว
จากนั้นแบงนักเรียนออกเปน 4 กลุม แตละกลุมชวยกันอภิปรายถึงขัน้ ตอนการปฏิบัติตน
เมื่อเกิดแผนดินไหว โดยแสดงในรูปแบบแผนที่ความคิด(Mind Mapping)
นักเรียนชวยกันตอบคําถามดังตอไปนี้
-สาเหตุของการเกิดแผนดินไหว
-กอนการเกิดแผนดินไหวเราเตรียมตัวอยางไร
-ระหวางเกิดแผนดินไหวเราปฏิบัติตัวอยางไร
-หลังการเกิดแผนดินไหวเราปฏิบัติตัวอยางไร
ใหแตละกลุมออกมาแสดงขอความรูและนําเสนอรายงานหนาชัน้ เรียน
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4. ขั้นสรุป (15 นาที)
นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรูเรื่องการปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผนดินไหวและใหนักเรียน
ซักถามในสวนทีย่ ังไมเขาใจ
งาน
ใหนักเรียนกลับไปทํากิจกรรม นอกชั่วโมงเรียน ดังนี้
-ใหนักเรียนไปหาขอมูลที่โครงการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.)เพื่อศึกษา
เสนทางหนีภัยสึนามิ
- นําผลมารายงานผลหนาชัน้ เรียนในการเรียนครั้งตอไป
สื่อและอุปกรณการเรียนรู
1.กระดาษขาวเทาสําหรับแสดงแผนที่ความคิด
2.ปากกาเคมี
3.ใบงาน
การวัดและประเมินผล
1.การสังเกตความตัง้ ใจ ความกระตือรือรนในการรวมกิจกรรม
2.สังเกตการทํางานกลุม
3.ความสนใจในเรียน
4.การอภิปรายซักถาม
5.ตรวจผลงาน
• แผนผังความคิดและใบงาน

