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The purposes of this study were to 1) study the need learning of consc ientizal1on related to the 

natural disaster: 2) develop a non-formal program for enhancing conscientization relaled 10 the natural 

disaster: 3) implement a program results learning about kf}owledge altitude practice and conscientization 

related to the natural disaster c,(j 4) study the supporting factors. the obstacles and the problems which 

e:fect thp. non-formal educatio:,. :)rograon. The rese<,rch methodology was diVided into 4 steps according 

to t~e obiec!ives. The sample~ :.~re 39 youths aged between 13-15 ye<';s old. 20 were In tt">e 

experimental group and 19 were In the controlled group. The data were analYled by using pre-posl-test 

process. Percentage. Mean_ and Standard Deviation and t-test were used \0 analyze the quantitative 

data while content analysis was used to analyze the dialogue and conscientization of the experimental 

group. 

The major findings Vlere- as follows: 1) the youths are required to learn differe:1t natural disaster 
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มอบใหกับ พระมหา วิทยา ปริปุณฺณสีโล ผูใหความรัก ความเมตตาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และ

ขออุทิศใหกับมารดา และคุณตาคุณยาย ผูลวงลับ นางพัตราภรณ จุลบาท เรือโท เชี่ยว จุลบาท 

และนางวัลลภา จุลบาท ผูอบรมขาพเจาใหเปนน้ําที่ไมเต็มแกว สามารถเรียนรูไดตลอดเวลา ขอให

ทานไดรับรูถึงการปฏิบัติตามสัญญาของลูกและหลานในครั้งนี้ อีกทั้งสงผลใหบุตรชายและ

บุตรสาวของขาพเจามีความเจริญรุงเรืองดานการศึกษา สืบตอไป 



                                                                                                                                                                                     ช    

สารบัญ 
 
           หนา 
บทคัดยอภาษาไทย……………………………………………………………………  ง 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ………………………………………………………………..  จ 

กิตติกรรมประกาศ............................................................................................  ฉ 

สารบัญ...........................................................................................................  ช 

สารบัญตาราง..................................................................................................  ฎ 

สารบัญภาพ.....................................................................................................  ฑ 

สารบัญแผนภูมิ………………………………………………………………………… ฒ 

สารบัญสื่อการเรียนรู…………………………………………………………….........  ณ 

 

บทที่ 

1  บทนํา...................................................................................................  1 

ความเปนมาและสําคัญของปญหา........................................................... 1 

วัตถุประสงคการวิจัย............................................................................... 10 

สมมติฐานการวิจัย.................................................................................. 10 

ขอบเขตของการวิจัย............................................................................... 11 

คําจํากัดความที่ใชในงานวิจัย................................................................... 13 

    ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ…………………………………......................... 15 

 

2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ.................................................................   16 

รัฐธรรมนูญ 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข  

เพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบโรงเรียน  

พ.ศ.2551……………………………………………………………  17 

การศึกษานอกระบบโรงเรียน…………………………….. ……  20 

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน..................... 33 

 แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสรางความรู..............................................  46 

 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ…………………………............................. 51 

 แนวคิดมโนธรรมสํานึก ของ เปาโล แฟร………………………………   54 

   



                                                                                                                                                                                     ซ    

 
บทที่            หนา 

แนวคิดกระบวนการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ  

(Critical Reflection)………………………………………………….. 55 

 แนวคิดเรื่องสภาวะโลกรอน……………………………………………. 63 

แนวคิดเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ…………………………………….. 72 

แนวคิดเรื่องการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ………………………….. 89 

การเฝาระวัง …………………………………………………………… 92 

 การเตรียมพรอม............................................................................ 95 

การดํารงชีวิตหลังภัยพิบัติ............................................................... 96 

การปฐมพยาบาล………………………………………………………. 96 

แนวคิดเรื่อง การอนุรักษ ปองกัน และฟนฟูธรรมชาติ........................... 97 

แนวคิดการเรียนรูสําหรับเด็กและเยาวชน………………………..................... 100 

รายงานวิจัยที่เกี่ยวของ…………………………………………………........... 107 

กรอบแนวคิดการวิจยั.................................................................................. 132 

การเปรียบเทยีบแนวความคิดของแฟร บอยเลอรและโปรแกรมการศึกษานอกระบบ

โรงเรียนทีพ่ัฒนาขึ้น.................................................................................... 133 
 

3  วิธีดําเนินการวิจัย …………..……………………………………………….......... 140 

ระยะที ่1 ศึกษาความตองการ เสริมสรางมโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับ  
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนสาํหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู  
บนเกาะบริเวณอาวไทย.................................................................................. 140 

ระยะที ่2.พัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสราง 
มโนธรรมสาํนกึเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู  
บนเกาะบริเวณอาวไทย.................................................................................. 148 
ระยะที่3 ศึกษาผลการทดลองใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
ที่พัฒนาขึ้น ทางดาน ความรู ทัศนคติ พฤติกรรม และมโนธรรมสํานึก 
เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู  
บนเกาะบริเวณ อาวไทย .................................................................................. 150 
 
 

 



                                                                                                                                                                                     ฌ    

บทที ่            หนา 
สถิติการวิเคราะหขอมูล.............................................................................    154 

ระยะที่ 4 ศึกษาปจจัยที่สงเสริม อุปสรรคและปญหาที่มีผลตอ 
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสรางมโนธรรมสํานึก 
เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะ 
บริเวณอาวไทย ที่พัฒนาขึ้น...................................................................... ..            155 

 

4  ผลการวิเคราะหขอมูล.................................................................................    156 

ความตองการเสริมสรางมโนธรรมสํานึก เกี่ยวกับภัยพิบัติ 

ทางธรรมชาติ.........................................................................................    160 

ผลการพัฒนาแผนการเรียนรูเพื่อเสริมสราง มโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับ 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน........................................................     174  

ผลการตรวจสอบโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน………………………    179 

ผลการทดลองใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น 
ทางดาน ความรู ทัศนคติ พฤติกรรม และมโนธรรมสํานึก  
เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ .................................................................    180 

ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความรูดานภัยพิบัติธรรมชาติ..........................    180 

ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติดานภัยพิบัติธรรมชาติ.........................    182 

ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมดานภัยพิบัติธรรมชาติ......................    185 

ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเสริมสรางมโนธรรมสํานึก  

เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ………………………………………………...    187 

ส่ือการเรียนรู ..........................................................................................    196 

ผลการศึกษาปจจัยสงเสริม อุปสรรค ปญหา 

และขอเสนอแนะ....................................................................................    213 

 

5  สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ....................................................... .…           222 

สรุปผลการวิจัย........................................................................................     223 

อภิปรายผล.............................................................................................    228 

ขอเสนอแนะ...........................................................................................    237 

รายการอางอิง…………………............................................................................ ….    240 

  



                                                                                                                                                                                     ญ    

ภาคผนวก...............................................................................................................    250 

 ภาคผนวก ก……………………………………………………………………….    251 

ภาคผนวก ข………………………………………………………………………..    252 

 ภาคผนวก ค………………………………………………………………………..    331 

 ภาคผนวก ง………………………………………………………………………..    370 

 ภาคผนวก จ………………………………………………………………………..    426 

ปฏิทินการทดลอง.....................................................................................................    433 

ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ..........................................................................................    434 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



                                                                                                                                                                                     ฎ    

สารบัญตาราง 
 
ตารางที่          หนา 
1  บอกขนาดและผลกระทบจากการเกิดแผนดินไหว………………………  75 

2   ขอมูลแสดงภูมิหลังของกลุมตัวอยาง………………………………….. 156 

3  วิเคราะหสถานการณของชุมชนและกลุมเปาหมายดาน 

ความตองการเสริมสรางมโนธรรมสํานึก 

เร่ืองเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ……………………………………… 160 

4   เนื้อหาที่ตองการเรียนรูในโปรแกรมการศึกษานอกระบบ………………… 163 

5  องคประกอบแผนการเรียนรู เพื่อ เสริมสราง มโนธรรมสํานึก 

เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู  

บนเกาะบริเวณ อาวไทย………………………………………………… 178 

6   ผลการตรวจสอบโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ 

 เสริมสราง มโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ อาวไทย……………………. 180  

7   คาคะแนนเฉลี่ย เกี่ยวกับความรูดานภัยพิบัติ 

ทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ  

อาวไทย กอนการทดลองของ กลุมทดลองและกลุมควบคุม…………….. 181 

8  คาคะแนนเฉลี่ย เกี่ยวกับความรูดานภัยพิบัติ 

ทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ อาวไทย  

กอนและหลังการทดลองชองกลุมทดลอง………………………………… 181 

9  คาคะแนนเฉลี่ย เกี่ยวกับความรูดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

สําหรับเยาวชนที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณอาวไทย หลังการทดลอง 

ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม…...................................................... 182 

10  คาคะแนนเฉลี่ย เกี่ยวกับทัศนคติดานภัยพิบัติ 

ทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ อาวไทย  

กอนการทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม…………………………. 183 

11  คาคะแนนเฉลี่ย เกี่ยวกับทัศนคติดานภัยพิบัติ 

ทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ อาวไทย  

กอนและหลังการทดลองของกลุมทดลอง………………........................... 183 

 



                                                                                                                                                                                     ฏ    

ตารางที่          หนา 
12 คาคะแนนเฉลี่ย เกี่ยวกับทัศนคติดานภัยพิบัติ 

ทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ อาวไทย  

หลังการทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม……………………… 184 

13  คาคะแนนเฉลี่ย เกี่ยวกับพฤติกรรมดาน 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ 

อาวไทย กอนการทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม…………….. 185 

14  คาคะแนนเฉลี่ย เกี่ยวกับพฤติกรรมดาน 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนที่อาศัยอยู บนเกาะ 

บริเวณ อาวไทย กอนและหลังการทดลองของกลุมทดลอง…………….. 185 

15  คาคะแนนเฉลี่ย เกี่ยวกับพฤติกรรมดาน 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ อาวไทย  

หลังการทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม…………………….. 186 

16  คาคะแนนเฉลี่ย เกี่ยวกับมโนธรรมสํานึกดาน 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ 

อาวไทย กอนการทดลองของ กลุมทดลองและกลุมควบคุม…………… 187 

17 คาคะแนนเฉลี่ย เกี่ยวกับมโนธรรมสํานึกดาน 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนที่อาศัยอยู บนเกาะ 

บริเวณ อาวไทย กอนและหลังการทดลองของกลุมทดลอง……………..  188 

18 คาคะแนนเฉลี่ย เกี่ยวกับมโนธรรมสํานึกดาน 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนที่อาศัยอยู บนเกาะ 

บริเวณ อาวไทย หลังการทดลองของกลุมทดลองและ 

กลุมควบคุม……………………………………………………………. 188 

19  ตัวอยางการทําปฏิทินฤดูกาล ………………………………………….. 208 

20        ตัวอยาง การสังเกตสัตวและธรรมชาติระยะเวลา 1 สัปดาห…………… 213 

21          คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม ขอมูลพื้นฐาน 

ของผูตอบแบบสอบถาม……………………………………………….. 333 

22 คาดัชนีความสอดคลองแบบ วิเคราะหสถานการณของชุมชน 

และกลุมเปาหมายดานความตองการเสรมิสรางมโนธรรมสํานึก  

เร่ืองเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ……………………………………. 337 
 



                                                                                                                                                                                     ฐ    

ตารางที่          หนา 
23 คาดัชนีความสอดคลอง เนื้อหาที่ตองการเรียนรูในโปรแกรม 

 การศึกษานอกระบบโรงเรียน………………………………………………. 341 

24  คาดัชนีความสอดคลองแบบสัมภาษณผูนําชุมชนเกี่ยวกับ 

 การเสริมสรางมโนธรรมสาํนกึ เกีย่วกับ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 สําหรับเยาวชนที่อาศัยอยูบนเกาะบริเวณอาวไทย…………………………  346 

25 คาดัชนีความสอดคลอง แบบทดสอบความรู การเสริมสรางมโนธรรมสํานึก  

 เกี่ยวกับ ภัยพบิัติทางธรรมชาติสําหรับเยาวชนที่อาศัยอยูบนเกาะ 

 บริเวณอาวไทย…………………………………………………………….. 352 

26 คาความยาก อํานาจจําแนกของแบบทดสอบความรู  

 เกี่ยวกับภัยพบิัติทาง   ธรรมชาติ สําหรับเยาวชนที่อาศยัอยู 

 บนเกาะบริเวณอาวไทย......................................................................... 353 

27 คาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินทัศนคติ เกี่ยวกับ 

 ภัยพิบัติทางธรรมชาติสําหรบัเยาวชนที่อาศัยอยูบนเกาะ 

 บริเวณอาวไทย............................................................................... ….. 356 

28       คาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินพฤติกรรม เกีย่วกับ 

 ภัยพิบัติทางธรรมชาติสําหรบัเยาวชนที่อาศัยอยูบนเกาะ 

 บริเวณอาวไทย…………………………………………………………....... 358 

29 คาดัชนีความสอดคลองแบบประเมินมโนธรรมสํานึก เกีย่วกับ 

 ภัยพิบัติทางธรรมชาติสําหรบัเยาวชนที่อาศัยอยูบนเกาะ 

 บริเวณอาวไทย.......................................................................................  363 

30      คาดัชนีความสอดคลองแบบสัมภาษณ ปจจัยสงเสริม อุปสรรค ปญหาและ

ขอเสนอแนะของการใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน………………  369 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                     ฑ    

สารบัญภาพ 
 
ภาพที ่           หนา 
1   แผนที่เกาะบริเวณอาวไทย ตอนใต......................................................  7 

2 ภาวะเรือนกระจก…………………………………………………………  66 

3  ภาวะเรือนกระจก………………………………………………………….  67 

4 ภาวะเรือนกระจก……………………………………. …………………..    67 

5 บัตรรายการของใชจําเปนสําหรับเหตุฉุกเฉิน………………………………             204 

6 การสรางวงจรการจัดการภัยพิบัติของตนเอง..........................................   205 

7 แสดงตัวอยางแผนผังการหนีภัยบริเวณบอผุด แมน้ํา ……………………..  207 

8  แสดงตัวอยางแผนภูมิตนไม (Problem Tree)…………………………….  209 

9 ตัวอยางนิทานภาพสึนามิ....................................................................  211 

10 ตัวอยาง ภาพวาดระบายสี กาซเรือนกระจก………………………… …..       212 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                     ฒ    

สารบัญแผนภูมิ  
 
แผนภูมิที่          หนา 
1  กระบวนการสะทอนความคดิเชิงวพิากษ (Critical Reflection)                  

 ของ เมอซวิโรว…………………………………………………………………… 56 

2 กระบวนการสะทอนความคดิของ บุดและวอลคเกอร……………….. ………….    57 

3 กระบวนการสะทอนความคดิของ ฟาเรล…………………………………………       58 

4 กระบวนการสะทอนความคดิของ สตีเฟน บลูคฟวลด……………… …………..       59  

5  แสดงการสังเคราะหข้ันตอนกระบวนการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน  

จากแนวคิดของแฟรและของ บอยเลอรเขาดวยกัน…………………………….. 135 

6       กรอบแนวคิดการวิจัย…………………………………………………………….     139 

7  รูปแบบการทดลอง……………………………………………………………….     153 

8 โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อเสริมสรางมโนธรรมสํานึก 

เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู  

บนเกาะบริเวณ อาวไทย……………. ………………………………………….. 170 

9  องคประกอบของแผนการจดัการเรียนรู........................................................    177 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                     ณ   

สารบัญสื่อการเรียนรู 
 
ชุดที่           หนา 
1 กาซเรือนกระจก……………………………………………………................ 371 

2 การปลูกตนไม ตัดตนไม............................................................................  375 

3 ตารางแสดงกาซเรือนกระจกและแหลงทีม่า………………………………….. 377 

4 ขอเสนอ 10 วิธี เพื่อลดภาวะโลกรอน.........................................................  379 

5 ผลกระทบที่เกดิจากภัยโลกรอน………………………………………………  381 

6 ประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาต…ิ…………………………………………. 383 

7 อุทกภัย.................................................................................................... 385 

8 เกลียวคลืน่พญานาค………………………………………………………….. 387 

9 สึนาม.ิ...................................................................................................... 394 

10 โลกจา…………………………………………………………………………. 406 

11 วงจรการจัดการภัยพิบัต…ิ……………………………………....................... 408 

12 ความเสยีหายจากสนึาม.ิ............................................................................. 412 

13 การเตรียมพรอม………………………………………………………………… 416 

14    การปฐมพยาบาล………………………………………………………………… 417 

15 ปาชายเลน.................................................................................................... 422 

16 ทรัพยากรชายฝง............................................................................................ 424 

 

 

  

 



บทที1่ 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการ

ถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสาน ทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง 

ความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การ

เรียนรู และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ตาม ความหมายของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

และการจัดการศึกษา ตาม มาตรา 8ใหยึดหลัก วา เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน ให

สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา การปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนไทยใหกาวสู

สังคมแหงการเรียนรู ใหผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดในทุกเวลา และทุก

สถานที่  

 

พระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบโรงเรียนป 2551ไดกลาวถึงยุทธศาสตรและจุดเนน

การดําเนินงานที่นาสนใจ วา การสรางสังคมอุดมปญญา คือ การจัดการใหเกิดการเรียนรูตลอด

ชีวิตของประชาชน อยางมีคุณภาพและทั่วถึง สรางเสริมความใฝฝนในการเรียนรูและทักษะการ

เรียนรูของกลุมเปาหมาย ใหสามารถเรียนรูไดจากสื่อ เทคโนโลยี และแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 

สรางและกระจายโอกาสการเรียนรูโดยการกระจายแหลงเรียนรู ส่ือ และเทคโนโลยี  จัดและ

สงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการทํางาน พัฒนาคุณภาพชีวิตและชดเชยโอกาสทางการ

ศึกษา สงเสริมใหชุมชนจัดการความรูเพื่อเสริมสรางความ เขมแข็งของชุมชน เนนเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต  

 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน สําหรับประชาชนกลุมเปาหมาย 

เพื่อใหมี คุณธรรมนําความรูและมีทักษะการดําเนินชีวิตบนพื้นฐาน ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อยกระดับการศึกษาและการขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาชุมชนตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตาม

อัธยาศัย โดย การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของประชาชน การเพิ่มศักยภาพการจัดการความรู

ของชุมชน การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององคกรและภาคีเครือขาย กลาวคือ การ
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เขาถึงกลุมเปาหมาย จัดกิจกรรมหลากหลายโดนใจผูเรียน ขยายแหลงเรียนรูและเทคโนโลยี ผนึก

กําลังภาคีเครือขายและกระจายบริการการศึกษาพัฒนาประสิทธิภาพการบริการจัดการ  (สํานัก

บริหารงานการศึกษานอกระบบโรงเรียน, 2551)  

 

 แนวคิดการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่สามารถสรางมโนธรรมสํานึก(conscientization) 

คือแนวคิดของ เปาโล แฟร ประกอบไปดวยแนวคิดหลัก คือ การเขารหัส ถอดรหัส และวิพากษซึ่ง

สามารถเสริมสรางมโนธรรมสํานึก ที่เปาโลแฟร กลาววา มีอยูดวยกัน 4 ข้ันตอนคือ 1)ระดับตํ่าสุด

ของจิตสํานึก คือ จิตสํานึกที่ยังไมเปลี่ยนแปลง (Intransitive Consciousness) สภาพของ

ประชาชนที่มีจิตสํานึกเชนนี้ มีมากในประเทศโลกที่สาม ยากจน ดิ้นรนระดับพื้นฐานต่ําสุด เชื่อถือ

โชคลาง 2) ระดับจิตสํานึกกึ่งเปลี่ยนแปลง (Semi-Intransitivity) ในระดับนี้จิตสํานึกไมเต็มที่ รับ

คานิยมผิดๆ ใชอารมณและรุนแรง 3) จิตสํานึกในระดับที่3 คือการเปลี่ยนแปลงที่ไรเดียงสา 

(Naïve Transitiveness) กลาวคือประชาชนซึ่งเคยสงบเงียบ เกิดตระหนักรู มีการประทวง

วิพากษวิจารณ ถูกปลุกระดมใหเปนเครื่องมือ ของกลุมผลประโยชน ขาดการวิเคราะห สังเคราะห 