199

การจัดการเรียนรูชวั่ โมงที่ 2
1.การเตรียมการลวงหนา
จัดเตรียมสื่อและอุปกรณใหครบถวน
2.ขั้นนํา (5นาที)
ครูทบทวนความรูเดิมในเรื่องการเกิดสึนามิ โดยการตอบคําถาม แลวรวมกันอภิปรายถึง
สาเหตุของการเกิดสึนามิ
3.ขั้นเขาสูบทเรียน (40นาที)
ครูใหนักเรียนเลนเกมตอบคําถามโดยครูเปนผูถามกอนจากนั้นใหนกั เรียนตั้งคําถามถาม
เพื่อนในเรื่องการปฏิบัติตนเมื่อเกิดสึนามิ
จากนั้นแบงนักเรียนออกเปน 4 กลุม แตละกลุมชวยกันอภิปรายถึงขัน้ ตอนการปฏิบัติตน
เมื่อเกิดสึนามิ โดยแสดงในรูปแบบแผนที่ความคิด(Mind Mapping)
นักเรียนชวยกันตอบคําถามดังตอไปนี้
- สาเหตุของการเกิดสึนามิ
- กอนการเกิดสึนามิเราเตรียมตัวอยางไร
- ในกรณีที่อยูบ นฝงเมื่อเกิดสึนามิเราปฏิบตั ิตัวอยางไร
- ในกรณีที่อยูบนเรือเมื่อเกิดสึนามิเราปฏิบตั ิตวั อยางไร
- หลังการเกิดสึนามิเราปฏิบตั ิตัวอยางไร
ใหแตละกลุมออกมาแสดงขอความรูและนําเสนอรายงานหนาชัน้ เรียน
4. ขั้นสรุป (15 นาที)
นักเรียนและครูรวมกันสรุปความรูเรื่องการปฏิบัติตนเมื่อเกิดสึนามิและใหนักเรียนซักถาม
ในสวนทีย่ ังไมเขาใจ
สื่อและอุปกรณการเรียนรู
1.กระดาษขาวเทาสําหรับแสดงแผนที่ความคิด
2.ปากกาเคมี
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การวัดและประเมินผล
1.การสังเกตความตัง้ ใจ ความกระตือรือรนในการรวมกิจกรรม
2.สังเกตการทํางานกลุม
3.ความสนใจในเรียน
4.การอภิปรายซักถาม
5.ตรวจผลงาน
• แผนผังความคิด
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การจัดการเรียนรูชวั่ โมงที่ 3
1.การเตรียมการลวงหนา
จัดเตรียมสื่อและอุปกรณใหครบถวน
2.ขั้นนํา (5นาที)
นักเรียนทบทวนความรูเรื่องวิธีปฏิบัติตนเมือ่ เกิดแผนดินไหวและสึนามิ
3. ขั้นสอน (40 นาที)
ใหนักเรียนแสดงบทบาทสมมติวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผนดินไหวและสึนามิสึ แบงกลุม เปน
3 กลุม
กลุมแรกแสดงวิธีปฏิบัตติ นเมื่อเกิดแผนดินไหว
กลุมที่สองแสดงวิธปี ฏิบัติตนในกรณีที่อยูบนฝง เมื่อเกิดสึนามิ
กลุมที่สามแสดงวิธปี ฏิบัติตนในกรณีที่อยูบนเรือเมื่อเกิดสึนามิ
จากนั้นรวมกันสนทนาสิ่งทีไ่ ดจากแสดงบทบาทสมมติ แลวตัวแทนของแตละกลุมออกมา
สรุปขอมูล หนาชั้นเรียน
นักเรียนแตละกลุมรับเอกสารการเรียนรูเรือ่ งวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผนดินไหวและสึนามิ
และชวยกันตอบคําถาม ดังนี้
- สาเหตุของการเกิดแผนดินไหว
- กอนการเกิดแผนดินไหวเราเตรียมตัวอยางไร
- ระหวางเกิดแผนดินไหวเราปฏิบัติตัวอยางไร
- หลังการเกิดแผนดินไหวเราปฏิบัติตัวอยางไร
- สาเหตุของการเกิดสึนามิ
- กอนการเกิดสึนามิเราเตรียมตัวอยางไร
- ในกรณีที่อยูบ นฝงเมื่อเกิดสึนามิเราปฏิบตั ิตัวอยางไร
- ในกรณีที่อยูบนเรือเมื่อเกิดสึนามิเราปฏิบัติตวั อยางไร
- หลังการเกิดสึนามิเราปฏิบตั ิตัวอยางไร
นักเรียนชวยกันตอบคําถาม พรอมทั้งแสดงความคิดเห็นรวมกัน
นักเรียนแตละคนทําชิน้ งาน เปนแผนปายความรูเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตนเมือ่ เกิด
แผนดินไหวและสึนามิ แลวนําชิน้ งานที่ไดไปติดยังบริเวณตางๆในโรงเรียนเพื่อเปนการขยาย
ความรู
4. ขั้นสรุป (15 นาที)
นักเรียนชวยกันสรุปความรูท ี่ไดจากการเรียนในเรื่องวิธปี ฏิบัติตนเมื่อเกิดแผนดินไหวและ
สึนามิ ผูสอนเสนอแนะความรู ความเขาใจในสวนทีน่ ักเรียนยังไมเขาใจเพิ่มเติม
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สื่อและอุปกรณการเรียนรู
1.กระดาษชารจสําหรับทําชิน้ งาน
2.ปากกาเคมี
3.เอกสารการเรียนรูเรื่อง
4.กรรไกร
5.กระดาษกาว
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การจัดการเรียนรูชวั่ โมงที่ 4
1.การเตรียมการลวงหนา
จัดเตรียมสื่อและอุปกรณใหครบถวน
2.ขั้นนํา (5นาที)
ใหนักเรียนนําแผนผังความคิดที่ไดทํามาในคาบเรียนที่แลวมารวมกันแลวชวยกันอภิปราย
วิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผนดินไหวและสึนามิ
3. ขั้นสอน (40 นาที)
นักเรียนแตละกลุมรับเอกสารการเรียนรูเรื่องวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผนดินไหวและสึนามิ
และชวยกันตอบคําถาม ดังนี้
- สาเหตุของการเกิดแผนดินไหว
- กอนการเกิดแผนดินไหวเราเตรียมตัวอยางไร
- ระหวางเกิดแผนดินไหวเราปฏิบัติตัวอยางไร
- หลังการเกิดแผนดินไหวเราปฏิบัติตัวอยางไร
- สาเหตุของการเกิดสึนามิ
- กอนการเกิดสึนามิเราเตรียมตัวอยางไร
- ในกรณีที่อยูบนฝงเมื่อเกิดสึนามิเราปฏิบัติตัวอยางไร
- ในกรณีที่อยูบนเรือเมื่อเกิดสึนามิเราปฏิบัติตัวอยางไร
- หลังการเกิดสึนามิเราปฏิบัติตัวอยางไร
นักเรียนชวยกันตอบคําถาม พรอมทั้งแสดงความคิดเห็นรวมกัน
แบงนักเรียนเปน 3 กลุมทําชิ้นงานเปนแผนปายความรูเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิด
แผนดินไหวและสึนามิ แลวนําชิ้นงานที่ไดไปติดยังบริเวณตางๆในโรงเรียนเพื่อเปนการขยาย
ความรู
4. ขั้นสรุป (15 นาที)
นักเรียนชวยกันสรุปความรูที่ไดจากการเรียนในเรื่องวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผนดินไหวและ
สึนามิ ผูสอนเสนอแนะความรู ความเขาใจในสวนที่นักเรียนยังไมเขาใจเพิ่มเติม
สื่อและอุปกรณการเรียนรู
1.กระดาษชารจสําหรับทําชิ้นงาน
2.ปากกาเคมี
3.เอกสารการเรียนรูเรื่อง
4.กรรไกร
5.กระดาษกาว
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การวัดและประเมินผล
1.การสังเกตความตัง้ ใจ
2.ความกระตือรือรนในการรวมกิจกรรม
3.สังเกตการณทํางานกลุม
4.ความสนใจในเรียน
5.การอภิปรายซักถาม
6.ตรวจผลงาน
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แบบประเมินผลการเรียนรู
แผนการเรียนรูที่ 7
คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย √ ในชองวางทีต่ รงกับความคิดเห็นของนักเรียนมากที่สุด
ความคิดเห็น
1.นักเรียนควรมีความรูในเรื่องการเกิดสินามิเพื่อที่จะหาวีธี
ปองกันตน
2. นักเรียนคิดวาไมจาํ เปนทีจ่ ะตองเรียนรูวิธีปองกันตนเมื่อ
เกิดแผนดินไหวและสึนามิ
3. นักเรียนมีการบอกใหผูปกครองหรือคนในชุมชนเห็นถึง
ความสําคัญของการปองกันตนเมื่อเกิดแผนดินไหวและสึนามิ
4. นักเรียนมักจะถายทอดความรูเรื่องวิธีปอ งกันตนเมื่อเกิด
แผนดินไหวและสึนามิใหผปู กครองหรือคนในชุมชนทราบ
ระดับคุณภาพ