ขอดีคือ ประชาชนเริ่ม ตระหนักรูวาตัวเองมีสวน ในการกําหนดชะตาชีวิต4)จิตสํานึกในระดับสูงสุด

คือ ข้ันวิพากษวิจารณ (Critical Consciousness) มีการไตรตรอง มีการคิด สนทนา (Dialogue) มี

ความเชื่อมั่น มีการผสมผสานระหวางการกระทําและการใครครวญเขาดวยกัน คือ มโนธรรมสํานึก 

(Conscientization)  
 

สภาวะโลกรอน(Global Warming)ในปจจุบันเปนสภาวะที่สรางความเดือดรอนใหกับมวล

มนุษยชาติเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ดังคํากลาวของ อานนท สนิทวงศ ณ อยุธยา

(2549) ที่วา สภาวะโลกรอนเกิดจากปรากฏการณเรือนกระจกเปนสาเหตุใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ดานภูมิอากาศอยางรวดเร็ว อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา(2548)กลาววา “เมื่อโลกขาดความสมดุล 

ทางพลังงาน ก็จะมีการเคลื่อนที่แบบไมสมดุล และตองปรับใหมีพลังงานเทาเดิมจึงจะเกิดความ

สมดุล แกนโลกจึงสงผลใหเปลือกโลกขยับตัวเพื่อดึงพลังงานจากเหนือพื้นดินลงสูแกนโลก ทําให

เกิดแผนดินไหวและสงผลใหเกิด สึนามิ” สอดคลองกับงานวิจัย ของ ธนวัฒน จารุพงษสกุล 

(2549) ที่วา “การบริโภคพลังงานและทรัพยากรโลกของมนุษยสงผลใหเกิดการสะสมของกาซ

คารบอนไดออกไซดในชั้นบรรยากาศ จนสงผลใหเกิดภาวะเรือนกระจกที่เขาขั้นวิกฤติ ทําใหพายุ

โซนรอนและไตฝุนเปลี่ยนทิศพัดเขาสูบริเวณอาวไทยทางอาวไทยโดยตรงมากขึ้น จาก 1-2 ปตอ

ลูก ก็จะเปน 3-5 ปตอลูก ตามมาดวยอุทกภัยและแผนดินถลม โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณ ภาคใตฝง

ตะวันออก” เชนเดียวกับ ธรณ ธํารงนาวาสวัสดิ์(2549) กลาววา “รอยละ 98 ของน้ําในโลกอยูใน

ทะเล น้ําแข็งที่เคยอยูบนแผนดิน แตเมื่อโลกรอนขึ้น น้ําแข็งเริ่มละลาย หลุดเปนชิ้นตกสูทะเล เปน
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การเพิ่มระดับน้ําในทะเลอยางแนนอน ค.ศ.2030 น้ําทะเลจะสูงกวาปจจุบันถึง 30 เซนติเมตร 

ระดับน้ําอาจสูงมากกวา ผลจากสภาวะโลกรอน น้ําจึงไมสูงขึ้นเฉย ๆ แตจะมีพายุถี่ข้ึนและรุนแรง

ข้ึน ทั้งระดับน้ําสูง ทั้งพายุรุนแรง ยอมทําใหชายฝงเกิดการพังทลาย “ 

 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ อันเนื่องจาก สภาวะโลกรอน การไมสามารถปลดปลอยความรอน

ออกสูภายนอกโลก ที่เราเรียกวา สภาวะเรือนกระจก เปนสิ่งที่เกิดขึ้นและจะอยูคูกับโลก  เนื่องจาก

โลกมีชีวิต มีสภาวะเปนของตนเอง ที่มิอาจเปลี่ยนแปลงไดแตสามารถลดความรุนแรงลงได (ธรณ 

ธํารงนาวาสวัสดิ์, 2549) ดังนั้นสภาวะโลกรอนกลายเปนสิ่งที่มนุษยตองเรียนรูตลอดชีวิต การ

เขาใจถึงประเภทสาเหตุ กระบวนการเกิดภัยพิบัติคือ กระบวนการ สรางองคความรู อันนําไปสูการ

เกิด มโนธรรมสํานึก นอกจากนี้การเรียนรูเร่ือง การเตรียมพรอม ดวยการลด สภาวะโลกรอน การ

จัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน (Community Base Disaster Management) ตาม

แนวคิดของ นาย โคฟ อานัน (Cophy Anan, 1998) มีสวนชวยใหการจัดการเปนไปดวยความ

รวดเร็วเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ   

 

การเกิดสึนามิในบริเวณอันดามัน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 นับเปนภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ รายแรงที่เกิดขึ้นทําใหมีคําถามตามมามากมายวา ธรณีพิบัติภัยแบบนี้สามารถเกิดขึ้น

ในสวนอื่นๆของภาคใต หรือไม วาตภัยที่เคยเกิดขึ้น และคราชีวิตผูคนมากมาย ณ.แหลมตะลุมพุก 

เมื่อวันที่25-26 ตุลาคม 2505 จะหวนกลับมาเมื่อไร ชุมพร ประตูรับลมฝน ที่เคยโดนพายุเกยถลม 

เมื่อป 4 พฤศจิกายน 2532 และเกิดน้ําทวมทุกครั้งเมื่อมีฝนตก จะเกิด วาตภัย รายแรงอีกเมื่อใด 

สอดคลองกับ แนวคิดของ สมิทธิ ธรรมสโรช (2549) กลาวถึงความเปนไปไดที่อาจเกิดแผนดินไหว

ในบริเวณใกล หมูเกาะทางตอนใตของฟลิปปนส ซึ่งขณะนี้ครบรอบ ที่จะระเบิดทุกๆ80-90 ป 

อาจจะทําใหเกิดสึนามิในอาวไทย นอกจากนี้ลมที่เกิดจากพายุที่โหมกระหน่ําเปนเวลานานกวา 12 

ชั่วโมง อาจทําใหเกิดคลื่นยักษ เชนเดียวกับ สึนามิ การเคลื่อนตัวและยุบตัวของชั้นดิน มีผลทําให

เกิดแผนดินไหวอยางตอเนื่อง อาจเกิดแผนดินไหวในอาวไทยเนื่องจากความไมสมดุลของพลังงาน

ที่แกนโลก อันเนื่องจากมนุษย ทําลายธรรมชาติ ทําลายความสมดุล ธรรมชาติเก็บพลังงานไวใน

รูปของความเย็น เก็บเปนกาซ เปนน้ํา เก็บไวใตดิน มนุษยขุดขึ้นมาแลวนํามาใชงานโดยเปลี่ยนให

กลายเปนพลังงานความรอน  

 

สมิทธ ธรรมสโรจน (2550) กลาวถึง ปรากฏการณ น้ําทะเลยกหนุน เนื่องจากพายุหมุน 

(Strom Surg)วา “จากสถิติพายุที่เขาอาวไทยในระยะเวลา 57 ป (2494-2550) มี ประมาณสูง

ในชวง สิงหาคม-ตุลาคม และมีความรุนแรงเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ กอใหเกิดปรากฏการณ น้ําทะเลยก
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หนุน เนื่องจากพายุหมุน (Strom Surg) จะทําใหเกิด น้ําทะเลยกตัวสูงขึ้นตามแรงลม ที่พัดเขาสู

ศูนยกลางพายุ ยิ่งแรงลมเร็ว น้ําจะเขาสูฐานพายุในระดับสูง เมื่อพายุเขาแผนดิน ก็จะพาน้ําเขา

มาดวย อาจทําเกิดอุทกภัยรายแรง ในป พ.ศ.2551 ชวงเดือนสิงหาคม- ตุลาคม โอกาสที่จะเกิด 

น้ําทะเลยกหนุน (Strom Surg) มีสูงขึ้นและโอกาสกลายเปนภัยพิบัติทางธรรมชาติมีมากขึ้น 

เนื่องจากพายุในปจจุบันมีความรุนแรง” 

 

จากปรากฏการณนารกีส เปนตัวอยางของแรงลมและน้ําที่ทําลายรางโดยไรวี่แววมากอน 

ดังนั้นการเฝาระวัง พายุ คามูริ ที่จะเขาประเทศไทยในเดือนสิงหาคม-กันยายน ป 2551  ยิ่งความ

กดอากาศต่ําเทาไร ก็จะทําใหเกิดปรากฏการณคลื่นพายุหมุนมากเทานั้น หากจะวัดเปนตัวเลข กม็ี

ความหมายวา ความกดอากาศต่ําที่ลดลง 1 มิลลิบาร จะทําใหน้ําทะเลสูงขึ้น 1 เซนติเมตร กตญั ู

ศรีดังนันท (2551) กลาวในงานสัมมนาเรื่อง "Storm Surg" เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2551 วา “คลื่น

พายุหมุนถือเปนภัยพิบัติ ที่จะตองเฝาระวังอยางใกลชิด สามารถเกิดขึ้นไดทั้งในทะเลฝงอาวไทย

และแหลงน้ําขนาดใหญ อยางทะเลสาบสงขลา จ.สงขลา ทะเลสาบหนองหาร จ.สกลนคร 

ตลอดจนกวานพะเยา จ.พะเยา มหันตภัยของคนกรุงเทพฯ และคนชายฝง ดานอาวไทย” บรรณ

โศภิษฐ เมฆวิชัย (2551) เพิ่มเติมวา “ส่ิงที่นาจับตามากที่สุดคือปรากฏการณโลกรอน ซึ่งสงผล

กระทบตอการเกิดขึ้นของคลื่นพายุหมุน และนาจะมีลักษณะเดียวกับการเกิดของพายุนารกีสที่

ประเทศพมา ซึ่งเกิดขึ้นโดยฉับพลัน ไมมีสัญญาณบงชี้เร่ืองของภูมิอากาศที่แปรปรวน กอนที่จะ

เกิดสึนามิหรือนารกีส ทองฟายังแจมใส ไมมีการตั้งเคาของพายุ” กัญจีรา กาญจนเกตุ(2548) 

กลาววา “เนื่องจากการขุดเจาะกาซธรรมชาติทําใหเกิดหลุมขนาดใหญ เกิดชองวาง เปนฟองน้าํผดุ 

การเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดเจนคือ ความปรวนแปรของ ดิน-ฟา-อากาศ ระดับน้ําทะเลสูงขึ้น รอง

ความกดอากาศเปลี่ยน ทําใหเกิดความผันผวนของทิศทางลมมรสุมและพายุเกิดงายขึ้น” 

 

 ปจจุบันศูนยเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไดเร่ิมดําเนินการติดตั้งหอสัญญาณเตือนภัยใน

อาวไทยจํานวน 48 จุด และจะขยายจากจังหวัดนราธิวาส ถึงจันทบุรี ใหครบ 114 จุด ดังนั้นควรมี

การซอมเตรียมภัยในทุกจุดเสี่ยงภัย โดยประชาสัมพันธใหประชาชนรูลวงหนาวาเปนการซอมแผน

เพื่อเปนการปองกันไมใหประชาชนแตกตื่น ซึ่งจะมีผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสิน จากที่กลาวมา

ทั้งหมดแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่สงผลกระทบตอการดํารงชีวิต 

ดังนั้นผูวิจัย ไดศึกษาขอกฎหมายที่เกี่ยวของในการวิจัยดังนี้ 
 
จากการศึกษารัฐธรรมนูญ ฉบับป 2550 มาตราที่ 52 กลาววา เด็กและเยาวชนมีสิทธิใน

การอยูรอดและไดรับการพัฒนาดานรางกายจิตใจ และสติปญญาตามสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 
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และสงเสริมใหชุมชนจัดการความรูเพื่อเสริมสรางศักยภาพการจัดการความรู ความ เขมแข็งของ

ชุมชน การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของประชาชน การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอก

ระบบโรงเรียน สําหรับประชาชนกลุมเปาหมาย เพื่อใหมี คุณธรรมนําความรูและมีทักษะการ

ดําเนินชีวิตบนพื้นฐาน ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลวนเปนแนวคิดที่สอดคลอง กับปรัชญาการ

จัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน(Community Base Disaster Management  ) ตาม

แนวคิดของ โคฟ อานัน (Cophy Anan, 1998) เนนการรวมคิด รวมทํา และรวมตัดสินใจ เพื่อ

สามารถ เตือนภัยไดรวดเร็ว เมื่อคนมีความรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมของตนเองจึงสามารถบอกไดวา

จะมีเหตุการณไมดีอะไรเกิดขึ้น อีกทั้งมีประสบการณมากมายในการที่จะจัดการทั้งในดานการ

เตรียมพรอมรับภัย การเฝาระวัง และ การปฏิบัติในขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน เชนการปฐมพยาบาล ชวย

ใหชุมชนเขมแข็ง ไมตองรอความชวยเหลือจากภายนอกชุมชน ประชาชนไดรับความรู และทักษะ

ใหมๆ นําไปสูการเสริมสรางความสามารถในการคิดริเร่ิมพัฒนาชุมชนของตนเองชวยลด หรือขจัด

ความลอแหลมเสี่ยงภัย ซึ่งจะเปนการลดผลกระทบของภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น  

 

การเรียนรูเพื่อปองกันตนเองและเตรียมพรอมรับมือหากเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง การ

เสริมสรางความรู ทัศนคติ พฤติกรรม และมโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใหกับคน

ในพื้นที่เสี่ยงภัย วา ภัยพิบัติทางธรรมชาติ มิใชส่ิงที่ไกลตัวอีกตอไป และอาจเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได จึง

เปนสิ่งจําเปน  ทําอยางไรใหประชาชนเขาใจวา การตื่นตัวมิใชการตื่นตูม ในประเทศญี่ปุนซึ่งเปน

ประเทศที่มีแผนดินไหวและเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบอยครั้ง มีการซอมหนีภัย กันอยาง

สม่ําเสมอ จนกลายเปนเรื่องธรรมดา (บัญชา ธนบุญสมบัติ, 2548)  
 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดให เยาวชนเปนกลุมเปาหมาย เนื่องจาก เยาวชน เปนรากฐาน

ของสังคมที่เขมแข็ง(สัมมาสิกขา อโศก, 2548) ใหกับชุมชน เยาวชนที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ 

อาวไทย ทางตอนใต ไดแก พื้นที่อําเภอเกาะสมุย เกาะพะงัน หมูเกาะอางทองและเกาะบริวาร รวม 

52 เกาะ มีจํานวน เยาวชน 6,340 คน (เทศบาลเกาะสมุย, 2550) จัดเปนผูเส่ียงภัยในอันดับตนๆ 

เมื่อเทียบกับ เยาวชนสวนอื่นของเกาะในอาวไทย เนื่องจาก เปนแนวปะทะของ พายุ และ สึนามิ 

การเลือกเตรียมความพรอมกับ เยาวชนที่เปนวัยรุนตอนตน ที่มีชวงอายุระหวาง 13-15 ป เพราะ

เร่ิมตนชวงรอยตอระดับชั้นเรียนจากประถมเปนมัธยม ผูวิจัยเลือกเยาวชนเปนวัยรุนตอนตน บน

เกาะสมุย ซึ่งมีประชากรมากที่สุด เปนเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้เพราะ จากการศึกษางานวิจัย

พบวา ปญหาเรงดวนในสังคมไทยปจจุบันคือการจัดการศึกษาใหเยาวชน เกิดมโนธรรมสํานึก 

เกี่ยวกับธรรมชาติ 
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 การสรางมโนธรรมสํานึกหากไดทํากับเยาวชนจะเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะเยาวชน

คืออนาคตของชาติ (พิมพใจ ศิริสาคร, 2536) การอนุรักษ ปองกันและฟนฟู ธรรมชาติ และการ

อนุรักษทรัพยากรชายฝง คือการเริ่มตนสนใจธรรมชาติ และเยาวชนเปนผูมีความตื่นตัวทางดานนี้ 

(สุธีรา เลิศวิสุทธิ์ไพบูลย, 2536) เยาวชนคือตนกลาที่รอการเพาะบมอยางถูกวิธี (นิภา เกียรติเทิด

กลา, 2537) และจากการศึกษางานวิจัยของ เยาวลักษณ พลสุจริต (2537) อัญชรา หวังวีระ 

(2544)และ นฤมล มณีงาม (2547)พบวา การสงเสริมความรู ทัศนคติ พฤติกรรมและมโนธรรม

สํานึก นิยมดําเนินการกับประชากรที่เปนเยาวชน มีอายุระหวาง 13-15 ป หรือที่เรียกวา วัยรุน

ตอนตน โดยใหเหตุผลสอดคลองกันวา เปนวัย ที่ตองการเรียนรู สนใจ และแสวงหา เกี่ยวกับ

เร่ืองราวทางธรรมชาติ ชอบการผจญภัย ตื่นเตน ชวนติดตาม มีความตื่นตัวสูง  

 

ผูวิจัยไดเลือกศึกษาวิจัยกับเยาวชนที่อาศัยอยูบนเกาะบริเวณอาวไทย ทางตอนใต เพราะ

จากการศึกษาของกรมทรัพยากรธรณี (2548) พบวาภาคใตอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลไมมากนัก 

ยกเวนบริเวณที่เปนเทือกเขา โอกาสที่จะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมีสูง ในอดีตที่ผานมา ภาคใต

เคยประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดานวาตภัย อุทกภัย มาแลวหลายครั้งหากเกิดแผนดินไหว จาก

แนวตอเนื่องสุมาตรา อินโดนีเซีย หรือ แนวภูเขาไฟในฟลิปปนส ปะทุ อาจทําให พื้นดิน และเกาะ 

ยุบตัวลงจมน้ํา หรือ ถูกแรงกระแทกของสึนามิทําใหแผนดินจมหายเหลือแตแนวที่เปนเทือกเขา 

(กองบรรณาธิการสํานักพิมพบานมงคล, 2541) ชายฝงทะเลดาน อาวไทย ในภาคใต ยาว

ประมาณ 156 กม. มีเกาะขนาดใหญ ไดแก เกาะสมุย เปนเกาะที่ใหญที่สุดมีเนื้อที่ 227.250 

ตารางกิโลเมตร และรองลงมาคือ เกาะพะงัน มีเนื้อที่ 194.2 ตารางกิโลเมตร (ภาพที่ 1 แผนที่เกาะ

บริเวณอาวไทย ตอนใต)   ดังนั้นผูวิจัยเลือกทําการวิจัยกับเยาวชน บนเกาะสมุย ซึ่งเปนประชากร

สวนใหญของประชากรชาวเกาะ ที่อยูในบริเวณพื้นที่เส่ียงภัย อีกทั้งโปรแกรมที่จัดทํา สามารถ

นําไปปรับใชไดในชุมชนอื่นๆ 
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ภาพที่ 1 แผนที่เกาะบริเวณอาวไทย ตอนใต 

 

 

 

 
 

 

การเสริมสรางความรู ทัศนคติ พฤติกรรม และมโนธรรมสํานึก ตามแนวคิดการจัดการ

เรียนรูเพื่อสรางมโนธรรมสํานึก ของเปาโล แฟร (Paulo Freire,1970) ที่มีรูปแบบชัดเจน โดย เนน

เร่ือง ของ การเขารหัส ถอดรหัส และการคิดวิพากษวิจารณ ซึ่งผูสอนและผูชวยวิจัยประจํากลุม

ตองเตรียมการ เขาใจอยางถองแทจึงสามารถดําเนินการได และสวนใหญจะถูกนํามาใชเพื่อให

ผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและมโนทัศนของตน เชนงานวิจัยของ นิลุบล ฉลวยศรี (2536) 

ประภาภรณ ธิติมาพงษ (2532) และ ไพบูลย โพธิ์หวังประสิทธิ์ (2548) เปนตน การเสริมสรางมโน

ธรรมสํานึก จะตองประกอบไปดวย การเสริมสรางความรูและทัศนคติเกี่ยวกับภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ สําหรับเยาวชน คือ การใหความรูเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ อันเกิดขึ้นจาก ดิน(ธรณีพิบัติ

ภัย) น้ํา(อุทกภัย) ลม (วาตภัย) และไฟ (อัคคีภัย)  เปนตน(CMMET, 2550)  

 