เห็นดวย

2
3 = ดีมาก, ดี
1 = พอใช
0 = ตองปรับปรุง

ไมเห็นดวย

1

0

สรุปผลการ

ประเมิน

ลงชื่อ__________________ผูประเมิน
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 8
เรื่อง เขตพืน้ ที่อันตรายเมือ่ เกิดสึนามิ
เวลาเรียน 2 ชั่วโมง
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. ระบุเขตพื้นที่อันตรายเมื่อเกิดสึนามิ
2. สามารถเชื่อมโยงความรูที่ไดรับกับกับประสบการณจริงได
3. เห็นความสําคัญในการเฝาระวังความปลอดภัยในเหตุการณสึนามิ
สาระการเรียนรู
เขตพื้นที่อันตรายเมื่อเกิดสึนามิ
การจัดการเรียนรู
การเตรียมการลวงหนา
จัดเตรียมสื่อและอุปกรณใหครบถวน
ขั้นตั้งจุดหมาย
ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศและที่ตั้งของชุมชนวามีความ
เกี่ยวของกันอยางไรตอการเกิดสึนามิ
ขั้นขยายความคิด
แบงนักเรียนออกเปน 4 กลุมแตละกลุมรวมกันอภิปรายและบอกสถานที่ที่เปนเขตพื้นที่
อันตรายเมื่อเกิดสึนามิ มาใหมากที่สุด พรอมทั้งบอกความรุนแรงที่จะไดรับเมื่อเกิดสึนามิ เชน
- เมื่อเราอยูริมชายหาด อาจไดรับแรงกระแทกของคลื่นยักษ
- เมื่อเดินอยูบนถนนใกลทะเล จมน้ําเสียชีวิต
เปนตน
ขั้นประกอบกิจการงาน
ใหนักเรียนแตละกลุมไปคนควาความรูจากแหลงการเรียนรูตางๆ เชน การออกไปสํารวจ
ชุมชนการคนหนังสือในหองสมุด, เว็ปไซต ฯลฯ ในเรื่องเขตพื้นที่ที่อาจเกิดสึนามิ และเขตพื้นที่ที่
ได รั บ อั น ตรายเมื่ อ เกิ ด สึ น ามิ ขึ้ น ในพื้ น ที่ ต า งๆทั่ ว โลก ในรู ป แบบของแผนที่ ค วามคิ ด (Mind
Mapping)
จากนั้นใหนักเรียนทั้งชั้นเรียนรวมกันแสดงอภิปรายถึงลักษณะรวมของเขตพื้นที่อันตราย
เมื่อเกิดสึนามิ ( เปนบริเวณที่ติดทะเล, ไดรับแรงสั่นสะเทือนจากการเกิดแผนดินที่ความรุนแรงที่
กอใหเกิด สึนามิขึ้น เปนตน)
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ขั้นแสดงผลงานและประเมิน
ใหแตละกลุมออกมาแสดงขอความรูและนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน
นักเรียนและครูรวมกันประเมินวากลุมที่ออกมารายงานนั้นถูกตองหรือไม และมีความ
สมเหตุสมผลมากนอยเพียงใด
นักเรียนแตละคนทําแบบประเมินทายบทเรียน
สื่อและอุปกรณการเรียนรู
1.กระดาษขาวเทาสําหรับแสดงแผนที่ความคิด
2.ปากกาเคมี
การวัดและประเมินผล
1.การสังเกตความตั้งใจ ความกระตือรือรนในการรวมกิจกรรม
2.สังเกตการทํางานกลุม
3.ความสนใจในเรียน
4.การอภิปรายซักถาม
5.ตรวจผลงาน
• แผนผังความคิด
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แบบประเมินทายบทเรียน
คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย √ หนาขอความที่เปนเขตพื้นที่อันตรายเมื่อเกิดสึนามิ
และเครื่องหมาย x หนาขอความที่ไมเปนเขตพื้นที่อันตรายเมื่อเกิดสึนามิ
________ 1. ริมชายหาด
________ 2. กลางทะเลลึก
________ 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
________ 4. จังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายฝงอันดามัน
________ 5. บนภูเขา
________ 6. เกาะสุมาตรา ประเทศอินโนีเซีย
________ 7. ประเทศญี่ปุน
________ 8. หาดปาตอง จ.ภูเก็ต
________ 9. บริเวณที่ไดรับแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว
________ 10. แผนดินรอบมหาสมุทรแปซิฟก
________ 11. จ.ขอนแกน
________ 12. บนเรือที่อยูใกลชายฝง
________ 13. หมูบานน้ําเค็ม จ.พังงา
________ 14. ชายฝงพื้นที่ที่มีแผนถลมในทะเล
________ 15. เขตพื้นที่ที่มีการสั่นสะเทือนจากแผนดินไหว 3.0 ริกเตอร
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 9
เรื่อง เสนทางขึ้นสูที่ปลอดภัยเมื่อเกิดสึนามิ
เวลาเรียน 2 ชั่วโมง
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. บอกเขตพื้นที่ปลอดภัยในการหลบภัยสึนามิได
2. สามารถเชื่อมโยงความรูที่ไดรับกับกับประสบการณจริงได
3. เห็นความสําคัญในการเฝาระวังความปลอดภัยในเหตุการณสึนามิ
สาระการเรียนรู
เสนทางขึ้นสูที่ปลอดภัยเมื่อเกิดสึนามิ
การจัดการเรียนรู
การเตรียมการลวงหนา
จัดเตรียมสื่อและอุปกรณใหครบถวน
ขั้นตั้งจุดหมาย
ครูทบทวนเรื่องสึนามิและเรื่องการอานแผนที่ใหนักเรียนเขาใจพอสังเขป ซึ่งใหนักเรียน
ลองคิดดูวาเรื่องของแผนที่และสึนามิมีความเกี่ยวของและเชื่อมโยงกันอยางไร
ขั้นขยายความคิด
ใหนักเรียนชวยกันบอกวาสถานที่ใดบางที่เปนสถานที่ที่ปลอดภัยในการหลบภัยสึนามิ
- สิ่งกอสราง/อาคารที่สูงเกิน 3 ชั้น ไดแก โรงเรียนบานน้ําเค็ม
- บนภูเขา
- สถานที่ที่จัดไวเพื่อเปนที่หลบภัยสึนามิ
- ฯลฯ
ใหนักเรียนบอกเหตุผลวาเพราะเหตุใดสถานที่เหลานั้นจึงปลอดภัยในการหลบภัยสึนามิ
ขั้นประกอบกิจการงาน
ใหนักเรียนแตละคนนําเสนอในรูปแบบแผนที่ความคิด (Mind Mapping)
ใหนักเรียนแตละคนเลือกสถานที่ที่ปลอดภัยเมื่อเกิดสึนามิที่เหมาะสมสําหรับตนเองและ
ครอบครัว 1 แหง แลววาดภาพใหอยูในรูปแผนที่ โดยแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้
- บานของตนเองอยูที่ไหน
- ถนนอะไร
- ใกลเคียงกับสถานที่ใด
- ถนน/ เสนที่จะยังสถานที่ที่ปลอดภัย
- สถานที่ที่ปลอดภัยในการหลบภัยสึนามิคือที่ใด ใหระบุชื่อสถานที่นั้นๆ
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จากนั้นครูและนักเรียนชวยกันจับกลุมนักเรียนที่อยูบานใกลเคียงกัน และจะไปยังสถานที่
ที่ปลอดภัยจากสึนามิที่เดียวกัน ใหอยูกลุมเดียวกัน
เมื่อรวมกลุมแลว ใหรวมกันอภิปรายวา เสนทางที่ใกลที่สุดจะไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยเมื่อ
เกิดสึนามิ เสนทางใด และจะชวยเหลือคนในครอบครัวไดอยางไรบาง สิ่งจําเปนที่ตองนําติดตัวไป
ดวยคืออะไร ใหวาดภาพและเขียนขอความแสดงรายละเอียด
ขั้นแสดงผลงานและประเมิน
ใหแตละกลุมออกมาแสดงขอความรูและนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน
นักเรียนและครูรวมกันประเมินวากลุมที่ออกมารายงานนั้นถูกตองหรือไม และมีความ
สมเหตุสมผลมากนอยเพียงใด
งาน
ใหนักเรียนกลับไปทํากิจกรรม นอกชั่วโมงเรียน ดังนี้
- ใหนักเรียนนําผลงานของกลุมซึ่งแตละคนอยูบานละแวกใกลเคียงกัน นําเอกสารผลงาน
ของแตละกลุมไปถายเอกสารคนละ 10 ชุด เพื่อนําไปเผยแพรพรอมทั้งใหคําแนะนําแกเพื่อนบาน
ของตน
สื่อและอุปกรณการเรียนรู
1.กระดาษขาวเทาสําหรับแสดงแผนที่ความคิด
2.ปากกาเคมี
การวัดและประเมินผล
1.การสังเกตความตั้งใจ ความกระตือรือรนในการรวมกิจกรรม
2.สังเกตการทํางานกลุม
3.ความสนใจในเรียน
4.การอภิปรายซักถาม
5.ตรวจผลงาน
• แผนผังความคิด
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 10
การนําเสนอผลงาน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. สามารถอธิบายขอความรูเรื่องสึนามิได
2. สามารถนําเสนอผลงานในรูปแบบตางๆไดอยางเหมาะสม
3. สามารถเชื่อมโยงความรูในเรื่องสึนามิไดอยางสอดคลองและถูกตอง
สาระการเรียนรู
เรื่องการปองกันอุบัติภัยสึนามิ
การจัดการเรียนรู
การเตรียมการลวงหนา
แบงนักเรียนออกเปน 8 กลุม แตละกลุมเลือกหัวขอในการนําเสนอผลงาน ดังตอไปนี้
เรื่องที่ 1 ความผิดปกติของสภาพทั่วไปในชุมชนกอนการเกิดสึนามิ
เรื่องที่ 2 สาเหตุของการเกิดสึนามิ
เรื่องที่ 3 ลักษณะการกอตัวของสึนามิ
เรื่องที่ 4 ความแตกตางระหวางคลื่นสึนามิกับคลื่นปกติ
เรื่องที่ 5 ความรุนแรงของสึนามิ
เรื่องที่ 6 เสียงสัญญาณเตือนภัยสึนามิ
เรื่องที่ 7 วิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดสึนามิ
เรื่องที่ 8 เขตพื้นที่อันตรายเมื่อเกิดสึนามิ
เรื่องที่ 9 เสนทางขึ้นสูที่ปลอดภัยในชุมชนเมื่อเกิดสึนามิ
แตละกลุมรอบรวมผลงานของเพื่อนทุกคนในชั้นเรียนตามหัวขอของกลุม คัดเลือกผลงาน
เพื่อนําเสนอ ในรูปแบบของปายนิเทศ
นักเรียนทุกคนชวยกันประชาสัมพันธใหเพื่อนๆทุกระดับชั้นมารวมงานการนําเสนอผลงาน
และการใหความรูในเรื่องการปองกันอุบัติภัยสึนามิ
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การนําเสนอผลงาน
นักเรียนที่เปนสมาชิกของแตละกลุมชวยกันนําเสนอผลงาน
นั ก เรี ย นแต ล ะคนต อ งประเมิ น ตนเองและประเมิ น ทุ ก กลุ ม ด ว ยเอกสารประเมิ น การ
นําเสนอผลงาน
รวมทั้งนักเรียนที่เขามาชมผลงานตองประเมินการนําเสนอผลงานดวยเชนกัน ซึ่งมีเนื้อหา
ที่ประเมินดังนี้
1.ความรูที่ไดรับในเรื่องการปองกันอุบัติภัยสึนามิ
2.ความจําเปนที่ตองเรียนรูเรื่องการปองกันอุบัติภัยสึนามิ
3.สามารถนําความรูไปประยุกตใชได
4.ความเหมาะสมในการนําเสนอขอมูล
5.อธิบายไดชัดเจน เขาใจงาย
6.นําเสนอครอบคลุมเนื้อหา
สื่อและอุปกรณการเรียนรู
1.กระดาษโปสเตอรสีตางๆ
2.ปากกาเคมี
3.กาว
4.กรรไกร
5.ลวดเย็บกระดาษ
การวัดและประเมินผล
1.การสังเกตความตั้งใจ ความกระตือรือรนในการรวมกิจกรรม
2.สังเกตการทํางานกลุม
3.ความสนใจในกิจกกรรม
4.การมีสวนรวมในกิจกรรม
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แบบประเมินการนําเสนอผลงาน
คําชี้แจง ใหนักเรียนเขียนเครื่องหมาย √ ในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนมากที่สุด
เรื่องที่ประเมิน
มาก
1.ความรูที่ไดรับในเรื่องการปองกันอุบัติภัย
สึนามิ
2.ความจําเปนที่ตองเรียนรูเรื่องการปองกัน
อุบัติภัยสึนามิ
3.สามารถนําความรูไปประยุกตใชได
4.ความเหมาะสมในการนําเสนอขอมูล
5.อธิบายไดชัดเจน เขาใจงาย
6.นําเสนอครอบคลุมเนื้อหา