การสรางมโนธรรมสํานึกใหกับคนในพื้นที่เส่ียงภัย วา ภัยพิบัติทางธรรมชาติ มิใชส่ิงที่ไกล

ตัวอีกตอไป และอาจเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได จึงเปนสิ่งจําเปน การตื่นตัวมิใชการตื่นตูม ในประเทศญี่ปุน



 8 

ซึ่งเปนประเทศที่มีแผนดินไหวและเกิดสึนามิบอยคร้ัง มีการซอมหนีภัย กันอยางสม่ําเสมอ จน

กลายเปนเรื่องธรรมดา (บัญชา ธนบุญสมบัติ, 2548) การใหความรูเกี่ยวกับ ภัยธรรมชาติ สภาวะ

โลกรอน การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเฝาระวัง การดํารงชีวิตหลังภัยพิบัติ การปฐม

พยาบาล การฝกปฏิบัติทําแผนผังปฏิบัติการสํารวจ (Tran sent) การทําปฏิทินฤดูกาล (Seasonal 

Calendar) และ แผนภูมิตนไม (Problem Tree) การอนุรักษ ปองกัน ฟนฟู ธรรมชาติ การอนุรักษ

ทรัพยากรชายฝงทะเล จะสรางความตระหนักรูใหกับเยาวชนจนสามารถสรางกระบวนการสะทอน

ความคิดเชิงวิพากษ (Critical Reflection) อันเนื่องมาจาก จิตสํานึกเชิงวิพากษ (Critical 

Conciousness) อันเปนจุดสํานึกขั้นสูงของ เปาโล แฟร(Paulo Freire,1970) ที่กอใหเกิด มโน

ธรรมสํานึก (Conscientization) 

 

จากการศึกษาโปรแกรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน พบวา สํานักอนุรักษทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝง กองบรรเทาสาธารณภัย เหลาทัพ หรือแมแตหนวยงานนอกภาครัฐบาล 

(NGOs) สวนใหญจัดโปรแกรมลักษณะการอนุรักษ ฟนฟูและปองกันธรรมชาติมากกวา การ

เสริมสรางมโนธรรมสํานึก เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ การจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางมโนธรรม

สํานึก ยังมีอยูนอยมากหากเทียบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดบอยครั้งและรุนแรงยิ่งขึ้น (มติชน, 

2550) ผูวิจัยไดเลือก แนวคิดกระบวนการพัฒนาโปรแกรม ของ บอยเลอร (Boyle, 1981)  

8 ประการ คือ 1)กําหนดพื้นฐานการพัฒนาโปรแกรม 2) วิเคราะหสถานการณชุมชน3)การกําหนด

ผลที่พึงประสงค 4) การกําหนดแหลงทรัพยากร และการสนับสนุน5) การสรางแผนการเรียนรู 6) 

โปรแกรมการปฏิบัติงาน 7) ความนาเชื่อถือของการใชทรัพยากร 8 )การรายงานคาของโปรแกรม 

และแนวคิดกระบวนการพัฒนาโปรแกรม ของ เปาโล แฟร (Paulo Freire,1970) 13 ประการคือ 1)

ศึกษาและวิจัยชุมชนอยางสมบูรณแบบ 2)เขาพบกลุมอิทธิพลและสนทนาเกี่ยวกับวัตถุประสงค

ของโปรแกรม 3)แสวงหาอาสาสมัครเพื่อชวยในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับชีวิต 4) เจาหนาที่และ

คนรวมกันเสนอรหัส(Code) หรือสถานการณที่เปนปญหาความขัดแยงและรวมกันกําหนดวิธีการ

ปฏิบัติ 5)สังเกตวิถีชีวิตชุมชนในชวงเวลาที่ตางกันและรวบรวมเปนขอมูลประกอบการรายงาน6)

คณะเจาหนาที่ประเมินขอมูลที่ไดมา7)คัดเลือกสถานการณความขัดแยง8)นําสถานการณที่ได

คัดเลือกไปสรางสื่อการเรียนการสอนที่แสดงถึงสถานการณนั้นๆ9)เร่ิมการถอดรหัส (Decoding) 

หรือการใหประชาชนพิจารณาสถานการณที่ขัดแยงและแสดงความคิดเห็นวิพากษวิจารณโดยการ

สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น10)คณะทํางานศึกษาผลจากการสนทนาเพื่อกําหนดประเด็น11)

จําแนกเปนประเด็นยอยและเขารหัสอีกครั้ง12)เตรียมเอกสารจากการถอดรหัส13)เสนอรายงาน

ใหกับประชาชน  ผูวิจัยนําแนวคิดทั้งสองมาสังเคราะหเพื่อความเหมาะสมในการวิจัย แนวคิดของ

บอยเลอร มี จุดเดนที่กระบวนการพัฒนาโปรแกรมสามารถใชกับงานวิจัยเชิงพัฒนาไดดี มีการ
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กําหนดพื้นฐานการพัฒนาโปรแกรม และวิเคราะหสถานการณชุมชน เนนการตอบสนองความ

ตองการของผูเรียน สวนเปาโล แฟร มีจุดเดนที่การเขาชุมชน และขั้นตอนการสรางมโนธรรมสํานึก 

ที่เหมาะสมกับโปรแกรมที่ตองการพัฒนา ทั้งสองแนวคิดจึงเสริมกันในเรื่องการพัฒนาโปรแกรมเชงิ

พัฒนา บนรากฐานของชุมชน  

  

การรวมกลุมของประชาชนในชุมชน สามารถสรางความเขมแข็งในการจัดการเรื่องภัย

พิบัติ และการอนุรักษฟนฟูธรรมชาติ ผูวิจัยเปนสมาชิกของกลุมชมรมนางเงือก เกาะสมุย จากการ

เขารวมกิจกรรมกับชมรมนางเงือก ที่เกาะสมุย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2550 เวลา 9.00 น.ใน

โครงการ สรางจิตสํานึกรักทะเลไทย ไดมีโอกาสสัมภาษณผูเขารวมประชุม ผูนําชุมชน และ

เยาวชนที่เขารวมกิจกรรม จํานวน 10 คน เกี่ยวกับความคิดเห็นดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ  จาก

การสัมภาษณ นาย สุราษฎร สุขเจริญ ประธานชมรมนางเงือก กลาววา “ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

สําหรับเยาวชน เปนสิ่งที่อยูไมไกลตัวและนาเปนหวงเปนอยางยิ่ง” อาจารย เสนีย ใจเย็น 

ผูอํานวยการโรงเรียนบริหารธุรกิจ กลาววา “ การฟนฟูอนุรักษ ปองกัน ธรรมชาติ เปนสิ่งที่ลาชา

และไมนาจะทันการ เพราะโลกรอนขึ้นทุกวัน และทุกคนไมยอมแกไขพฤติกรรมของตนเอง” นาย 

เชิดชัย พรหมเจริญ กรรมการชุมชน แมน้ํากลาววา “ไมอยากวิ่งหนีน้ํา มีทางเดียวเลิกขับรถ เลิกใช

แอร แตสมุยมีของดีไมนาเกิดอะไร” ด.ญ.นพมาศ ใจกวาง คุณชั้น ป6. โรงเรียนวัดภูเขาทอง กลาว

วา “นุยไมเคยเห็น คลื่นยักษและไมอยากเจอ มันคงไมเกิดขึ้น”ด.ญ. เตือนจิต จันทรสวัสด์ิ คุณชั้น 

ป.5 โรงเรียนประเมินคีรีวงศ กลาววา “ที่นี้ไมมีแผนดินไหว จะมีคลื่นยักษไดยังไง” สรุปวา ผูรวม

สนทนาที่เปนเยาวชนสวนใหญไมคิดวาจะเกิดภัยธรรมชาติบนเกาะสมุย และ เชื่อวา สมุยมีส่ิง

ศักดิ์สิทธิ์คุมครอง แตผูนําชุมชน เร่ิมตระหนักรูและเขาใจถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่

กระทบตอวิถีชีวิตจนอาจกลายเปนภัยพิบัติทางธรรมชาติ จึงไดจัดโครงการสรางจิตสํานึกรักทะเล

ไทย ซึ่งเปนโครงการ อนุรักษฟนฟูธรรมชาติ ทรัพยากรชายฝงทะเล และพรอมชวยเหลือ

ประสานงานหากมีการจัดการใหความรูกับประชาชน แสดงใหเห็นวา ประชาชนมีความตองการ

เรียนรูเกี่ยวกับ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพราะขาดองคความรูภัยอันตรายที่อยูใกลตัว และอาจ

กลายเปนโศกนาฏกรรม ดังทุกครั้งที่ผานมา  

 

จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา ปญหาความไมรูเร่ือง สภาวะโลกรอน ภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ และทัศนคติที่เชื่อเร่ืองเหนือธรรมชาติ ทําใหขาดมโนธรรมสํานึก ทําใหขาดการ

ระมัดระวัง ความรุนแรงของภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเนื่องจากสภาวะโลกรอน ชุมชนที่อยูในเขต

เส่ียงภัย มีความตองการเรียนรูเพื่อความเขาใจ ถึงสถานการณปจจุบันและการเตรียมความพรอม

ยามเกิดภัยพิบัติ มโนธรรมสํานึกคือมโนธรรมสํานึก คือ การตระหนักรูหรือการปฏิบัติอยางถูกตอง
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อันเกิดจากการเรียนรู แลวทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพัฒนาพฤติกรรม การจัด

โปรแกรมการศึกษา เพื่อเสริมสรางมโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน 

ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน ยังมีการจัดอยูนอย ดังนั้นผูวิจัยจึงคิดพัฒนา โปรแกรม

การศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อเสริมสราง มโนธรรมสํานึก เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะ บริเวณอาวไทย   
 
วัตถุประสงคในการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาความตองการ เสริมสรางมโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับ ภัยพบิัติทางธรรมชาติ 

สําหรับเยาวชนสําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณอาวไทย 

2.เพื่อพฒันาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสรางมโนธรรมสํานึกเกีย่วกับ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน  ทีอ่าศัยอยู บนเกาะบริเวณอาวไทย 

3. เพื่อศึกษาผลการทดลองใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น ทางดาน 

ความรู ทัศนคติ พฤติกรรม และมโนธรรมสํานึก เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่

อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ อาวไทย  

4. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงเสริม อุปสรรคและปญหาที่มีผลตอโปรแกรมการศึกษานอกระบบ

โรงเรียนเพื่อเสริมสรางมโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู 

บนเกาะบริเวณอาวไทย ที่พัฒนาขึ้น 
 
สมมติฐานการวิจัย  
  

เพื่อศึกษาผลการทดลองใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น ผูวิจัยได

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้ 

นิลุบล ฉลวยศรี (2542) ที่ทําการศึกษาเรื่องมโนธรรมสํานึกและการสอนแบบคิดเปน เพื่อ

ปลูกฝงจิตสํานึกทางประชาธิปไตยใหแกประชาชนในระดับหมูบาน พบวา หลังการเรียนรูกลุม

ทดลองมีพฤติกรรมการวิพากษวิจารณสูงกวากลุมควบคุม  

ประภาภรณ ธิติมาพงษ (2542) ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง

โภชนาการและการแกปญหาทุพโภชนาการโดยใชบทเรียนมโนธรรมสํานึกและบทเรียนแบบ

เบ็ดเสร็จตามหลักสูตรการศึกษาผูใหญแบบเบ็ดเสร็จข้ันพื้นฐานในจังหวัดประเมินอุบลราชธานี 

พบวา นักศึกษาผูใหญที่เรียนดวยบทเรียนแบบมโนธรรมสํานึกมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู เจตคติ

อยูในระดับสูงทั้ง 2 แบบ แตบทเรียนแบบมโนธรรมสํานึกอยูในระดับสูงกวา  
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พิมพใจ ศิริสาคร(2536) ศึกษาเรื่องผลของการใชมโนธรรมสํานึกตามแนวคิดเปาโล แฟร 

(Paulo Freire, 1970) ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ชีวิตครอบครัวที่มีคุณภาพของเยาวชน

แออัด พบวาเยาวชนแออัดที่สอนดวยวิธีการแบบมโนธรรมสํานึก ตามแนวคิดของเปาโล แฟร 

(Paulo Freire, 1970) มีคะแนนทายบทเรียนและคะแนนเจตคติหลังการทดลองแตกตางกัน  

ไพบูลย โพธิ์หวังประสิทธิ์(2548) ไดพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตาม

แนวคิดของ เปาโล แฟร (Paulo Freire, 1970) และแพทริค จี บอยเลอร (Patric G. Boyle, 1981)  

เพื่อเสริมสราง ความรู  และมโนธรรมสํานึก เพื่อสงเสริมการเลือกตั้งในระดับทองถิ่นของผูออก

เสียงเลือกตั้งชาวไทยกะเหรี่ยง (2548) ผลปรากฏวา โปรแกรมที่พัฒนาขึ้น สามารถทําใหผูเรียนมี

ระดับความรู  และมโนธรรมสํานึก เพิ่มข้ึน แสดงใหเห็นวา แนวคิด การสรางมโนธรรมสํานึกของ 

เปาโล แฟร (Paulo Freire) สามารถสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ทัศนคติและสรางพฤติกรรมที่

เปล่ียนไปในทางที่ดีข้ึนใหกับผูรวมเรียนรู  

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชมโนธรรมสํานึกตามแนวคิด ของเปาโลแฟร 

ขางตน พบวานักวิจัยสวนใหญจะประเมินผลผูเขารวมโปรแกรม ในเรื่องความรู ทัศนคติ พฤติกรรม

และมโนธรรมสํานึก ซึ่งผูเขารวมโปรแกรมจะมีการพัฒนาสูงขึ้นดังนั้นผูวิจัยจึงตั้งสมมติฐานดังนี้ 

หลังการเขารวมการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสรางมโนธรรม

สํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน  ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณอาวไทย ที่ผูวิจัย

พัฒนาขึ้น ผูเรียน จะมีความรู ทัศนคติ พฤติกรรม และมโนธรรมสํานึก เกี่ยวกับภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ ที่สูงขึ้นกวา กอนเขาเรียนในโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนนี้ อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ที่.05 
 
ขอบเขตของการวิจัย  
 

ในการศึกษาวิจัยครั้งไดกําหนดขอบเขตที่จะทําการศึกษาออกเปน 3 สวนคือขอบเขตดาน

ประชากร ขอบเขตตัวแปรที่ศึกษาและขอบเขตดานเนื้อหาสาระซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

  
1.ขอบเขตดานประชากร 
 

ประชากรที่ศึกษา คือ เยาวชนที่เปนวัยรุน อายุ 13-15 ป ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ อาว

ไทย ตอนใต ไดแก พื้นที่อําเภอเกาะสมุย เกาะพะงัน หมูเกาะอางทองและเกาะบริวาร รวม 42 

เกาะ โดยเริ่มที่เกาะสมุย ซึ่งมีประชากรจํานวนมากกวาสวนอื่นๆ คือ จํานวน 60,000 คนและมี

เยาวชน จํานวน 6,340 คน (ขอมูลทะเบียนราษฎร, 2550) โดยอาศัยความสมัครใจในการเขารวม
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โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อเสริมสรางมโนธรรมสํานึก เกี่ยวกับภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ในประวัติศาสตรที่ผานมาสวนใหญภัยพิบัติคร้ังสําคัญๆเกิดทางตอนใต

ของประเทศไทย และสวนอื่นๆไดรับการสนใจ ชวยเหลือ ติดตาม ปองกันอยูแลว แตในสวนที่เปน

เกาะทองเที่ยว ของสุราษฎรธานี ยังไมมีการใชมาตรการการซอมหนีภัย ทั้งที่หากเกิดภัยพิบัติ ยอม

กอความเสียหายไดเชนเดียวกับที่เกิดที่ อันดามัน เนื่องจาก เปนเมืองทองเที่ยว และเปนแหลง

เศรษฐกิจ เหมือนกัน 

  
2.ขอบเขตตัวแปรที่ศึกษา 

  

ตัวแปรที่ศึกษาในครั้งนี้ ไดแก 1) โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อเสริมสราง

มโนธรรมสํานึก เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะ บริเวณอาว

ไทย 2) ความรู 3) ทัศนคติ 4) พฤติกรรม และ 5) มโนธรรมสํานึก เร่ืองภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 

3.ขอบเขตดานเนื้อหาสาระ 
 

3.1.การจัดการเรียนรูเพื่อ เสริมสรางมโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

สําหรับเยาวชนแบงออกเปนแนวคิดเกี่ยวกับ 

-สภาวะโลกรอน  

-ประเภท สาเหตุ กระบวนการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

-วงจรการจัดการภัยพิบัติ  

-การเตรียมพรอม  

-การเฝาระวัง  

-การดํารงชีวิตหลังภัยพิบัติ  

-การปฐมพยาบาล  

-การฝกปฏิบัติทําแผนผังปฏิบัติการสํารวจ (Tran sent) การทําปฏิทินฤดูกาล (Seasonal 

Calendar) และ แผนภูมิตนไม (Problem Tree)  

-การอนุรักษ ปองกัน ฟนฟู ธรรมชาติ  

-การอนุรักษทรัพยากรชายฝงทะเล 

 

3.2. ผูวิจัยแบงระยะเวลาในการเรียนรูเปน 3 ระยะกลาวคือ 
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ชั่วโมงที่ 1- 30 เรียนรูเร่ือง สภาวะโลกรอน ประเภท สาเหตุ กระบวนการเกิดภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ และวงจรการจัดการภัยพิบัติ  

ชั่วโมงที่ 31-70 เรียนรูเร่ือง การเตรียมพรอม การเฝาระวัง และการดํารงชีวิตหลังภัยพิบัติ 

การปฐมพยาบาล การฝกปฏิบัติทําแผนผังปฏิบัติการสํารวจ (Tran sent) การทําปฏิทินฤดูกาล 

(Seasonal Calendar) และ แผนภูมิตนไม (Problem Tree)  

ชั่วโมงที่ 71-100 เรียนรูเร่ือง การอนุรักษ ปองกัน ฟนฟู ธรรมชาติ และการอนุรักษ

ทรัพยากรชายฝงทะเล ดวยการทํากิจกรรมเสริม 
 
คําจํากัดความที่ใชในงานวิจัย 
 

โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน หมายถึง การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

ซึ่งมีองคประกอบดังนี้ กระบวนการพัฒนาโปรแกรม เชิงพัฒนาของ บอยเลอร (Boyle, 1981) และ

แนวคิดการพัฒนาโปรแกรมของ เปาโล แฟร (Paulo Freire,1971) แนวคิดการจัดการเรียนรูของ

เยาวชน แนวคิดการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน โดยมีชุมชนเปนฐาน  รวมคิด-

รวมทํา-รวมตัดสินใจ แนวคิดเกี่ยวกับสภาวะโลกรอน ประเภท สาเหตุ กระบวนการเกิดภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ วงจรการจัดการภัยพิบัติ การเฝาระวัง การเตรียมพรอม การดํารงชีวิตหลังภัยพิบัติ 

การปฐมพยาบาล การฝกปฏิบัติทําแผนผังปฏิบัติการสํารวจ (Tran sent) การทําปฏิทินฤดูกาล 

(Seasonal Calendar) และ แผนภูมิตนไม (Problem Tree) การอนุรักษ ปองกัน ฟนฟู ธรรมชาติ 

และการอนุรักษทรัพยากรชายฝงทะเล โดยจัด เปนโปรแกรมการเรียนรู จํานวน 100 ชั่วโมง และ

แบงออกเปน 3 ระยะ ๆ ละ 30-40 ชั่วโมง 

เยาวชน หมายถึง วัยรุนตอนตน อายุระหวาง 13-15 ป ที่อาศัยอยู บนเกาะสมุย บริเวณ

อาวไทย ที่เขารวมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น 

ภัยทางพิบัติทางธรรมชาติคือ ภัยพิบัติอันเกิดเนื่องจากภัยธรรมชาติคือ ดิน (ธรณีพิบัติ

ภัย) น้ํา(อุทกภัย) ลม (วาตภัย)และไฟ(อัคคีภัย) โดยศึกษาความตองการการเรียนรูจากผูเรียนโดย

ในปจจุบันมนุษยมีสวนในการเรงการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใหเร็วขึ้น และกอใหเกิดผลกระทบ