ปานกลาง

นอย
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ภาคผนวก ง
สถิติที่ใชในการวิจัยและตัวอยางการวิเคราะหขอมูล
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สถิติที่ใชในการวิจยั
การวิเคราะหขอ มูลในการทดลองครั้งนี้ ผูวจิ ัยไดใชสถิติ ดังนี้
1.คาสถิติพนื้ ฐาน
1.1 คาเฉลี่ย ( X ) คํานวณจากสูตร
X =

∑X
N

X

แทน

คาเฉลี่ยของคะแนน

∑X

แทน

ผลรวมของคะแนน

N

แทน

จํานวนนักเรียนที่เปนกลุม ตัวอยาง

เมื่อ

1.2 การหาคาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ( S .D. ) คํานวณจากสูตร
N ∑ x − (∑ x)
2

S .D. =

เมื่อ

S.D

∑x

2

2

N ( N − 1)

แทน

สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน

แทน

ผลรวมของคะแนนแตละตัวที่ยกกําลังสอง

(∑ x) แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง
2

แทน

N

จํานวนคนในกลุม

2.สถิติที่ใชในการหาประสิทธิภาพของแบบวัดความรู
2.1 คาความยาก ( P ) คํานวณจากสูตร
P=

R +R
U

L

2f

แทน คาระดับความยาก
RU แทน จํานวนผูตอบถูกในกลุมสูง
R L แทน จํานวนผูตอบถูกในกลุมต่ํา
f แทน จํานวนผูตอบในแตละกลุม
คา P ที่เหมาะสมมีคาระหวาง 0.20 – 0.80

เมื่อ

P
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2.2 คาอํานาจจําแนก ( D ) คํานวณจากสูตร
D=