ดานลบตอชุมชน และบุคคล ซึ่งอาจจะเปนผลในเชิงสนับสนุนหรือผลในเชิงอุปสรรคตอการจัดการ

เรียนรู ทั้งในดาน ความรู ทัศนคติ พฤติกรรม และมโนธรรมสํานึก 

ความตองการสําหรับเยาวชน หมายถึง ความตองการในการเสริมสราง มโนธรรมสํานึก 

ของ ชุมชนบนเกาะสมุย ดวยการรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ ในการจัดการเกี่ยวกับภัยพิบัติ 

ความรู ไดแก ความรูที่เกี่ยวกับ สภาวะโลกรอน ประเภท สาเหตุ กระบวนการเกิดภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ วงจรการจัดการภัยพิบัติ การเฝาระวัง การเตรียมพรอม การดํารงชีวิตหลังภัยพิบัติ 
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การปฐมพยาบาล การฝกปฏิบัติทําแผนผังปฏิบัติการสํารวจ (Tran sent) การทําปฏิทินฤดูกาล 

(Seasonal Calendar) และ แผนภูมิตนไม (Problem Tree) การอนุรักษ ปองกัน ฟนฟู ธรรมชาติ 

และการอนุรักษทรัพยากรชายฝงทะเล 

ทัศนคติ หมายถึง ทันคติของเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณอาวไทย ที่มีตอสภาวะ

โลกรอน ประเภท สาเหตุ กระบวนการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ วงจรการจัดการภัยพิบัติ การ

เตรียมพรอม การเฝาระวัง การดํารงชีวิตหลังภัยพิบัติ การปฐมพยาบาล การฝกปฏิบัติทําแผนผัง

ปฏิบัติการสํารวจ (Tran sent) การทําปฏิทินฤดูกาล (Seasonal Calendar) และ แผนภูมิตนไม 

(Problem Tree) การอนุรักษ ปองกัน ฟนฟู ธรรมชาติ และการอนุรักษทรัพยากรชายฝงทะเล ที่

สงผลตอการสรางมโนธรรมสํานึก 

พฤติกรรมหมายถึง พฤติกรรมของเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณอาวไทย ที่มีตอ

สภาวะโลกรอน ประเภท สาเหตุ กระบวนการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ วงจรการจัดการภัยพิบัติ 

การเตรียมพรอม การเฝาระวัง การดํารงชีวิตหลังภัยพิบัติ การปฐมพยาบาล การฝกปฏิบัติทํา

แผนผังปฏิบัติการสํารวจ (Tran sent) การทําปฏิทินฤดูกาล (Seasonal Calendar) และ แผนภูมิ

ตนไม (Problem Tree) การอนุรักษ ปองกัน ฟนฟู ธรรมชาติ และการอนุรักษทรัพยากรชายฝง

ทะเลที่สงผลตอการสรางมโนธรรมสํานึก 

มโนธรรมสํานึก หมายถึง จิตสํานึกในระดับที่ส่ี ซึ่งเปนขั้นที่สูงที่สุด ตามแนวคิดใน

ปรัชญาการศึกษาของแฟร คือการที่ผูเรียนในโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น 

เกิดการเปลี่ยนแปลง ดานความรู ทัศนคติ พฤติกรรม เกี่ยวกับ สภาวะโลกรอน ประเภท สาเหตุ 

กระบวนการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ วงจรการจัดการภัยพิบัติ การเตรียมพรอม การเฝาระวัง 

การดํารงชีวิตหลังภัยพิบัติ การปฐมพยาบาล การฝกปฏิบัติทําแผนผังปฏิบัติการสํารวจ (Tran 

sent) การทําปฏิทินฤดูกาล (Seasonal Calendar) และ แผนภูมิตนไม (Problem Tree) การ

อนุรักษ ปองกัน ฟนฟู ธรรมชาติ และการอนุรักษทรัพยากรชายฝงทะเล โดยสามารถรูถูก รูผิด และ

ตัดสินใจ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในสถานการณที่กําหนด 

ปจจัยสงเสริมหมายถึง กลุมผูเรียน วิทยากร ผูสอนและผูชวยวิจัยประจํากลุม เนื้อหา

สาระ กิจกรรมการเรียนรู แหลงความรูและสื่อการเรียนรู การประเมินผล สภาพแวดลอม ที่เปนผล

สนับสนุนตอการจัดการเรียนรู ทั้งในดาน ความรู ทัศนคติ พฤติกรรม และมโนธรรมสํานึก 

อุปสรรคหมายถึง ส่ิงที่เปนผลตอการจัดการเรียนรู ดานลบ ทั้งในดาน ความรู ทัศนคติ 

พฤติกรรม และมโนธรรมสํานึก ที่ไมสามารถควบคุมได 

ปญหา หมายถึง ปรากฏการณ ตางๆที่เกิดขึ้นทั้งทางกายภาพ ส่ิงแวดลอม ระหวางการ

ทดลองโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น เปนผลตอการจัดการเรียนรู ทั้งในดาน 

ความรู ทัศนคติ พฤติกรรม และมโนธรรมสํานึก 
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การเสนอรหัส หมายถึง ข้ันตอนในกระบวนการเรียนรูจากสื่อการเรียนรู ที่สราง

กระบวนการคิด เพื่อกระตุนใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น  

การถอดรหัส หมายถึง ข้ันตอนในกระบวนการเรียนรูจากสื่อการเรียนรู ที่ผูสอนถาม

คําถาม เพื่อกระตุนใหผูเรียนกลาวถึง ส่ือการเรียนรู ที่นําเสนอ 

การวิพากษ หมายถึง ข้ันตอนในกระบวนการเรียนรูจากสื่อการเรียนรู ที่สรางความ

ขัดแยง และกระบวนการคิดเกี่ยวกับเนื้อหาทั้ง 10 เร่ืองที่พัฒนาขึ้น และถามคําถาม เพื่อกระตุนให

ผูเรียนแสดงความคิดเห็น วิพากษ วิจารณ ส่ือการเรียนรู 

วิทยากร หมายถึง ผูมีความรู ความชํานาญดานการจัดกิจกรรม การอนุรักษฟนฟู

ธรรมชาติ ดานการบรรเทาสาธารณภัย ดานกิจกรรมฝกอดทนการจัดคายลูกเสือ และการเรียนการ

สอน 

กลุมอิทธิพล หมายถึง กลุมผูนําชุมชน ที่มีอิทธิพลตอการวิจัย เชน ผูบริหารเทศบาลเมอืง

เกาะสมุย ผูนําชมรมนางเงือก อาจารยและปราชญชาวบาน 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 
 

1.ทําใหไดรูปแบบโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่เปนการผสมผสานระหวาง

แนวความคิดของแฟรและบอยเลอร เพื่อสงเสริมมโนธรรมสํานกึเกีย่วกบัภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

2.เปนแนวทางในการนาํแนวคิดที่ผสมผสานของบอยเลอรและแฟรมาใชในการจัด

โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนดานอืน่ๆ 

3.ผลของการศึกษาครั้งนี้อาจทาํให กลุมทดลอง มี ความรู ทัศนคติ พฤติกรรมและมโน

ธรรมสํานึกเกีย่วกับภัยพิบัตทิางธรรมชาตทิี่เพิม่ข้ึน 

4.เปนแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสรางมโนธรรม

สํานึกในระดับชุมชนสาํหรับกลุมตัวอยางอื่นตอไป 

5.เปนประโยชนตอผูที่สนใจศึกษาหรือทําวิจัยตอไปในเรื่องการจัดกิจกรรมการศึกษานอก

ระบบโรงเรียน 

6.ขอมูลที่ไดจากผลการศึกษาเปนประโยชนตอชุมชนในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ

สามารถนําไปใชในการชวยเหลือใหความรู ทักษะในสถานการณยากลาํบาก 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของ 

 

การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสรางมโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน  ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณอาวไทยในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย

ไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ประกอบดวยแนวคิด  ดังนี้ตอไป  

 1.รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 และที่แกไข เพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติการศึกษาการศึกษานอก

ระบบโรงเรียน พ.ศ.2551 

2.การศึกษานอกระบบโรงเรียน 

  2.1. ปรัชญาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

  2.2. สํานักปรัชญาทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

 2.3. หลักการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

3.แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

3.1.แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม 

  3.1.1.ประเภทของโปรแกรมการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

  3.1.2.แนวความคิดเกี่ยวกับองคประกอบในการพัฒนาโปรแกรม   

  3.1.3.กระบวนการพัฒนาโปรแกรม 

3.2.แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสรางความรู 

3.3.แนวคิดเกี่ยวกับ ทัศนคติและพฤติกรรม 

3.4.แนวคิดมโนธรรมสํานึก (Conscientization) ของ เปาโล แฟร 

3.5.แนวคิดกระบวนการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ (Critical Reflection) 

3.6.แนวคิดเรื่องสภาวะโลกรอน 

3.7.แนวคิดเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

3.8.แนวคิดเรื่องการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

3.9.แนวคิดเรื่องการอนุรักษ ปองกัน และฟนฟูธรรมชาติ 

3.10.แนวคิดเรื่องการอนุรักษทรัพยากรชายฝง 

4.การเรียนรูของเยาวชนนอกระบบโรงเรียน 

 5. รายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ 

  5.1.งานวิจัยในประเทศ 

  5.2.งานวิจัยตางประเทศ 
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 และทีแ่กไข เพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และการศกึษานอกระบบโรงเรียน
ปงบประมาณ 2551 
 

จากการศึกษารัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย (2550) ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงดาน

การศึกษาโดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับการศึกษานอกระบบโรงเรียน ในรัฐธรรมนูญฉบับ2550 มาตรา

52 กลาววา เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการอยูรอดและไดรับการพัฒนาดานรางกายจิตใจ และ

สติปญญาตามสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ซึ่งผูวิจัยนํามาเปนแนวทางการเลือกกลุมเปาหมายการ

วิจัยในครั้งนี้ จากการคนควาพบวา ประเทศไทยไดเร่ิมใชแผนการศึกษาแหงชาติมาตั้งแต 

พ.ศ.2441 มาจนปจจุบันนี้ นับไดถึงจํานวน 14 แผนดวยกัน และปจจุบันไดมีพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติฉบับ พ.ศ. 2542 ซึ่งไดถูกกําหนดขึ้นจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 

2540 นับวาเปนกฎหมายทางการศึกษาที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการจัดการศึกษานอกระบบ

โรงเรียนมากที่สุดเทาที่เคยปรากฏมากอน โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มีเจตนารมณ

และสาระที่ถือเปนมิติใหมในวงการศึกษาไทยหลายอยาง ประการสําคัญคือ การเปดทางสําหรับ

รูปแบบการศึกษาใหม ตั้งแตโรงเรียนในบาน ศูนยการเรียนในวัด ในโรงเรียนในสถานประกอบการ 

ซึ่งเปนบทบัญญัติของกฎหมายที่สอดคลอง กับแนวคิดความเทาเทียมทั่วถึง และการมีสวนรวม

ของทุกคนในสังคมรวมทั้งมีสาระที่สําคัญคือ การพัฒนาใหเกิดความหลากหลายของการจัด

การศึกษาเพื่อตอบสนองให ผู เ รียนเปนศูนยกลางการศึกษาตลอดชีวิตผลกระทบของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ซึ่งมีตอบทบาทการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนในอนาคต

ในดานตางๆดังนี้คือ 

 

1. สามารถเปนเครื่องมือในการสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 

2. สังคมจะไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของตนเอง 

3. ตองการพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง 

4. มีลักษณะการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาลงไปในระดับทองถิน่ 

5. มีระบบมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาในทกุระดับประเภท 

6. มีการระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆมาใชในการจัดการศึกษา 

7. เนนการมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวน

ทองถิน่ องคกรเอกชน องคกรวิชาชพีสถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสังคมตางๆ 

8. มีการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนสาํหรับผูที่ดอยโอกาสทางสงัคม 

9. มีระบบการเทียบโอนระหวางการศึกษาในระบบโรงเรยีนและตามอัธยาศัย 
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10. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหแกผูทีพ่ลาด ขาด ดอยโอกาสทางการศกึษา 

11. จัดการศึกษาตอเนื่อง และสงเสริมการจัดการศึกษาของเครือขาย 

12. สงเสริมใหชุมชนเขมแข็งและมีศักยภาพในการจัดการศึกษา 

13. สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดแหลงวทิยาการในชุมชนอยางแพรหลาย 

14. มีสวนสําคัญในการชวยรักษาวัฒนธรรมอันเปนรากฐานของสังคมไทย โดยชวย

เสริมสรางความสมดุลระหวางภาคเศรษฐกิจที่ทันสมัยกับคุณคาแบบไทยนอกจากนั้น 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มาตรา 15 ไดบัญญัติถึงการศึกษานอกระบบโรงเรียนวา เปน

การศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษาระยะเวลาใน

การศึกษา การวัดและการประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหา

และหลักสูตรจะตองมีความสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของผูเรียน เปน

การศึกษาที่ใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพรอมและโอกาส 

โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอมส่ือหรือแหลงความรูอ่ืนๆ 

 

สรุปไดวาการจัดการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542

มาตรา 23 การจัดการเรียนรู ตองสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาโดยเนนความสําคัญทั้งดาน 

ความรู  ดานทักษะ2542  มาตรา 8 เปนการจัดการเรียนรูตลอดชีวิต ใหสังคมมีสวนรวมในการจัด

การศึกษา มาตรา 22 ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือ

วาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด มาตรา กระบวนการ  และดานธรรม  จริยธรรม  และคานิยม การจัด

เนื้อหาสาระและ กิจกรรมตองสอดคลองกับวุฒิภาวะ  ความสนใจ  และความถนัดของ

ผูเรียน  มาตรา 24 การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจาก

ประสบการณจริง จากการฝกปฏิบัติ ฝกใหคุณคิด  วิเคราะห  และแกปญหา  กิจกรรมการเรียน

การสอนตองผสมผสานสาระทั้งทางดานเนื้อหาและดานทักษะกระบวนการ  ตลอดจนปลูกฝง

ธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่ดีงาม  ถูกตอง  และเหมาะสมใหแกผูเรียน  วิทยากรและผูชวยวิจัย

ประจํากลุมตองเลือกจัดใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ กิจกรรมและการทํางาน   อันนําไปสู

การพัฒนาผูเรียนครบทุกดาน   ทั้งทางกาย   ทางจิตใจหรืออารมณ  ทางสังคม  และทาง

สติปญญา   ซึ่งรวมถึงพัฒนาการทางจิตวิญญาณดวย  (Spiritual  Development) 

 

จากนโยบายดังกลาว การจัดการเรียนรูแกผูเรียนตองมีลักษณะของการบูรณาการทั้งธรรม

ความรูแสดงถึงพัฒนาการทั้งดานสติปญญาและจิตใจ ควบคูกันไปแบบไมแยกสวน ซึ่งการพัฒนา

โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสรางมโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทาง
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ธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณอาวไทย สอดคลองเปนไปตามหลัก 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 

 

การศึกษานอกระบบโรงเรียน พระราชบัญญัติป 2551มียุทธศาสตรและจุดเนนการ

ดําเนินงานคือการสรางสังคมอุดมปญญาดวยการจัดการใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน 

อยางมีคุณภาพและทั่วถึง โดย สรางเสริมความใฝฝนในการเรียนรูและทักษะการเรียนรูของ

กลุมเปาหมาย ใหสามารถเรียนรูไดจากสื่อ เทคโนโลยี และแหลงเรียนรูที่หลากหลาย สรางและ

กระจายโอกาสการเรียนรูโดยการกระจายแหลงเรียนรู ส่ือ และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความ

ตองการการเรียนรูตลอดชีวิต จัดและสงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการทํางาน พัฒนา

คุณภาพชีวิตและชดเชยโอกาสทางการศึกษา สรางความเขมแข็งของภาคีเครือขายในการรวมจัด 

การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ใหเปน กลไกในการสงเสริมการเรียนรู

ตลอดชีวิต สงเสริมใหชุมชนจัดการความรูเพื่อเสริมสรางความ เขมแข็งของชุมชน โดยบูรณาการ

ภูมิปญญาทองถิ่นและ ภูมิปญญาสากลผานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษา ตามอัธยาศัยสําหรับประชาชน

กลุมเปาหมาย เพื่อใหมี คุณธรรมนําความรูและมีทักษะการดําเนินชีวิตบนพื้นฐาน ของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับการศึกษาและการขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อการพัฒนา

ชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบโรงเรียน

และการศึกษาตามอัธยาศัย ยุทธศาสตรการดําเนินงาน คือ การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของ

ประชาชน การเพิ่มศักยภาพการจัดการความรูของชุมชน การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ขององคกรและภาคีเครือขาย โดยมี กลยุทธการดําเนินงาน คือ การเขาถึงกลุมเปาหมาย จัด

กิจกรรมหลากหลายโดนใจผูเรียน ขยายแหลงเรียนรูและเทคโนโลยี ผนึกกําลังภาคีเครือขายและ

กระจายบริการการศึกษาพัฒนาประสิทธิภาพการบริการจัดการ (สํานักบริหารงานการศึกษานอก

ระบบโรงเรียน , 2551) 

 

จากยุทธศาสตรและกลยุทธการดําเนินงานของการศึกษานอกระบบโรงเรียน ที่กลาวมา

ขางตน การสงเสริมใหชุมชนจัดการความรูเพื่อเสริมสรางความ เขมแข็งของชุมชน การพัฒนา

ศักยภาพการเรียนรูของประชาชน การเพิ่มศักยภาพการจัดการความรูของชุมชน การพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษา ตามอัธยาศัยสําหรับประชาชน

กลุมเปาหมาย เพื่อใหมี คุณธรรมนําความรูและมีทักษะการดําเนินชีวิตบนพื้นฐาน ของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ลวนเปนปรัชญาที่สอดคลองและสามารถชวยแกไขสภาวะโลกรอนในปจจุบนัได

เปนอยางดี  
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การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
 

ความหมาย 
 
พระราชบัญญัติการศึกษาชาติ พ.ศ.2542 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ

,2545) หมวด 3 ระบบการศึกษา มาตรา 15  แบงการศึกษาออกเปน 3 รูปแบบ คือ การศึกษาใน

ระบบ การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยนิยามการศึกษานอกระบบ

โรงเรียนวาเปนการศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนดความมุงหมาย  รูปแบบและวิธีการจัด

การศึกษา  ระยะเวลาการศึกษา และการประเมินผล  ที่สอดคลองตามสภาพปญหาและความ

ตองการของกลุมเปาหมาย  และมีหลักการใกลเคียงกับการศึกษาตามอัธยาศัย   ที่ใหนิยามไววา

เปนการศึกษาที่ผูเรียนไดเรียนรูตามความสนใจ  ศักยภาพ  ความพรอมและโอกาส  โดยศกึษาจาก

บุคคล  ประสบการณ  สังคม  สภาพแวดลอม ส่ือ และแหลงความรูอ่ืนๆ ซึ่งแตกตางจากการศึกษา

ในระบบที่มีการกําหนดจุดมุงหมายวิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาการศึกษา และการ

ประเมินผลซึ่งเปนเงื่อนไขในการสําเร็จการศึกษาที่แนนอนกวาการศึกษานอกระบบโรงเรียนและ

การศึกษาตามอัธยาศัย  

 

อาชัญญา  รัตนอุบล (2539: 8) ใหความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนวามี

ความหมายครอบคลุมถึงมวลประสบการณการจัดการเรียนรูทุกชนิดที่บุคคลไดรับการจัดการ

เรียนรูไมวาจะเปนการจัดการเรียนรูตามธรรมชาติ การจัดการเรียนรูจากสังคมและการจัดการ

เรียนรูที่ไดรับจากโปรแกรมการศึกษาที่จัดขึ้นนอกเหนือไปจากการศึกษาในโรงเรียนตามปกติ จาก

การไดมีโอกาสแสวงหาความรูเพื่อมุงแกปญหาในชีวิตประจําวัน ฝกอาชีพ หรือเพื่อพัฒนาความรู