R −R
U

L

f

แทน คาอํานาจจําแนก
RU แทน จํานวนผูตอบถูกในกลุมสูง
R L แทน จํานวนผูตอบถูกในกลุมต่ํา
f แทน
จํานวนผูตอบในแตละกลุม
ขอสอบที่เหมาะสมจะตองมีคา D ไมต่ํากวา 0.20
2.3 คาความเที่ยง คํานวณจากสูตรของคูเดอร ริชารดสัน(Kuder Richardson
เมื่อ

D

KR – 20) คือ

rn =

n ⎛⎜ ∑ pq ⎞⎟
1−
2
n − 1 ⎜⎝
s ⎟⎠

เมื่อ r n แทน คาความเที่ยง
n
แทน จํานวนขอสอบในแบบวัดความรู
p
แทน สัดสวนของผูต อบถูกในแตละขอกับนักเรียนทั้งหมด
q
แทน สัดสวนของผูต อบผิดในแตละขอกับนักเรียนทั้งหมด
pq แทน ผลคูณของสัดสวนของผูตอบถูกและผิด
∑ pq แทน ผลบวกของ pq ของทุกๆ ขอ
2
s แทน ความแปรปรวนของคะแนน
3.สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของคะแนนหลังเขารวม
โปรแกรมและกอนเขารวมโปรแกรม โดยใช t-test แบบ dependent ดังนี้

∑D
N ∑ D − (∑ D )

t=

2

2

N −1

เมื่อ

t

แทน

ค า สถิ ติ ที่ จ ะใช เ ปรี ย บเที ย บกั บ ค า วิ ก ฤติ เ พื่ อ ทราบ

นัยสําคัญ

∑ D แทน ผลรวมของคะแนนผลตางระหวางคะแนนทดสอบกอน
การทดลองและหลังการทดลอง

∑ D แทน ผลรวมของคะแนนผลตางระหวางคะแนนทดสอบกอน
2

การทดลองและหลังการทดลองยกกําลังสอง
แทน จํานวนนักเรียนกลุมตัวอยาง
N
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ตัวอยางการวิเคราะหขอมูล
1.การหาคุณภาพของแบบทดสอบความรูเรื่องการปองกันอุบัติภัยสึนามิ
1.1 ตัวอยางการคํานวณหาคาระดับความยากของแบบทดสอบความรูเรื่องการปองกัน
อุบัติภัยสึนามิ ในขอที่ 1
จากสูตร

P=

R +R
U

L

2f

แทนคาลงในสูตรจะได
P = 16 + 8
2(20)
P = 0.60
1.2 ตัวอยางการคํานวณหาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบความรูเรื่องการปองกัน
อุบัติภัยสึนามิ ในขอที่ 1
จากสูตร

D=

R −R
U

f

แทนคาลงในสูตรจะได
D = 16 – 8
20
D = 0.40

L
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ตารางที่ 15 คาระดับความยาก (P) และคาอํานาจจําแนก (D) รายขอของแบบทดสอบความรูเ รือ่ ง
การปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

คาระดับความยาก (P)
0.58
0.25
0.30
0.51
0.64
0.32
0.58
0.51
0.29
0.55
0.23
0.30
0.29
0.40
0.36
0.33
0.51
0.40
0.54
0.28
0.27
0.64
0.42
0.26
0.41

คาอํานาจจําแนก (D)
0.32
0.44
0.37
0.25
0.23
0.26
0.38
0.54
0.27
0.62
0.28
0.24
0.22
0.30
0.26
0.35
0.25
0.33
0.37
0.30
0.36
0.30
0.54
0.24
0.48
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ตารางที่ 15 (ตอ) คาระดับความยาก (P) และคาอํานาจจําแนก (D) รายขอของแบบทดสอบ
ความรูเรื่องการปองกันอุบัติภัยสึนามิ
ขอที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

คาระดับความยาก (P)
0.57
0.28
0.43
0.45
0.54
0.36
0.31
0.40
0.51
0.27
0.35
0.48
0.35
0.29
0.46

คาอํานาจจําแนก (D)
0.52
0.46
0.36
0.39
0.41
0.44
0.27
0.32
0.48
0.35
0.29
0.31
0.54
0.38
0.40