เฉพาะเรื่อง   

 

วิจิตร  ศรีสะอาน  (2522:12) กลาวถึง  การศึกษานอกระบบโรงเรียน  (Non-Formal 

Education) วาหมายถึงการศึกษาที่จัดใหนอกเหนือจากการศึกษาในโรงเรียน ซึ่งอาจดําเนินการ

โดยหนวยงาน หรือสถาบันตางๆ ที่ไมใชสถาบันทางการศึกษาตามปกติ แตอาจใชสถานที่ของ

สถาบันการศึกษาก็ได ลักษณะการจัดมีทั้งแบบที่จัดอยางมีระเบียบแบบแผน หรือกึ่งระเบียบแบบ

แผน โดยทั่วไปมักใชวิธีดําเนินการที่ไมแนนอนตายตัว เชน หลักสูตรเปลี่ยนแปลงตามความ

ตองการของทองถิ่น ไมกําหนดอายุหรือพื้นฐานความรูของผูเรียนเอาไวแนนอน ตัวอยางของการ

จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน เชน การศึกษาผูใหญ ศูนยฝกอาชีพเคลื่อนที่ การจัดที่อาน
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หนังสือพิมพประจําหมูบาน เปาหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียน มุงเนนการชวยเหลือผูที่

ขาดโอกาสเขาศึกษาในระบบโรงเรียน และเพิ่มพูนความรูแกผูประกอบอาชีพอยูแลว 

 

อุนตา นพคุณ(2546:12-14) ไดใหความหมายไววา การศึกษานอกระบบโรงเรียนนาจะ

หมายถึง กิจกรรมหรือโปรแกรมที่สถาบันตางๆ ในสังคมจัดขึ้น โดยมีเจตนาและมีความมุงหมายที่

จะจัดกิจกรรมทางการศึกษาใหแกเยาวชนที่สามารถกําหนดไดวาคือใคร ผูเรียนหรือผูรับบริการเอง

มีเจตนาหรือวัตถุประสงคที่จะเรียนและรับประสบการณตางๆ เพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง 

หรือการเปลี่ยนแปลงในกลุมและ กิจกรรมดังนี้กลาวจัดใหแกเยาวชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชุมชนและ

ทุกระดับการศึกษาเพื่อใหบุคคล กลุมบุคคลหรือชุมชน มีความรู ทักษะ และเจตนคติที่ดี โดยใช

ระยะเวลาสั้น หลักสูตรยืดหยุน ตอบสนองความตองการ ความสนใจของผูเรียน สามารถแกปญหา

ของกลุมและชุมชนได 

 

สุมาลี สังขศรี (2546: 16-18) กลาวถึง การศึกษานอกระบบโรงเรียน วาเปนกิจกรรมทาง

การศึกษาทุกรูปแบบที่จัดใหบริการแกเยาวชนทุกเพศทุกวัย ซึ่งอาจจะเปนเด็กกอนวัยเรียน เด็กใน

วัยเรียนซึ่งไดศึกษาในโรงเรียนระดับหนึ่งแตไมมีโอกาสไดศึกษาตอ หรืออาจจะเปนผูใหญวัย

ทํางาน หรือผูสูงอายุซึ่งพลาดโอกาสศึกษาเลาเรียนเมื่ออยูในวัยเรียนดวยสาเหตุตาง ๆ การศึกษา

ดังนี้กลาวจัดใหเยาวชนทุกเพศ ทุกวัย ไมมีการจัดพื้นฐานการศึกษา อาชีพ ประสบการณ หรือ

ความสนใจ โดยมีจุดมุงหมายที่จะใหผูเรียนไดรับความรูทั้งในดานที่จะเปนพื้นฐานแกการ

ดํารงชีวิต การอานการเขียน การคิดคํานวณเบื้องตนความรูทางดานทักษะการประกอบอาชีพ 

ตลอดจนความรูและขาวสารขอมูลที่เปนปจจุบันในดานตาง ๆ เพื่อเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต 

และปรับตัวเขากับสภาพสังคมสิ่งแวดลอมที่เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาไดอยางเหมาะสม 

 

การศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงหมายถึงประสบการณการจัดการเรียนรูทุกชนิด ที่บุคคล

ไดรับ นอกเหนือไปจากการศึกษาในโรงเรียนตามปกติ มีความยืดหยุนในการกําหนดความมุง

หมาย  รูปแบบและวิธีการจัดการศึกษา  ระยะเวลาการศึกษา และการประเมินผล  ที่สอดคลอง

ตามสภาพปญหาและความตองการของกลุมเปาหมาย  ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิดทฤษฎี

การศึกษานอกระบบโรงเรียน สามารถประมวลไดดังนี้ 
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ปรัชญาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
 

ปรัชญาการศึกษานอกระบบโรงเรียน จากการศึกษา เกี่ยวกับปรัชญาการศึกษานอกระบบ

โรงเรียน สามารถประมวลไดดังนี้ 

 

รัตนา พุมไพศาล  (2527: 14)  กลาวถึงปรัชญาที่นํามาเปนแนวทางในการจัดการศึกษา

นอกระบบโรงเรียนวาการเรียนการสอนนอกระบบโรงเรียนสิ่งสําคัญคือจุดประสงคของการเรียน

และผลของการเรียน ลักษณะการเรียนรูทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยเฉพาะลักษณะการ

เรียนรูของผูเรียนที่เปนผูใหญจะมี 3ลักษณะ คือ 1) การเรียนรูจากตัวเนื้อหา 2)การเรียนรูจาก

ความตองการของผูเรียน 3) การเรียนรูจากการคิดวิเคราะหของผูเรียน ศาสตรการศึกษานอกระบบ

โรงเรียนเชื่อในเรื่องวิธีการเรียนรูที่ใหผูเรียนเปนผูมีบทบาทสําคัญโดยประสมประสานกัประสบ

การณของผูเรียนวิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุมจะตองเขาใจธรรมชาติของรูปแบบการเรียนรูที่

เชื่อมโยงกระบวนการเรียนการสอนกับประสบการณของผูเรียน กับสภาพสําหรับเยาวชน กับ

ธรรมชาติของการสอนที่ ทั้งนี้วิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุมจะตองใหความสําคัญแก

ประสิทธิผลของการเรียนควบคูกับความตองการและความสนใจของผูเรียนดวย  

 

สุมาลี สังขศรี (2549: 18) ไดวิเคราะหถึงปรัชญาที่นํามาเปนแนวทางในการจัดการศึกษา

นอกระบบโรงเรียนทั้งบริเวณอาวไทยและประเทศอื่น ๆ พบวาการศึกษานอกระบบโรงเรียนไดใช

หลายปรัชญาผสมผสานกันโดยมีปรัชญาหรือหลักการของการศึกษาตลอดชีวิตเปนปรัชญาหลัก

และปรัชญาอื่นที่เกี่ยวของ ไดแก ปรัชญาในกลุมพิพัฒนาการนิยมซึ่งเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิต

การพัฒนาสังคม ปรัชญาในกลุมมนุษยนิยมซึ่งเนนความแตกตางระหวางบุคคล ปรัชญาในกลุม

ปฏิรูปนิยมซึ่งเนนการศึกษาเพื่อแกปญหาการเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิรูปและปรัชญาใน กลุมอัตถิ

ภาวะนิยมซึ่งเนนการรูจักตนเอง การพึ่งพาตนเอง  

 

เกียรติวรรณ อมาตยกุล (2534:27) ไดวิเคราะหถึงปรัชญาที่นํามาเปนแนวทางในการจัด

การศึกษานอกระบบโรงเรียนทั้งบริเวณอาวไทยและประเทศอื่น ๆ พบวาการศึกษานอกระบบ

โรงเรียน มีการใชปรัชญาเชิงผสมผสาน โดยเนนกลุม มนุษยนิยม เนนความเปนปจเจก เนน

หลักการ นีโอฮิวมานิสคือการสรางภาพลักษณที่ดี การสงเสริมดานคิดบวกทําบวก เนนเรื่องความ

รัก การพัฒนาแนวปฏิรูปนิยมและการรูจักพึ่งพาตนเองแบบ อัตถิภาวะนิยม 
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อาชัญญา รัตนอุบล(2543:35) ไดวิเคราะหถึงปรัชญาที่นํามาเปนแนวทางในการจัด

การศึกษานอกระบบโรงเรียนทั้งบริเวณอาวไทยและประเทศอื่น ๆ พบวาการศึกษานอกระบบ

โรงเรียน มีการใชปรัชญาเชิงผสมผสาน โดยเนนกลุม มนุษยนิยม เนนความเปนปจเจก เนนการ

เรียนรูแบบช้ีนําตนเอง และกระบวนการสรางตนเอง กระบวนการเปลี่ยนผานการเรียนรูและการ

เรียนรูโดยใชส่ือเทคโนโลยี 

 

ผูวิจัยสรุปวา ปรัชญาสําคัญของการศึกษานอกระบบโรงเรียนคือ ลักษณะการเรียนรูของ

ผูเรียนที่เปนผูใหญ มีหลักการของการศึกษาตลอดชีวิต เนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เนน

ความแตกตางระหวางบุคคลและการพึ่งพาตนเอง ชี้นําตนเอง เนนความเปนปจเจก การสงเสริม

ดานคิดบวกทําบวก กระบวนการเปลี่ยนผานการเรียนรูและการเรียนรูโดยใชส่ือเทคโนโลยี ซึ่งตรง

กับหลักการการสรางนวัตกรรมทางการศึกษา ผูวิจัยไดศึกษาปรัชญาจากสํานักตางๆสรุปไดดังนี้ 

 

สํานักปรัชญาทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน ปรัชญาทางการศึกษานอกระบบ

โรงเรียน ประกอบดวย แนวคิดจากหลายสํานัก ดังนี้ 
 
สํานักเสรีนิยม (Liberal Perspectives)เปนปรัชญาการศึกษาที่เกาแกที่สุดในตะวันตก

มนุษยเปนสัตวประเสริฐมีสิทธิเสรีภาพในตัวเองทีจะเลือกแนว  ทางในการดํารงชีวิตของตนเองได  

บนพื้นฐานของเหตุและผลการศึกษาตองมุงเนนความรูตองคูคุณธรรม  จริยธรรม การศึกษามี

หนาที่อนุ รักษสืบสานศิลปะ  วัฒนธรรม  อารยะธรรม  ใชการเรียนการสอนแบบบรรยาย

ประกอบการซักถามอภิปราย ตัวอยางเชน  การศึกษาสายสามัญ  การศึกษาพื้นฐาน  การจัดที่ 

อานหนังสือพิมพ  หองสมุด  การศึกษาตอเนื่อง  เปนตน 

 

พิพัฒนาการนิยม (Progressives Perspectives) John Dewey พัฒนาจนเปนการจัด

การศึกษาตามแบบฉบับของอเมริกา ที่เนนเรื่องความแตกตางในตัวผูเรียนแตละคน การศึกษาควร

ใหผูเรียนเปนศูนยกลางเพื่อตอบสนองปญหาและความตองการของผูเรียน ควรนําระเบียบวิธีการ

วิทยาศาสตรมาใชในการเรียนการสอน การศึกษาตองนําไปสูการพัฒนาทั้งสวนตนและสังคม 

ตัวอยาง เชน การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษาผูใหญ การศึกษาตอเนื่องอาชีวศึกษา 

การสงเสริมเผยแพรทางเกษตร การศึกษาเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย เปนตน 
 
พฤติกรรมนิยม (Behaviorist Perspectives) เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งประเทศ

ตางๆไดมีการเรงพัฒนาศักยภาพของตนโดยเนนใหเกิดประสิทธิภาพของผลผลิตเปนลักษณะเชิง
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จิตวิทยามากกวาเชิงปรัชญาเนนการพัฒนาทักษะความสามารถของผูเ รียนมีการกําหนด

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของการวิจัยและการประเมินผลที่ใชเกณฑชี้ประเมินที่ชัดเจนลวงหนา

ตัวอยางเชน  การฝกอบรมสายอาชีพในสถานประกอบการ การฝกทักษะเยาวชน การฝกสมรรถนะ

ที่จําเปนในการปฏิบัติงาน  เปนตน   
 
มนุษยนิยม(Humanist Perspectives)ใหความสําคัญกับตัวผูเรียนในทุกๆดาน โดยเฉพาะ

ดานอารมณความรูสึก  ความเชื่อ  เจตคติของผูเรียน  การเห็นคุณคาในตัวเอง เนนผูเรียนเปน

ศูนยกลางโดยใหผูเรียนไดเขามามีบทบาทในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอน มุงสราง

บรรยากาศในการศึกษาที่เอื้อตอการเรียนรู ตัวอยางเชน  การศึกษาผูใหญ   การเรียนรูตลอดชีวิต  

การเรียนรูดวยการชี้นําตนเอง  เปนตน 
 
ปฏิรูปนิยม (Radical – Empowerment- Perspectives) จะใชการศึกษาเปนเครื่องมือ

เปลี่ยนแปลงสังคมดวยวิธีการสอนแบบยกมโนธรรมสํานึก (Conscientization) ของผูเรียน เพื่อให

หลุดพนจากวัฒนธรรมเงียบ (Culture of Silence) เนนการคิดไตรตรองไมใชการสอนแบบทองจํา 

มุงหวังใหเกิดการกระทําในสังคม (Social Action) และมีลักษณะการวิพากษวิจารณในบริบท

สําหรับเยาวชน ตัวอยางเชน การวิจัยสอนผูใหญใหรูหนังสือการวิจัยพัฒนาคุณภาพชีวิต การวิจัย 

เสริมพลังอํานาจชุมชนเขมแข็ง การวิจัยยกระดับคุณภาพชีวิตสตรี การวิจัยตอตานยาเสพติด  

 

ปรัชญาทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่นําเสนอขางตนนี้ เปนสิ่งสําคัญเพราะ

นักพัฒนาโปรแกรมจะตองใชเปนแนวทางในการกําหนดองคประกอบและกิจกรรมการเรียนรูตางๆ

ที่จะนํามาใชในการศึกษา ที่เรียกวาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ผูวิจัยจะไดศึกษาการ

จัดการศึกษานอระบบโรงเรียน และสามารถประมวลไดดังนี้ 

 
หลักการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
 

จากการศึกษาหลักการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนผลการศึกษาพบวา มีผูวิจัย

คนควาไวดังนี้ 

 

วิชชุดา อมรพันธุ (2532: 12-13) กลาววา หลักการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนการจดั

การศึกษานอกระบบโรงเรียน เปนกลไกที่มีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อการ
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นําไปสูการพัฒนาดานตางๆ ของประเทศ ดังนั้นการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนควรยึดหลัก 

ดังนี้  

 

1) หลักการเรียนเพื่อการทํางานและการทํางานเพื่อการเรียนรู หลักการดังกลาวเปน

หลักการที่เปนความจริงพื้นฐานของชีวิตมนุษย เพราะงานกับมนุษยยอมเปนสิ่งที่แยกออกจากกัน

ไมได การศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงนําเอาความจริงที่เปนธรรมชาติมาเปนหลักในการ

ดําเนินงานการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

  

2) หลักการบริการการศึกษาเปนแบบเปด คือการดําเนินงานการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

ผูบริการจะตองทําใหเกิดความคลองตัว ความยืดหยุนและเปลี่ยนแปลงได กฎระเบียบตางๆ 

จะตองกําหนดไวอยางกวางๆ สรรหาแนวทางวิธีการและรูปแบบตางๆ เพื่อใหสอดคลองและสนอง

ความตองการของผูเรียนใหมากที่สุด  

 

3) หลักสังคมของการเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียนถือหลักการวาสถาบันที่มีอยูใน

สังคม เปนสถาบันการเรียนรูทั้งสิ้น การดําเนินงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนนั้น อาศัยสถาบัน

ตางๆ ที่มีอยูเสริมสรางการเรียน เชน ทางศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ครอบครัว 

สมาคม มูลนิธิ สโมสร ชมรม และชุมชน เปนสังคมของการเรียนของการศึกษานอกระบบโรงเรียน  

 

4) หลักความเสมอภาคและเสรีภาพในการศึกษา การศึกษานอกระบบโรงเรียนใหโอกาส

ทางการศึกษาแกประชาชนในชนบทและในเมืองใหทุกคน ไดรับการศึกษาตามความถนัด ความ

สนใจ ความสามารถ และความตองการความจําเปนของบุคคลและสังคม  

 

5) หลักการศึกษาตลอดชีวิต มนุษยจะตองเรียนรูตั้งแตเกิดจนตาม ทั้งนี้เพื่อจะไดปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอชีวิตการทํางานและเพื่อจะไดสามารถดําเนินชีวิตและ

ดํารงชีวิตอยูรอดไดตลอดไป  

 

6) หลักการระดมสรรพกําลังทั้งปวงที่มีอยูในสังคม การศึกษานอกระบบโรงเรียนถือวา 

การศึกษาเปนภารกิจของทั้งบุคคลและสังคม จึงจําเปนตองระดมเอาทรัพยากรมาใชเพื่อให

การศึกษานอกระบบโรงเรียนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  
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7) หลักการศึกษาเพื่อปวงชน การศึกษานอกระบบโรงเรียน เปนการศึกษาเพื่อทุกคนมิใช

เปนการศึกษา เพื่อคนกลุมใดกลุมหนึ่ง อาชีพใดอาชีพหนึ่ง หมูใดหมูหนึ่ง หรือชุมชนใดชุมชนหนึ่ง 

แตเปนการศึกษาที่เปนไปสําหรับคนทุกคน ทุกเวลา ทุกสถานที่  

 

8) หลักการจัดใหสัมพันธกับการพัฒนาในดานอื่น เชน มีหนวยฝกอบรมในเรื่องการศึกษา

นอกระบบโรงเรียน สําหรับฝกบุคลากรที่จะเปนกําลังสําคัญแตหนวยงานอื่นๆ  

 

9) หลักการจัดควรมีการทดลองในการศึกษานอกระบบโรงเรียน ในวงแคบกอนที่จะขยาย

งานใหกวางขวางออกไป โดยใหสถาบันอุดมศึกษา สถาบันทางศาสนา ส่ือมวลชนเขามามีสวน

รวมในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน และควรมีการควบคุมดานคุณภาพของสื่อมวลชน 

ไดแก การจัดการรายการวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ เปนตน 

 

สุวพิชชา ประสิทธิธัญกิจ (2548: 23-24) กลาวถึง การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

เปนการจัดบริการการศึกษาในลักษณะที่เปนการใหความชวยเหลือทางการศึกษาแกเด็กดอย

โอกาส มีความยืดหยุน ทั้งในเรื่องคุณสมบัติของผูเรียน สถานที่เรียน วิธีการเรียน รวมทั้งการ

ประเมินผลและประเมินผลการเรียน สงเสริมการรูหนังสือการพัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต การศึกษาตอเนื่อง ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ  

 

1) การจัดหลักสูตรวิชาสามัญ มุงใหเด็กดอยโอกาสไดมีโอกาสเขารับการศึกษา ลักษณะ

การจัดมีความยืดหยุนในวิธีการเรียน สถานที่เรียน และเวลาเรียน เพื่อเอื้อตอสภาพปญหาและ

ความพรอมของผูเรียนที่พลาดโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียน แตมีความตองการจะศึกษา

ในวิชาสามัญเพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาในระดับสูงตอไป 

 

2) การจัดหลักสูตรวิชาชีพ เปนการจัดการศึกษาที่มุงใหเด็กดอยโอกาสไดรับความรูและ

ประสบการณดานวิชาชีพ สามารถนําความรูที่ไดไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว 

รูปแบบนี้เหมาะสําหรับเด็กดอยโอกาสที่ตองการความรู เพื่อประกอบอาชีพหารายได โดยไมตอง

ใชเวลาในการศึกษามากนักการจัดหลักสูตรวิชาสามัญและหลักสูตรวิชาชีพเพื่อผูดอยโอกาสชมุชน

และหนวยงานตาง ๆ จะเปนผูประสานความรวมมือกับหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการจัด

หลักสูตรดังกลาว เพื่อสนองความตองการผูดอยโอกาสไดตามความจําเปน  
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3) การจัดหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนแบบเบ็ดเสร็จข้ันพื้นฐานเปนหลักสูตรที่กําหนด

สาระการเรียนรูเฉพาะใหมีความสอดคลองกับผูดอยโอกาสบางประเภท เชน กลุมเด็กเรรอน เด็ก

ลูกกรรมกรกอสราง เด็กในสถานสงเคราะห เด็กแออัด เด็กในสถานพินิจและคุมครองเด็กและ

เยาวชน เปนตน ลักษณะการจัดมุงเนนการจัดกิจกรรมการเรียนแบบบูรณาการ ผสมผสานเนื้อหา

สาระใหผูเรียนไดเรียนรูอยางตอเนื่อง และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

 

สุวัฒน วัฒนวงศ (2542: 15-16) ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของกิจกรรมการศึกษานอก

ระบบโรงเรียนดังนี้ 

 

 1) การศึกษานอกระบบโรงเรียน จะมีสวนเกี่ยวของและสัมพันธกับความตองการ

โดยเฉพาะบุคคลที่จะนําไปสูการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีคุณลักษณะที่แตกตางไป

จากการวิจัยทางการศึกษาที่จัดขึ้นในระบบโรงเรียน  

 

2) การศึกษานอกระบบโรงเรียน จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานพฤติกรรมในดาน

หนึ่งดานใด โดยเฉพาะ อันเปนผลมาจากการไดรับความรูจากกิจกรรมในการวิจัยนั้นๆ  

 

3) การจัดกิจกรรมในการวิจัยการศึกษานอกระบบโรงเรียน มักจะกอใหเกิดการเรียนรูและ

ผูเร่ิมไดรับประสบการณ ซึ่งจะกอใหเกิดความชํานาญและทักษะ รวมทั้งกระบวนการเกี่ยวกับ

ความรู มีความสามารถในการเปนผูนําชุมชน 

 

4) การศึกษานอกระบบโรงเรียน มีลักษณะที่สามารถยืดหยุนรวมทั้งกอใหเกิดนวัตกรรม

ตางๆ ทางการศึกษาไดโดยงาย การจัดการวางแผนการศึกษานอกระบบโรงเรียน จึงไมควรจะ

เขมงวดและมีการควบคุมดูแลเหมือนกับการศึกษาในระบบโรงเรียน 

 

5)การวิจัยที่จัดขึ้นทางดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน สวนมากแลวจะเสียคาใชจายไม

มากนัก และผูเรียนอาจจะตองชวยเหลือตนเองบางในดานคาใชจาย6)การศึกษานอกระบบ

โรงเรียน เปนการวิจัยที่อยูใกลชิดกับจุดประสงคในการนําไปใชเพราะวาเปนการวิจัยที่ริเร่ิม เพื่อให

ตรงกับความตองการโดยเฉพาะของผูเรียน7)การศึกษานอกระบบโรงเรียน เปนวิธีการที่พยายาม

ใชประโยชนจากการศึกษาใหมากที่สุด โดยการฝกความชํานาญ ความรูที่เรียนมาแลวจากใน

ระบบโรงเรียน จะพยายามนํามาสรางเสริมและฝกปฏิบัติใหมากข้ึนอีกในกิจกรรมการศึกษานอก

ระบบโรงเรียน 
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สํานักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน (2551: 28-30) ไดแบงการศึกษานอกระบบโรงเรียน

เปน 3 ประเภท ดังนี้ 

 

1. การศึกษาพื้นฐาน เปนการจัดการศึกษาเพื่อใหประชาชนไดมีความรูพื้นฐานในการ

ดํารงชีวิต สามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน รูจักหาขอมูลตางๆ มาประกอบการคิด การ

ตัดสินใจในการดํารงชีวิตประจําวัน ตลอดจนเสริมสรางความรูและทักษะ สําหรับการศึกษา

ตอเนื่อง สวนกิจกรรมประเภทนี้เปนกิจกรรมที่ใหกลุมเปาหมายมีความรูความสามารถในการอาน

เขียน การคิดคํานวณ รูเร่ืองราวที่จําเปนของกับสภาพความเปนอยูในชีวิตประจําวัน

สภาพแวดลอม สังคม ประเพณี วัฒนธรรม อันจะเปนความรูพื้นฐานที่จะนําไปใชในชีวิต ตัวอยาง

กิจกรรมกลุมนี้ ไดแก การวิจัยรณรงคเพื่อการรูหนังสือ การศึกษาผูใหญแบบเบ็ดเสร็จ การศึกษา

ของผูใหญสายสามัญระดับตางๆ (ซึ่งมีทั้งวิธีการเรียนดวยตนเอง เรียนระบบทางไกลและเรียน

แบบชั้นเรียน)  

 

2. การพัฒนาทักษะอาชีพ จัดขึ้นเพื่อใหความรู ใหการอบรมอาชีพตางๆ ที่เกี่ยวของกับ

ชีวิตประจําวัน อาชีพที่เพิ่มพูนรายได ทั้งนี้จุดมุงหมายที่จะใหกลุมเปาหมายไดมีความรู มีทักษะใน

วิชาชีพเฉพาะอยาง เพื่อจะนํามาปรับปรุงอาชีพของตน หรือสรางอาชีพใหมเพื่อเพิ่มพูนรายได 

กิจกรรมในกลุมนี้จัดขึ้นเพื่อใหความรู ใหการอบรมอาชีพตางๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน อาชีพ

ที่เพิ่มพูนรายได ทั้งนี้จุดมุงหมายที่จะใหกลุมเปาหมายไดมีความรู ทีทักษะในวิชาชีพเฉพาะอยาง 

เพื่อจะนํามาปรับปรุงอาชีพของตน หรือสรางอาชีพใหมเพื่อเพิ่มพูนรายได ตัวอยางกิจกรรมนี้ไดแก 

การจัดการศึกษาอาชีพตามหลักสูตรกลุมสนใจ การจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

อาชีพ (ปอ.) การจัดการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เปนตน  

 

3. การใหบริการขาวสาร ขอมูล เปนการศึกษาเพื่อใหกลุมเปาหมายตางๆ ไดรับความรู 

ขาวสาร ขอมูลที่เปนประโยชน ทันตอเหตุการณที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน หรืออาจจะจัดกลุมให

ความรูวิทยาการในบางเรื่อง ตัวอยางของการใหขาวสารขอมูล ไดแก ที่อานหนังสือประจําหมูบาน 

หอกระจายขาว พิพิธภัณฑเคลื่อนที่ เปนตน หรือการบริการขาวสารความรู เชน หนังสือพิมพ แผน

พับ ใบปลิว โปสเตอร การจัดรายการวิทยุโทรทัศน การจัดฉายภาพยนตร การใหความรูโดยการใช

ส่ือพื้นบานตางๆ การจัดศูนยการเรียนรู เปนตน 
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ผูวิจัยไดทําการศึกษาเพิ่มเติมดานกลุมเปาหมาย เนื้อหาหลักสูตร ประเภทของกิจกรรม 

วิธีจัดการเรียนการสอนหรือกระบวนการถายทอดความรู การศึกษานอกระบบโรงเรียน พบวา 
 
กลุมเปาหมายของการศกึษานอกระบบโรงเรียน 
 

กลุมเปาหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนครอบคลุมบุคคลทุกชวงอายุ ตั้งแตเกิดจน

ตาย นั่นคือ ถาแบงตามชวงอายุกลุมเปาหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียน จะประกอบดวย 

เด็กกอนวัยเรียน ผูที่อยูในวัยเรียน โดยเฉพาะผูที่พลาดโอกาสเขารับการศึกษาในระบบโรงเรียน ผู

ที่พนวัยเรียนแลว หรืออยูในวัยทํางาน และบุคคลในวัยสูงอายุ หรือแบงประเภทกลุมเปาหมายโดย

ใชเกณฑอ่ืนๆที่นอกเหนือจากเกณฑอายุ เชน กลุมเกษตรกร กลุมสตรีแมบานกลุมแรงงาน

การศึกษาต่ํา กลุมเยาวชน กลุมผูดอยโอกาส เปนตนฉะนั้น การศึกษานอกระบบโรงเรียนก็เปน

การศึกษาสําหรับประชาชน ทุกเพศทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ เชนเดียวกันการใหบริการตองใหบริการ

แกกลุมเปาหมายทุกกลุมอายุ นอกจากนั้น มีการจัดลําดับความสําคัญ ความจําเปนของ

กลุมเปาหมายวากลุมใดตองใหบริการเรงดวนกอนหลังในกรณีที่ตองการใหทันเหตุการณ 
 

เนื้อหาหลักสตูร 
 

หลักของการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตองใหประชาชนกลุมเปาหมายศึกษาเรียนรูเร่ือง

ของชีวิต เร่ืองที่สัมพันธกับการดําเนินชีวิตสภาพปญหาที่บุคคลตองเผชิญในชีวิตจริงเพื่อที่จะ

สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและพึ่งพาตนเองได หลักการดังกลาวสามารถนํามาเปนแนวทางใน

เร่ืองของหลักสูตรของการศึกษานอกระบบโรงเรียนไดเชนกัน เนื้อหาที่จะจัดใหผูเรียน ควรเปนเรื่อง

ที่เกี่ยวของกับชีวิต ไมควรแยกออกจากชีวิตและสามารถนํามาประยุกตใชกับการดําเนินชีวิตไดใน

แนวปฏิบัติของการศึกษาตลอดชีวิตยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมในสวนของเนื้อหาหลักสูตรที่ควรจัด

ใหผูเรียนเรียน ประกอบดวยเนื้อหาในกลุมตอไปนี้ 

 

1) เนื้อหาที่เปนพื้นฐานจําเปนในการดําเนินชีวิต ไดแก การอานการเขียน การคิดคํานวณ

เบื้องตน ความรูเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดลอม 

 

2) ความรูและทักษะเกี่ยวกบัอาชีพตางๆ เพื่อใหมีความรูและทักษะที่เปนพืน้ฐานในการ

ประกอบอาชพี การปรับปรุงอาชพีและเพิม่รายได 
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3) ความรู ขาวสารทัว่ๆไปเพื่อพัฒนาตนเอง 

 

4) เนื้อหาเกีย่วกับสภาพปญหาที่พบในการดําเนนิชวีิต สังคม ส่ิงแวดลอม เพื่อใหผูเรียนได

แกปญหาที่ตองเผชิญในการดํารงชีวิต 

 

5) ความรูและทักษะที่จะเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูเชน ความรู ทักษะดานภาษา 

คอมพิวเตอร 

 

กลุมความรูดังกลาวขางตนนี้ การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนสามารถ

พิจารณาเปนแนวในการจัดเนื้อหาหลักสูตรสําหรับจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนได โดย

พิจารณาจัดใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายแตละกลุม แตละชวงอายุ 

 
ประเภทของกิจกรรม 
 

หลักการของการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ควรใหประชาชนไดเรียนรูนั้นตองเกี่ยวของกับ

ชีวิต ปญหาที่บุคคลตองเผชิญในชีวิตใหสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต พึ่งพาตนเองได เพื่อให

ประชาชนดําเนินชีวิตอยางเหมาะสม มีอาชีพที่เหมาะสมและปรับตัวเขากับสภาพสังคม

ส่ิงแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไปไดทุกสถานการณ เมื่อวิเคราะหหลักการดังกลาวและเนื้อหาที่ควรจัด

ใหผูเรียนเรียนรู อาจสรุปแนวทางเกี่ยวกับกิจกรรมของการศึกษานอกระบบโรงเรียนเปน 3 ประเภท

ใหญ คือ 

 

1) กิจกรรมการใหความรูพื้นฐาน ไดแก การใหความรูและทักษะในการอาน เขียน การ

ติดตอส่ือสารและการฝกทักษะในการแสวงหาความรู กิจกรรมประเภทนี้อาจเทียบเทากบั

การศึกษาพืน้ฐานในระบบโรงเรียน 

2) กิจกรรมการใหความรูและทักษะและฝกทักษะอาชพีมีทั้งการฝกอาชีพระยะสัน้ ระยะ

ยาว ทั้งประเภทที่มปีระกาศนียบัตร (เทียบเทาระดับตางๆ) เชน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ประกาศนยีบตัรวิชาชีพชัน้สูง ปริญญาบัตร และไมมีปริญญาบัตร 

3) กิจกรรมการใหความรูทั่วไป ครอบคลุมความรูทกุดานที่เกี่ยวของกบัการดําเนินชวีิต

ของประชาชน ไมวาจะเปนดานสุขภาพกฎหมาย การทาํงานกับผูอ่ืน อาหาร สภาพแวดลอม 

ทรัพยากรธรรมชาติ การเมอืง ศาสนา วัฒนธรรม ฯลฯ 
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 วิธีจัดการเรยีนการสอนหรือกระบวนการถายทอดความรู 
 

หลักการของการศึกษาตลอดชีวิตเนนการใหเครื่องมือในการแสวงหาความรู ฝกทกัษะใน

การแสวงความรูแกกลุมเปาหมาย ใหเรียนรูวิธีเรียน ปลูกฝงนิสัยใฝรู ใฝเรียน การศึกษาตลอดชีวิต 

ควรมีความยืดหยุนหลากหลาย และควรมีความเปนประชาธิปไตย ใหอิสระแกผูเรียน นอกจากนั้น 

แนวปฏิบัติของการศึกษาตลอดชีวิตในเรื่องวิธีการ ใหความรูนี้ยังใหรายละเอียดที่ชวยสงเสริม

หลักการดังกลาว นั่นคือ ควรใชวิธีการหลากหลาย ทั้งการเรียนจากผูทรงคุณวุฒิ การแลกเปลี่ยน

ประสบการณ การฝกปฏิบัติ การเรียนจากสื่อประเภทตางๆ อยางกวางขวาง ส่ือที่เลือกใชตอง

คํานึงถึงความพรอมของผูเรียน และของทองถิ่น 

 

1.ยืดหยุนทั้งในดานวิธีเรียน เวลาเรียน สถานที่เรียน 

2.ผูเรียนมีอิสระที่จะเลือกเรียนในสิง่ที่ตนสนใจ เลือกวิธีเรียนของตนเองไดตามความถนัด 

ความพรอม 

3.เนนการเรียนรูมากกวาการสอนหรือการบอกความรู 

4. ควรใหกลุมเปาหมายรูสึกวาการศึกษาหาความรูมิไดเปนสิ่งที่ยุงยาก 

5.สถานศึกษา แหลงความรูควรเปดกวางแกกลุมเปาหมายทุกกลุม 

6.ใหการเรียนรูผสมกลมกลนืกับการดําเนนิชีวิต 

7.กระบวนการจัดการเรียนการสอนเนนการฝกผูเรียนใหมีทกัษะในการเรียน การแสวงหา

ความรู รูวิธีเรียน ใหสามารถนําตนเองในการเรียนรูไดหลักการและแนวปฏิบัติดังกลาว สามารถ

นํามาใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การถายทอดความรูของการศึกษานอก

ระบบไดทั้งหมด เพราะการศกึษานอกระบบมีความยืดหยุนและมธีรรมชาติที่จะจัดกจิกรรมตาม

วิธีการดังกลาวไดอยูแลวกลุมเปาหมายของการศึกษานอกระบบสวนใหญเปนผูทีท่ํางานแลวเปนผู

ที่อยูหางไกลจากการศึกษา จึงจําเปนตองใชวิธีการที่ยืดหยุนหลากหลาย 
 
การใชสื่อและเทคโนโลย ี

 

การจัดการศึกษานอกระบบใหสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตไดนั้นจะตองจัดใหครอบคลุม

ทุกกลุมเปาหมาย ทุกกลุมอายุ และตองจัดใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง วิธีการหนึ่งที่จะชวยให

บรรลุเปาหมายดังกลาวนี้ไดก็คือ การใชส่ือและเทคโนโลยีตางๆ กลุมเปาหมายของการศึกษานอก

ระบบสวนใหญ เปนผูที่ประกอบอาชีพการงาน มีภารกิจมากมายทั้งดานอาชีพ ครอบครัว และ

สังคมดังนั้น การถายทอดความรูในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโดยการใชส่ือประเภท
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ตางๆ ควรมีความหลากหลายใหกลุมเปาหมายไดเลือกเรียนรู ส่ือสามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย

จํานวนมากและชวยใหการเรียนรูเกิดไดอยางตอเนื่อง ถึงแมหนวยงานผูจัดไมพรอมที่จะเคลื่อนไป

ยังกลุมเปาหมายไดก็สามารถสงผานความรูไปทางสื่อ 
 

การวัดผลประเมินผล 
 

หลักการการศึกษานอกระบบโรงเรียน เนนการเรียนเพื่อรูเพื่อใหพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ตนเองได พึ่งพาตนเองได ไมไดเนนการเรียนเพื่อทองจําเนื้อหาหรือการเรียนเพื่อสอบ ดังนั้น การวดั

ประเมินผลควรเปนการประเมินผลตามสภาพจริง เปนการประเมินความกาวหนาของผูเรียนมาก 

กวาจะประเมินความสามารถในการจดจําเนื้อหา ไมมีการแขงขัน กลุมเปาหมายสามารถประเมิน

ตนเองหรือมีสวนรวมในการประเมินความกาวหนาในการเรียนรูหรือในการนําความรูไปใช เปนการ

ประเมินเพื่อพัฒนา เพื่อรูวาตนเองยังขาดความรูในเรื่องใด ตองเพิ่มเติมในเรื่องใด หลักการและ

แนวปฏิบัติดังกลาว สามารถนํามาประยุกตไดกับ การศึกษานอกระบบเปนอยางดี กลุมเปาหมาย

ของการศึกษานอกระบบสวนใหญเปนผูที่ไมไดเกี่ยวของกับการศึกษาเลาเรียนมากนักการเรียนรู

จึงเปนความตองการจะนําความรูไปใชมากกวา การวัด ผลควรเปนการประเมินเพื่อรู

ความกาวหนา ของตนเทานั้น 
 

หนวยงานผูจดักิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรยีน 
 

หลักการของการศึกษาตลอดชีวิตจะพบวา ผูมีสวนในการศึกษาสงเสริมใหเกิดการเรียนรู

ตลอดชีวิตนั้นมีหลากหลาย เร่ิมตั้งแตบานคือบุคคลในครอบครัว ถัดมาเปนชุมชนที่ประชาชน

อาศัยอยู ภายในชุมชนมีหนวยงาน องคกรที่จะเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตมากมายมิไดจํากัด

อยูเพียงเฉพาะสถาบันการศึกษาเทานั้น แหลงการเรียนรูในชุมชน ไดแก หองสมุด พิพิธภัณฑ 

สวนสาธารณะ ภูมิปญญาทองถิ่น ศาสนสถาน ศูนยกีฬานันทนาการ ส่ือประเภทตางๆ ฯลฯจาก

หลักการศึกษาตลอดชีวิตและแนวปฏิบัติของการศึกษาตลอดชีวิต พบวา ผูจัดกิจกรรมการศึกษา

ตลอดชีวิตมีอยูมากมายมีทั้งสถาบันการศึกษา ซึ่งสวนใหญจะจัดการศึกษาประเภทการศึกษาใน

ระบบ หนวยงานและองคกรตางๆ ซึ่งจะใหการศึกษาในรูปของการศึกษานอกระบบ หนวยงานและ

แหลงการเรียนรูประเภทตางๆในชุมชน ซึ่งสวนใหญจะใหความรูในลักษณะการศึกษาตาม

อัธยาศัยเมื่อนําหลักการและแนวปฏิบัติของการศึกษาตลอดชีวิตมาเปนแนวทางในการจัด

การศึกษานอกระบบ จะพบวา การศึกษานอกระบบเปนกิจกรรมการศึกษาที่จัดบริการแก

กลุมเปาหมายที่อยูนอกระบบทั้งหมด กลุมเปาหมายแตกตางยอมมีความตองการที่หลากหลาย 
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ฉะนั้น หนวยงานผูจัดการศึกษานอกระบบจึงมีอยางกวางขวาง หลากหลายครอบคลุมทั้ง

สถาบันการศึกษาที่เปดบริการแกกลุมเปาหมายในระบบ ในเวลาเย็นหรือคํ่า หรือวันหยุดสุด

สัปดาหหนวยงานที่ใหความรู ดานวิชาชีพตางๆ หนวยงานที่ใหความรูทั่วไปที่เกี่ยวของกับการ