1.3 ตัวอยางการคํานวณหาคาความเที่ยงของแบบทดสอบความรูเรื่องการปองกัน
ข อ คํ า นวณโดยใช สู ต รคู เ ดอร ริ ช าร ด สั น (Kuder
อุบั ติ ภั ย สึ น ามิ ซึ่ ง มี ข อ สอบจํ า นวน 40
Richardson KR – 20)
จากสูตร

r

=
n

n ⎛⎜ ∑ pq ⎞⎟
1−
2
n − 1 ⎜⎝
s ⎟⎠

แทนคาลงในสูตรจะได

r

n

=

40 ⎛
5.41 ⎞
⎜1 −
⎟
40 − 1 ⎝ 10.70 ⎠

= 0.52
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2.การหาคุณภาพของแบบทดสอบพฤติกรรมเรื่องการปองกันอุบัติภัยสึนามิ
2.1 ตัวอยางการคํานวณหาคาระดับความยากของแบบทดสอบพฤติกรรมเรื่องการปองกัน
อุบัติภัยสึนามิ ในขอที่ 1
จากสูตร

P=

R +R
U

L

2f

แทนคาลงในสูตรจะได
P = 13 + 8
2(20)
P = 0.52
2.2 ตัวอยางการคํานวณหาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบพฤติกรรมเรื่องการปองกัน
อุบัติภัยสึนามิ ในขอที่ 1
จากสูตร

D=

R −R
U

f

แทนคาลงในสูตรจะได
D = 15 – 8
20
D = 0.35

L
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ตารางที่ 16 คาระดับความยาก (P) และคาอํานาจจําแนก (D) รายขอของแบบแบบทดสอบ
พฤติกรรมเรื่องการปองกันอุบัติภัยสึนามิ
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

คาระดับความยาก (P)
0.43
0.39
0.41
0.56
0.44
0.29
0.62
0.53
0.64
0.38
0.66
0.51
0.37
0.67
0.33
0.70
0.54
0.59
0.44
0.52
0.58
0.48
0.43
0.61
0.57

คาอํานาจจําแนก (D)
0.55
0.38
0.37
0.49
0.64
0.36
0.37
0.26
0.41
0.53
0.34
0.24
0.41
0.29
0.35
0.24
0.29
0.44
0.60
0.32
0.40
0.25
0.20
0.48
0.35
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ตารางที่ 16 (ตอ) คาระดับความยาก (P) และคาอํานาจจําแนก (D) รายขอของแบบทดสอบ
พฤติกรรมเรื่องการประหยัดพลังงาน
ขอที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

คาระดับความยาก (P)
0.55
0.33
0.25
0.47
0.50
0.34
0.28
0.43
0.29
0.56
0.39
0.41
0.43
0.32
0.38

คาอํานาจจําแนก (D)
0.51
0.29
0.28
0.34
0.42
0.37
0.36
0.32
0.41
0.48
0.24
0.39
0.26
0.33
0.31

2.3 ตัวอยางการคํานวณหาคาความเที่ยงของแบบแบบทดสอบพฤติกรรมเรื่องการปองกัน
ข อ คํ า นวณโดยใช สู ต รคู เ ดอร ริ ช าร ด สั น (Kuder
อุบั ติ ภั ย สึ น ามิ ซึ่ ง มี ข อ สอบจํ า นวน 40
Richardson KR – 20)
จากสูตร

r

=
n

n ⎛⎜ ∑ pq ⎞⎟
1−
2
n − 1 ⎜⎝
s ⎟⎠

แทนคาลงในสูตรจะได

r

n

=

40 ⎛
6.40 ⎞
⎜1 −
⎟
40 − 1 ⎝ 17.10 ⎠

= 0.65
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ภาคผนวก จ
ตัวอยางภาพขณะดําเนินกิจกรรมการเรียนรู
เรื่องการปองกันอุบัติภัยจากสึนามิ
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ตัวอยาง : แหลงการเรียนรูในชุมชนบานน้ําเค็ม อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา

ชุมชนบานน้ําเค็ม

แผนที่แสดงทางหนีภยั คลื่นยักษสึนามิ

หอเตือนภัยสึนามิในโรงเรียน

หอเตือนภัยสึนามิในชุมชน

ปายบอกเสนทางปลอดภัยจากสึนามิ

หอเตือนภัยสึนามิในโรงเรียน
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ตัวอยาง : กิจกรรมการเรียนรู
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ตัวอยาง : ผลงานการวาดแผนที่เสนทางหนีภัยสึนามิ
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
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