ดําเนินชีวิต สถาบันหนวยงาน องคกรเหลานี้จะมีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรทองถิ่น และสถาน

ประกอบการดานการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานตางๆ ที่มีสวนชวยในการจัดการศึกษานอก

ระบบ ควรไดรับการพัฒนาใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการของการศึกษานอกระบบและ

แนวทางในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบที่มีประสิทธิภาพที่จะชวยใหเกิดการศึกษาตอเนื่อง

ตลอดชีวิต 
 
 การมสีวนรวมของชุมชน 
 

การศึกษานอกระบบโรงเรียนจะเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพได ตองอาศัยการมีสวน

รวมกันของทุกฝายที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนภาครัฐ เอกชนและทองถิ่น หรือชุมชน โดยเฉพาะชุมชน

จะมีสวนรวมที่สําคัญมากเพราะเปนแหลงของกลุมเปาหมายและมีความสัมพันธเกี่ยวของกับชีวิต

ของบุคคล การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน จําเปนอยางยิ่งตองอาศัยการมีสวนรวมของชุมชน 

คนในชุมชนมีสวนรวมตั้งแตการวางแผน การสนับสนุนทรัพยากร การชวยดําเนินการจัดกิจกรรม 

และการประเมินผลกิจกรรมนอกจากนั้น ควรมีการจัดและพัฒนาภายในชุมชน  

 

จากลักษณะและประเภทของการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ไดนําเสนอจะเห็นได

วา ลักษณะของการศึกษานอกระบบโรงเรียน เปนการศึกษาที่เปดโอกาสใหกับบุคคล ทุกเพศ ทุก

วัย ไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมดวยมุงหวังใหเกิดการพัฒนาทั้งในดานความรูพื้นฐาน ทักษะ

อาชีพและการรับขอมูล ขาวสารความรูตางๆ ที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม ซึ่ง

ทําใหบุคคลเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการเรียนรูที่ยืดหยุนและหลากหลาย  
 
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
 

ความหมาย 
 

นิศา ชูโต (2536: 33-34) ไดใหคําจํากัดความไววา โปรแกรมหมายถึง “ความคิด” หรือ 

“แนวทาง “กิจกรรม” หรือผลรวม ที่เกิดจากกิจกรรม ที่ไดจัดวางไวในโปรแกรม ๆ วางแนวคิด การ

จัดกิจกรรมหรือกลุมกิจกรรมที่ดําเนินการอยางมีระบบระเบียบ มีงบประมาณ และระยะเวลา 
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ดําเนินการอยางมีระบบระเบียบ มีงบประมาณ และระยะเวลา ดําเนินการ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่

วางไว 

 

โชรเอเดอร ( Shroeder, 1975: 19-20) ไดใหความหมาย ของคําวาโปรแกรม ดังนี้คือ 

1.โปรแกรมเปนกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศหนึ่ง 

2.โปรแกรมหมายถึง กิจกรรม ทั้งหมดที่เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่จัดใน

องคกรหนึ่ง 

3.โปรแกรมหมายถึงกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่จัดกลุมใดกลุมหนึ่ง 

4.โปรแกรมหมายถึงกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เปดสิน

ในระยะสั้น 

 

บอยเลอร(Boyle, 1981:22) ไดใหความหมายวา หมายถึง ส่ิงที่เกิดจากกิจกรรม การวาง

โปรแกรม โปรแกรมประกอบดวย การวิเคราะหความตองการ การวางแผน การสอน การประเมิน 

และการรายงานผล 

 

ไทเลอร(Tyler, 1986:34) ไดใหความหมาย ของโปรแกรมวา คือ โครงรางของงานที่จะ

กระทํา หรือการจัดเตรียมแผนงานที่จะทํา หรือชุดเหตุการณที่รวบรวม ไวซึ่งรวมทั้งกิจกรรมทุก

อยางที่กระทําในคายหรือศูนยตางๆเปนตน 

 

สรุปไดวา โปรแกรมหมายถึง การจัดกิจกรรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่เปนเรื่อง

เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีการจัดอยางเปนระบบ ตั้งแตการวิเคราะหความตองการ การวางแผน 

กิจกรรมการจัดการเรียนรูและการประเมินผล 

 
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาโปรแกรม 
 

ผูวิจัยจําเปนตองมีการพัฒนาโปรแกรมการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน จาก

การศึกษางานวิจัยของ  พบวาไดมีการรวบรวม  ความหมาย  แนวคิดเกี่ยวกับประเภท 

กระบวนการพัฒนาโปรแกรม ไดผลการศึกษาดังนี้ 

 

กระบวนการพัฒนาโปรแกรมมีแนวคิดดังนี้ 
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1.การมีสวนรวม มี 2 แนวคิด แนวคิดที่ 1คือวิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุมหรือผู

พัฒนาการวิจัยควรเปนผูพัฒนาโปรแกรม สวนผูเรียน จะเรียนรูเพื่อใหไดประโยชนจากการรวม

กิจกรรมของการวิจัยที่วางแผน อีกแนวคิด คิดวาผูเรียนควรมีสวนรวมอยางจริงจังในการพัฒนา

โปรแกรม บนความเชื่อที่วาผูเรียนมิไดเรียนแตเนื้อหา แตเรียนรูกระบวนแกปญหาดวย เพื่อ

สามารถนําไปใชในชีวิตจริง 

 

2.ความตองการและความสนใจ แบงออกเปนความตองการของผูเรียน เพื่อพัฒนา

ประโยชนของตนเอง ความตองการของนักการศึกษานอกระบบโรงเรียนมุงใหผูเรียนเรียนรูเนื้อหา

เชิงวิชาการที่เปนผลดีตอผูเรียนและชุมชน แตอาจไมสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ความ

ตองการของสถาบันเพื่อปฏิบัติตามนโยบายและกําหนดเวลาที่ไมตรงกับความตองการของผูเรียน 

ผูพัฒนาโปรแกรมตองเผชิญกับความตองการที่แตกตาง ตองตัดสินใจเลือกเพื่อตอบสนองความ

ตองการใดตองการหนึ่ง 

 

3.ความสมดุลของโปรแกรม (Balance Program) ผูพัฒนาโปรแกรมตองคํานึงถึงความ

สมดุลของการออกแบบโปรแกรมที่สามารถตอบสนองกับความตองการของกลุมเปาหมาย มิใช

ตอบสนองเพียงบางคน เพื่อใหโปรแกรมมีประสิทธิภาพ 

 

4.การประเมิน แนวคิดแรกคิดวานาจะเปนบุคคลภายนอกประเมิน แนวคิดที่สอง คิดวา

บุคคลที่มีสวนรวมกับการพัฒนาโปรแกรมตั้งแตตน เปนผูรายละเอียดสมควรเปนผูประเมิน 

 

5.การตัดสินใจ แนวคิดแรกคิดวาผูพัฒนาโปรแกรมควรผลักดันความเชื่อสูผูเรียน จึงเสนอ

แนวคิดใหผูเรียนพัฒนาความเชื่อคานิยม เจตคติของตนโดยอาศัยกระบวนการทางการศึกษา 

สามารถทําใหผูเรียน นําตนเองในการจัดการเรียนรูได 

6.การสนับสนุน แนวคิดหนึ่งคือไมเก็บคาใชจายจากผูเรียน อีกมุมมองหนึ่งเห็นวาควรเก็บ

คาเรียนเพื่อสนับสนุนคาใชจายจากผูเรียน เพื่อสรางคาแกตนเองใหกับผูเรียน 

 

7.จุดเนน กลุมเปาหมาย อาจเปนรายบุคคล เนนศักยภาพการจัดการเรียนรู หรอืในสภาวะ

กลุมดวยเหตุที่กลุมเปนหนวยหนึ่งของสังคม การจัดการเชิงชุมชน สามารถครอบคลุมประเด็นทาง

เศรษฐกิจการเมืองและสังคมอยางกวางขวาง การเชื่อมโยงการแกปญหาตองครอบคลุม 
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8.ภาพ ภาพทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีความสําคัญแบงออกเปน 2 สวนคือ เชิง

ปริมาณ และเชิงภาพ 

 

สรุปไดวา กระบวนการพัฒนาโปรแกรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน ประกอบดวย

หลักการใหญๆคือ การมีสวนรวม ของการพัฒนาโปรแกรม หรือการใหความรวมมือ ระหวางผูเรียน

และวิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุม เนนความตองการของผูเรียนเปนหลัก โดยตองสามารถ

ตอบสนองกลุมเปาหมาย ภาพทางการศึกษาเนน ทั้งดานปริมาณและภาพ 
 
ประเภทของโปรแกรมการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
 

จากการศึกษาคนควาพบวา มีการแบงประเภทของโปรแกรมทางการศึกษานอกระบบ

โรงเรียนดังนี้ 
 
บอยเลอร (Boyle, 1981 อางถึงใน อุนตา นพคุณ, 2546: 15-18) จําแนกเปน 3 ประเภท

คือ 

 

1.โปรแกรมเชิงพัฒนา (Development Programs) เนนระบุปญหาของกลุมคนชุมชน 

ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจุดเริ่มตนของโปรแกรมเกิดในสถานการณที่คลุมเครือ มักไม

ทราบสาเหตุปญหาที่แทจริง แตทุกคนเห็นพองวาควรมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน ใชความรูเปน

เครื่องมือนําไปสูการแกปญหา เปาหมายของโปรแกรม เนน เร่ือง องคความรู เจตคติ ทักษะความ

ชํานาญ ในการประเมินถือวาการที่เยาวชนหรือชุมชนพัฒนาขึ้นในทางใดทางหนึ่ง ถอืเปนผลคุมคา

ของการพัฒนาเชิงโปรแกรม 

 

2.โปรแกรมเชิงสถาบัน(Institutional Program) เนนการปรับปรุงและพัฒนาบุคคลให

กาวหนาเนนการสอนเนื้อหาวิทยาการพื้นฐาน มีลําดับการจัดวางเนื้อหา มีวัตถุประสงคชัดเจน 

เพื่อเกิดการจัดการเรียนรูส่ิงใหม 

 

3.โปรแกรมเชิงสารสนเทศ(Informal Program) เนนการแลกเปลี่ยนขาวสาร ความรู เนน

การวิจัยใหม การคนพบใหม ความสําเร็จของโปรแกรมอยูที่ระดับความพรอมในการเผยแพร 

เนื้อหาความรูและการนําไปใช 
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สรุปไดวาโปรแกรมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนแบงออกเปน โปรแกรมเชิงพัฒนา 

(Development Programs) โปรแกรมเชิงสถาบัน (Institutional Program) และ โปรแกรมเชิง

สารสนเทศ (Informal Program) 
 
แนวความคิดเกี่ยวกับองคประกอบในการพัฒนาโปรแกรม   

  
บอยเลอร (Boyle, 1981 อางถึงใน อุนตา นพคุณ, 2546: 19-23) มีแนวคิดในการพัฒนา

โปรแกรมดานการพัฒนา 15 ขอคือ 

 

1.สรางพื้นฐานทางปรัชญาในการพัฒนาโปรแกรม(Establishing a philosophical basic 

for Program) ความเชื่อของนักพัฒนาสงผลตอโปรแกรม 

2.วิเคราะหสถานการณปญหาความตองการหรือส่ิงที่ประชาชนหวงใย (Situational 

Analysis of Problems and needs or concerns of people and communities) 

3. การมีสวนรวมของผูรับบริการ (Involvement of Clientele)  

4. ระดับทางสติปญญาและสถานภาพทางสังคมของผูรับบริการ (Level of Intellectual 

and Social Development of Potential Clientele) 

5.ศึกษาแหลงขอมูลเพื่อการวิเคราะหและการกําหนดวัตถุประสงคโปรแกรม (Source to 

Investigate and Analyze in Determining Program Objectives) 

6.การยอมรับเร่ืองขอจํากัดเกี่ยวกับสถาบันและบุคคล (Recognition of Institution and 

Individual Constraints) 1) ขอจํากัดดานปรัชญาองคกรขัดแยง 2) งบประมาณหรือทรัพยากรที่ไม

สามารถจัดสรรได 3) ความเชื่อของผูที่ใหการสนับสนุนดานการเงิน 4) ความเชื่อของผูรับบริการ 5) 

ความเชื่อของฝายบริหารองคกรดานความสําคัญของโปรแกรม 6) ความเชื่อของนักพัฒนา

โปรแกรมเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม 

7.เกณฑจัดลําดับความสําคัญ (Criteria for Establishing Program Priorities) 

8.ระดับความยืดหยุนการวางแผน (Degree of Rigidity of Flexibility of planned 

Programs) 

9.ความเห็นชอบเชิงกฎหมายและการสนับสนุนจากกลุมที่มีอํานาจอยางเปนทางการและ

ไมเปนทางการ (Legitimating and Support with Formal and Informal Power situation) 

10.การเลือกและจัดกิจกรรมเชิงประสบการณการจัดการเรียนรู (Selecting and 

Organizing Learning Experience) 
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11. การเลือกวิธีการเทคนิคและอุปกรณการเรียนการสอนอยางเหมาะสม (Identifying 

Instructional Design with Appropriate Methods, Technique and Devices) 

12.การใชประโยชนจากการประชาสัมพันธ (Utilizing Effective Promotional Priorities) 

13.การไดรับการสนับสนุนทางทรัพยากรสําหรับโปรแกรม (Obtaining Resources 

Necessary to support the program) 

14. การประเมินประสิทธิภาพและผลกระทบ (Determining the Effectiveness, Results 

and Impact) 

15. การสื่อคาของโปรแกรมใหผูที่มีหนาที่ตองตัดสินใจ (Communicating the Value of 

the program to Appropriate Decision Makers)  

 

ผูวิจัยเลือกใช การพัฒนาโปรแกรมดานการพัฒนาของ Boyle ในการพัฒนาโปรแกรม

การศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อเสริมสราง ความรู และมโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณอาวไทย โดยเนนการมีสวนรวมตามแนวคิดที่ 

1คือวิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุมหรือผูพัฒนาการวิจัยควรเปนผูพัฒนาโปรแกรม และผูเรียน

เรียนรูเพื่อใหไดประโยชนจากการรวมกิจกรรมของการวิจัยที่วางแผน 
 

กระบวนการพัฒนาโปรแกรม 
 

ผูวิจัยไดศึกษา กระบวนการพัฒนาโปรแกรมของ Boyle (1981) Houle (1980) 

Caffarella(1994) Knowles (1980) และ Tyler (1986) รายละเอียดดังนี้ 

 

บอยเลอร (Boyle, 1981 อางถึงใน อุนตา นพคุณ, 2546) เสนอกระบวนการพัฒนา

โปรแกรมที่มีรายละเอียดดังนี้ 

 

1.กระบวนการพัฒนาโปรแกรมเชิงพัฒนา มีลักษณะสําคัญที่การกําหนดวัตถุประสงคของ

โปรแกรม เร่ิมจากสภาพความตองการและปญหาชุมชน อาจไมชัดเจนในเบื้องตน แตเมื่อ

ดําเนินการจะมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนขึ้น ตามขั้นตอนดังนี้ 

 

ข้ันตอนที่ 1 การกําหนดพื้นฐานสําหรับพัฒนาโปรแกรม 

-กําหนดพื้นฐานทางปรัชญาที่จะนํามาใชในการวางโปรแกรม 
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-พิจารณาถึงความเชื่อหรือปรัชญาของนักพัฒนาโปรแกรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ

สอน ลักษณะของผูเรียน วิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุม  

-พิจารณาเรื่องนโยบายระเบียบ แนวทางปฏิบัติ และทําความเขาใจเกี่ยวกับเจาหนาที่ผูที่

เกี่ยวของกับการพัฒนาโปรแกรม 

 

ข้ันตอนที่ 2 การวิเคราะหสถานการณสําหรับชุมชนและกลุมผูรับบริการ 

-รวบรวมขอมูล วิเคราะหสภาพปจจุบัน อดีตเกี่ยวกับสถานการณ ดานประชากร พื้นที่ 

ศาสตรที่เกี่ยวของและลักษณะทางสังคม 

-สนทนา ศึกษาบุคคล กลุมองคกร ที่จะชวยใหขอมูล โดยเฉพาะกลุมที่มีผลตอโปรแกรม 

-ศึกษาแหลงทรัพยากร ที่จะนํามาใช 

 

ข้ันตอนที่ 3 การพิจารณาผลที่พึงประสงค 

-ใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเขารวมกลั่นกรองความตองการและปญหาเพื่อกําหนดผลที่พึง

ประสงคจากการพัฒนาโปรแกรม 

-ระบุผลที่พึงประสงค และพัฒนาใหเปนวัตถุประสงคเฉพาะ(Specific Objective) 

กําหนดคุณสมบัติของกลุมเปาหมายใหชัดเจน จะสอนอะไร ตองการการเปลี่ยนแปลงในลักษณะ

ใด เกี่ยวกับการกระทํา หรือ ความเชื่อ ใหความรูในเรื่องอะไร พิจารณาระดับความรูของผูเขารวม

โปรแกรม 

 -จัดลําดับผลที่พึงประสงคจากการพัฒนาโปรแกรมวา (1) วัตถุประสงคเฉพาะตรงกับการ

วิเคราะหความตองการสถานการณและปญหาหรือไม (2) วัตถุประสงคเฉพาะการดําเนินการไดใน

สภาพความเปนจริง ตามเงื่อนไขของกลุมผูรับบริการกลุม งบประมาณและเวลาที่มีอยู (3) ผลที่พึง

ประสงคตอบสนองความตองการของคนสวนมาก แตมีความยืดหยุนสําหรับบุคคล บางคนเพื่อ

ตอบสนองความตองการที่แตกตางไป 

 -ตัดสินลําดับความสําคัญของโปรแกรมโดยใชเกณฑวาเร่ืองใดมีความจําเปนเรงดวนและ

สําคัญ 

  

ข้ันตอนที่4 การกําหนดแหลงทรัพยากร และการสนับสนุน 

 -พิจารณาวาทรัพยากรที่จะตองนํามาใช เชน คน เวลา เงิน และวัสดุอุปกรณ เพียงพอ 

หรือไม และทรัพยากรเหลา มีอยูพรอมเพรียง เวลาตองใชหรือไม 

 -กําหนดบุคคลที่มีความชํานาญการจากศาสตรตางๆ ที่สามารถชวยใหโปรแกรมมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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 -พิจารณาวาผูที่จะเปนผูนําในโปรแกรมมีเวลาที่จะรวมโปรแกรมไดจริงหรือไม 

  

ข้ันตอนที่ 5 การสรางแผนการเรียนรู 

 -พิจารณาและเลือกประสบการณการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนควรไดรับตามประสบการณ

เดิม จัดลําดับเนื้อหาเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของโปรแกรม 

 -ตัดสินวาผูพัฒนาโปรแกรมจะมีบทบาทรวมกับผูเรียนมากนอยเพียงใดในกระบวนการ

เรียนการสอน 

 -กําหนดวิธีการเรียนการสอนและกิจกรรมเฉพาะเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคองโปรแกรม 

(เชน การฝกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา การปรึกษาเปนรายบุคคล หรือการ

ผสมผสานวิธีการตางๆที่ยกมา) 

 -กําหนดหนาที่ของเจาหนาที่และวิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุม 

 -กําหนดและพัฒนาเอกสารที่จะตองเตรียมใหพรอมและกําหนดเวลาที่จะใชในการเสนอ 

  

ข้ันตอนที่ 6 โปรแกรมการปฏิบัติงาน 

 -เลือกเนื้อหาวิชา กิจกรรม และสภาพการณเพื่อ (1) สรางความสนใจ(2) ใหเกิด

ประสบการณการจัดการเรียนรูที่จะทําใหบรรลุผลที่คาด หรือ (3) สามารถติดตามผลได 

 -ดําเนินการเรียนการสอนใหมีความตอเนื่องและเพื่อใหผูเรียนเขามามีสวนรวม 

 -ทําปฏิทินกิจกรรม (1) การจัดลําดับกิจกรรม ถูกตอง ตอเนื่อง (2) ระบุความรับผิดชอบ

ของฝายตางๆและเวลาเตรียมการ   

 -นําโปรแกรมไปปฏิบัติแกไขปรับปรุง 

  

ข้ันตอนที่ 7 ความนาเชื่อถือของการใชทรัพยากร 

 -วางแผนการประเมินทุกขั้นตอน ประเมินกอนหลัง วางแผนการประเมิน 

 -ระบุเหตุผลการประเมิน 

 -ระบุการประเมินโปรแกรมเรื่องอะไร 

 -ระบุเกณฑและตัวบงชี้ที่ชัดเจน 

 -กําหนดวิธีการเก็บรวบรวบขอมูล  วิเคราะห อภิปรายผลอยางไร 

  

ข้ันตอนที่ 8 การรายงานคาของโปรแกรม 
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 -จัดทํารายงาน ประกอบดวย (1) ความจําเปนที่ตองมีโปรแกรมดังนี้กลาว (2) โปรแกรม

เปนเรื่องอะไร (3) บทบาทของผูใหความรู (4) ผลที่คาดหวัง (5) ประโยชน (6) การปฏิบัติงาน

(7)ปฏิกิริยาของผูเขารวมโปรแกรมและผูเกี่ยวของ 

 -ตอบคําถามใหความกระจางเกี่ยวกับโปรแกรม 

 

ผูวิจัยเลือกใช กระบวนการพัฒนาโปรแกรมดานการพัฒนาของ Boyle ใน

กระบวนการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อเสริมสราง ความรู และมโนธรรม

สํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณอาวไทย  

 

2.กระบวนการพัฒนาโปรแกรมเชิงสถาบัน 

  

ข้ันตอนที่ 1 กําหนดกลุมผูรับบริการ 

 ข้ันตอนที่2 ระบุเนื้อหาวิชา 

 ข้ันตอนที่ 3 กําหนดการเรียนการสอน 

 ข้ันตอนที่ 4 การนําแผนการเรียนรูไปปฏิบัติ 

 ข้ันตอนที่ 5 การประเมินผลโปรแกรม 

  

3.กระบวนการพัฒนาโปรแกรมเชิงสารสนเทศ 

 

 ข้ันตอนที่ 1 กําหนดเนื้อหาพิจารณาเนื้อหาที่จะถายทอด 

 ข้ันตอนที่ 2 วางแผนการใหประชานไดรับสารสนเทศ 

 ข้ันตอนที่ 3 เผยแพรความรูขาวสาร 

 ข้ันตอนที่ 4 ประเมินผลการเผยแพรความรู 

 

มัลคัม โนวล (Malcolm S. Knowles, 1980 อางถึงใน ชาลิณี เอี่ยมศรี, 2549:112-113) 

แนวคิดและหลักการ 

 

เปนการออกแบบการวิจัยที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความคิดการจัดการเรียนรูของผูใหญ ที่เกิด

จากกระบวนการจัดการเรียนรูโดยการชี้นําตนเอง   และการมีสวนรวมในการวางแผนและ

ออกแบบการจัดการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งอยูภายใตหลักการที่วา  ผูใหญจะเรียนรูแบบชี้นําตนเอง 
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จะใชประสบการณเปนขอมูลสําคัญในการจัดการเรียนรู มีความพรอมที่จะเรียนหากวาความรูจะ

นํามาใชพัฒนาตนเองได   และตองเปนความรูที่สามารถนํามาประยุกตใชไดทันที 

 

ข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนผูใหญ   

 

Model ของประสบการณการจัดการเรียนรูที่ โนวล (Knowles, 1980) เสนอใหเปนแมแบบ

ของการออกแบบในการจัดกิจกรรม ที่เรียกวา Organic Model มี 7 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. สรางบรรยากาศความเปนกันเอง เปนการแสดงการยอมรับในเอกลักษณของผูเรียน

ผูใหญแตละบุคคล แสดงความยินดีที่ไดรูจักและยอมรับในความแตกตางและความเปนตนของแต

ละบุคคล ซึ่งเปนการเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของแตละบุคคล ความรูสึกจะพัฒนาตอไป

เปนความรูสึกเคารพซึ่งกันและกัน เปนความรูสึกไววางใจซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเปนผลดีตอไปคือ

กลาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 

2. จัดโครงสรางทางกายภาพ หองเรียนมีบรรยากาศที่ไมเปนทางการ ขนาดของโตะและ

เกาอี้เหมาะกับผูใหญ นั่งสบาย การจัดโตะและเกาอี้หลีกเลี่ยงการจัดแบบหองบรรยาย ตองจัดให

อยูในลักษณะลอมวงคุยกัน เพื่อเอ้ือตอการสื่อสารแบบสองทางของสมาชิกทุกคน ขณะพูด ทุกคน

ไดมองเห็นผูพูด ทั้งเพื่อมุงกระตุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณที่ผูเรียนผูใหญสะสมติดตัวมา 

 

3. วิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุมอํานวยความสะดวกใหผูเรียนวิเคราะหความ

ตองการของตนเอง ตามความเชื่อเบื้องตนของ Andragogy ที่ผูใหญมีความตองการที่จะนําตนเอง 

คือ ผูเรียนผูใหญบอกวาตองการสิ่งใดไดและถาหากติดขัดวิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุมตอง

ชวยแนะนําวิธีการหรือเครื่องมือในการวิเคราะหความตองการของผูเรียน การที่ผูเรียนเปนผูระบุ

ความตองการของตนเอง มีขอดีแรกคือ ศักดิ์ศรีของมนุษยที่ไดระบุความตองการของตนเอง ขอดี

ตอมาคือ เกิดความมุงมั่นผูกพันตอเปาหมายที่ตนเองเปนผูกําหนด 

 

4. วิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุมชวยใหผูเรียนกําหนดวัตถุประสงคที่เปนจริงได 

ในทางการศึกษา ในการเขียนความตองการใหอยูในรูปของวัตถุประสงคทางการศึกษาที่เหมาะสม 

ผูเรียนผูใหญบางคนสามารถเขียนไดเอง หากติดขัดวิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุมตองชวย

แนะนําและใหความสะดวก ขอดีของการที่ผูเรียนเปนผูกําหนดวัตถุประสงคของการศึกษาของ

ตนเอง ก็เชนเดียวกับขอดีของการวิเคราะหความตองการของตนเอง คือ ภูมิใจในศักดิ์ศรีความเปน

มนุษยของตนเอง และความผูกพันมุงมั่นและการยอมรับในส่ิงที่ตนเองระบุเอง 
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5. การเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกวิธีการจัดการเรียนรู เลือกกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่

ผูเรียนชอบและมั่นใจที่จะกระทํา หากติดขัดวิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุมตองแนะทางเลือก 

ชวยบอกขอดี ขอจํากัดของแตละวิธีการจัดการเรียนรู มอบการตัดสินใจใหอยูในความรับผิดชอบ

ของผูเรียน สอดคลองกับการรับรูของตนเอง ที่จะชี้นําตนเองของผูใหญและเปดโอกาสใหไดใช

ประสบการณเดิมมาใชในการจัดการเรียนรูอยางเต็มที่ 

 

6. ผูเรียนจะดําเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู โดยมีวิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุมเปน

พี่เลี้ยงเพื่อใหเกิดความมั่นใจเมื่อติดขัดหรือตองการความชวยเหลือ ผูเรียนกับวิทยากรและผูชวย

วิจัยประจํากลุมมีโอกาสเรียนรูจากกันและกัน 

 

7. ประเมินความกาวหนาของการจัดการเรียนรูดวยตนเองเปนระยะ เพื่อใหผูเรียน

ตัดสินใจในการกระทําของตนเองตามกิจกรรมการจัดการเรียนรูได ถาจําเปนตองดัดแปลงหรือ

ยืดหยุน สําหรับการประเมินในข้ันสุดทายเปนขั้นตอนที่สําคัญมาก ผูเรียนจะทราบวาตนเองถึง

จุดมุงหมายที่ตนกําหนดไวแลวหรือยัง ยังขาดอีกเทาไร การประเมินตนเองขั้น มีขอดีที่กลายเปน

การวิเคราะหความตองการหรือส่ิงที่ขาดของผูเรียนดวยตนเองอีกครั้งถายังไปไมถึงจุดหมายที่

ตองการ ผูเรียนทราบวาขาดอีกเทาไร ผูเรียนเปนผูระบุความขาดหรือความตองการเอง ทําใหเกิด

ความตองการที่จะเรียนรูตอไป ทําใหวงจรกระบวนการจัดการเรียนรูจากขั้นตอนที่ 7 ยอนไป

บรรจบเปนขั้นตอนที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรูของผูเรียนผูใหญจึงเกิดอยางตอเนื่องดวยการ

ชี้นําตนเอง  

 

 ซีริล ฮูล (Cyril O. Houle ,1980 อางถึงใน อุนตา นพคุณ, 2527: 26-27)แนวคิดและ

หลักการเปนการออกแบบโปรแกรมซึ่งเนนใหผูเรียนไดเกิดการจัดการเรียนรูจากประสบการณจริงที่

เกิดขึ้นของตนเองโดยใชการเรียนการสอนจากการปฏิบัติงาน ที่ผูเรียนสามารถมีสวนรวมในการ

วางแผนออกแบบกิจกรรม และผูเรียนจะเปนผูชี้นําการจัดการเรียนรูๆจากการมีปฏิสัมพันธโดยตรง

กับส่ิงที่เกิดขึ้นในกิจกรรมการจัดการเรียนรู (Existential / Phenomenology) ซึ่งสวนใหญจะ

เหมาะสมกับการออกแบบในการวิจัยการศึกษาตอเนื่องเพื่อฝกอาชีพ โดยเปนการจัดการเรียนรูที่

ตอยอดจากชีวิตการทํางานจริง 

 

กระบวนการพัฒนาโปรแกรม 

1. ระบุกิจกรรมการศึกษาที่เปนไปได 
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2. ตัดสินใจเพื่อกําหนดกระบวนการขั้นตอนในการวิจัย 

3. ตรวจสอบวัตถุประสงคใหชัดเจน 

4. ออกแบบโครงรางที่เหมาะสม 

5. จัดวางการวิจัยใหเหมาะสมกับภาพรวมในวิถีชีวิตของผูเรียน 

6. การนําแผนงานไปปฏิบัติ 

7. การประเมินผลลัพธของการวิจัย 

 

คาฟาเลลา (Caffarella,1994) นําเสนอรูปแบบอินเทอรแอกทีฟ (Interactive Model) 

ประกอบดวย 11 ข้ันตอน คือ 

1.การจัดพื้นฐานสําหรับกระบวนการวางแผน 

2.การกําหนดแนวคิดการวิจัย 

3.การคนหาจัดลําดับความสําคัญของการวิจัย 

4.การพัฒนาวัตถุประสงคของการวิจัย 

5.การเตรียมถายโอนการจัดการเรียนรู 

6.การสรางแผนการประเมินผล 

7.การพิจารณารูปแบบตารางเวลาและความตองการของเจาหนาที่ 

8.การเตรียมแผนดานงบประมาณและการตลาด 

9.การออกแบบแผนการเรียนรู 

10.การประสานงานดานสิ่งสนับสนุนและพรอมรับเหตุการณที่จะเกิดขึ้น 

11.การสื่อสารคาของการวิจัย 

 

 ไทเลอร (Tyler, 1986) ไดกําหนดหลักการพัฒนารูปแบบกิจกรรมดังนี้ 

 

1.กําหนดวัตถุประสงคทางการศึกษา พิจารณาจากความตองการและความสนใจของ

ผูเรียน จากแนวคิดทฤษฎี หลักการ หรือขอเท็จจริงดานเนื้อหา 

2.เลือกประสบการณการจัดการเรียนรู เนนการฝกฝน และนําไปใชจริง บรรลุวัตถุประสงค 

ทําใหเกิดผลอยางตอเนื่อง 

3.การจัดประสบการณการจัดการเรียนรู ตองมีความตอเนื่อง เปนขั้นตอน สามารถบูรณา

การได โดยการใหความรู แนวคิด คานิยม และทักษะ 
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4.การประเมินผลการจัดการเรียนรู เนนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม กําหนดวัตถุประสงค

เชิงพฤติกรรม ระบุสถานการณเพื่อแสดงพฤติกรรม ออกแบบวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล สรุป 

วิเคราะห อภิปราย 

 

โปรแกรมการศึกษาที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น เปนโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนประเภท

เชิงพัฒนา ตามที่ Boyle (1981) ไดจําแนกไว ดวยตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ที่ดีข้ึน ตอ

ปญหาภาย ใชความรูเปนเครื่องมือนําไปสูการแกปญหา เปาหมายของโปรแกรม เนน เร่ือง องค

ความรู เจตคติ ทักษะความชํานาญ ในการประเมินถือวาการที่เยาวชนหรือชุมชนพัฒนาขึ้นในทาง

ใดทางหนึ่ง ถือเปนผลคุมคาของการพัฒนาเชิงโปรแกรม 

 

เปาโล แฟร(Paulo Freire, 1970 อางถึงใน อุนตา นพคุณ, 2528: 12-16) ไดนําเสนอการ

วางโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนไวในหนังสือ Pedagogy of the Oppressed มี 13 

ข้ันตอน ดังมีรายละเอียดตามที่ บูน (Boone, 1992) ไดวิเคราะหไวดังตอไปนี้คือ  

 

1.ศึกษาและวิจัยชุมชนอยางสมบูรณแบบ 

2.เขาพบกลุมอิทธิพลและสนทนาเกี่ยวกับวัตถุประสงคของโปรแกรม 

3.แสวงหาอาสาสมัครเพื่อชวยในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับชีวิต 

4. เจาหนาที่และคนรวมกันเสนอรหัส (Code) หรือสถานการณที่เปนปญหาความขัดแยง

และรวมกันกําหนดวิธีการปฏิบัติ 

5.สังเกตวิถีชีวิตชุมชนในชวงเวลาที่ตางกันและรวบรวมเปนขอมูลประกอบการรายงาน 

6.คณะเจาหนาที่ประเมินขอมูลที่ไดมา 

7.คัดเลือกสถานการณความขัดแยง 

8.นําสถานการณที่ไดคัดเลือกไปสรางสื่อการเรียนการสอนที่แสดงถึงสถานการณนั้นๆ 

9.เร่ิมการถอดรหัส (Decoding) หรือการใหประชาชนพิจารณาสถานการณที่ขัดแยงและ

แสดงความคิดเห็นวิพากษวิจารณโดยการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

10.คณะทํางานศึกษาผลจากการสนทนาเพื่อกําหนดประเด็น 

11.จําแนกเปนประเด็นยอยและเขารหัสอีกครั้ง 

12.เตรียมเอกสารจากการถอดรหัส 

13.เสนอรายงานใหกับประชาชน 
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กลาวไดวาขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนทั้ง 13 ข้ันตอนนี้มี

เปาหมายเพื่อการพัฒนาผูเขารวมโปรแกรมใหเกิดการเรียนรู ทั้งดานความรู ทัศนคติและการ

ปฏิบัติที่ถูกตองหรือเรียกวาการเกิด มโนธรรมสํานึกที่จะแสดงออกดวยการวิพากษวิจารณ หรือ

การปฏิบัติในระหวางการเรียนรู หรือหลังจากนั้น เปาโล แฟร (Paulo Freire, 1970) ไดเสนอการจดั

โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีข้ันตอนดังนี้ 

 

ข้ันตอนที่1 การเสนอรหัส (Codification) เสนอสถานการณที่เปนจริงแกผูเรียน และควร

เปนสถานการณที่มีลักษณะขัดแยง (Contradiction) ซึ่งวิธีการนําเสนออาจทําดวยวาจา รูปเสกตซ 

รูปถาย เทปอัดเสียง ภาพฉายแตตองหลีกเลี่ยงการจูงใจใหคลอยตามเพราะเปนวิธีการของผูกดขี่ 

 

ข้ันตอนที่ 2 การถอดรหัส (Decoding) เปนการถอดความหมายดวยวิธีการสนทนาพาที 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางครูกับผูเรียนและระหวางผูเรียนดวยกัน 

 

ข้ันตอนที่3 ข้ันการวิพากษวิจารณ ผูเรียนตองเริ่มตระหนักและมองเห็นปญหา ใครครวญ 

วิพากษ วิจารณ เปนการสราง Critical Consciousness และสิ่งนี้เองที่จะเปน การปฏิวัติ

วัฒนธรรมเงียบ (Culture of Silence) หัวใจสําคัญของวิธีการสอนคือ การใชความคิด 

วิพากษวิจารณและการเสวนา (Dialogue) โดยใชภาษางายๆ 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสรางความรู จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา มีผูให

คําจํากัดความของ การเสริมสรางความรูไวดังนี้ 
 

ความหมาย 
 

 กระทรวงมหาดไทย (2550: 12) กลาววา การเสริมสรางความรูเกี่ยวกับภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ สําหรับเยาวชน หมายถึง การเสริมสรางความรูใหแกชุมชนในดานการจัดการภัยพิบัติใน

เบื้องตน คือ มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ การเกิดภัยในพื้นที่การตั้งกลุม/คณะกรรมการในการ

จัดการภัยสําหรับเยาวชน การจัดทําแผนผังเสี่ยงภัยและแผนผังปลอดภัยสําหรับเยาวชน การ

ติดตามสถานการณ (เฝาระวัง) การแจงเตือนภัย 

 

วิกิพีเดีย (2550: 1) กลาววา ความรู คือความเขาใจในเรื่องบางเรื่อง หรือส่ิงบางสิ่ง ซึ่ง

อาจจะรวมไปถึงความสามารถในการนําสิ่งนั้นไปใชเพื่อเปาหมายบางประการ ความสามารถใน
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การรูบางอยางนี้เปนสิ่งสนใจหลักของวิชาปรัชญา (ที่หลายครั้งก็เปนเรื่องที่มีการโตเถียงอยาง

มาก) และมีสาขาที่ศึกษาดานนี้โดยเฉพาะเรียกวาญาณวิทยา (epistemology) ความรูในทาง

ปฏิบัติมักเปนสิ่งที่ทราบกันในกลุมคน และในความหมายนี้เองที่ความรูนั้นถูกปรับเปลี่ยนและ

จัดการในหลาย ๆ แบบ 

 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2536: 20-23)ไดใหคําอธิบายวา ความรู เปนพฤติกรรมขั้นตนที่ผู

เรียนรูเพียงแตเกิดความจําได โดยอาจจะเปนการนึกไดหรือโดยการมองเห็น ไดยิน จาํได ความรูใน

ชั้นนี้ไดแก ความรูเกี่ยวกับคําจํากัดความ ความหมาย ขอเท็จจริง กฎเกณฑ โครงสรางและวิธีแกไข

ปญหา  สวนความเขาใจอาจแสดงออกมาในรูปของทักษะดาน  “การแปล”ซึ่ งหมายถึง 

ความสามารถในการเขียนบรรยายเกี่ยวกับขาวสารนั้น ๆ โดยใชคําพูดของตนเอง และ “การให

ความหมาย” ที่แสดงออกมาในรูปของความคิดเห็นและขอสรุป รวมถึงความสามารถในการ 

“คาดคะเน” หรือการคาดหมายวาจะเกิดอะไรขึ้น 

 

ชัชวาล ทัตสิริวัช (2548: 36)กลาววา ความรูคือ ส่ิงที่มนุษยสราง ผลิต ความคิด ความเชื่อ 

ความจริง ความหมาย โดยใช ขอเท็จจริงขอคิดเห็น ตรรกะ แสดงผานภาษา เครื่องหมาย และส่ือ

ตาง ๆ โดยมีเปาหมายและวัตถุประสงคเปนไปตามผูสรางผูผลิตจะใหความหมายความรูมี

โครงสรางอยู 2 ระดับ คือ โครงสรางสวนบนของความรู ไดแก Idea ปรัชญา หลักการ อุดมการณ

โครงสรางสวนลางของความรู ไดแก ภาคปฏิบัติการของความรู ไดแกองคความรูที่แสดงในรูปของ 

ขอเขียน สัญลักษณการแสดงออกในรูปแบบตาง ๆ เชน ศิลปะ การเดินขบวนทางการเมือง 

โครงสรางสวนลางของความรู มีโครงสรางระดับลึกคือ ความหมาย(significant)ความรูและอํานาจ 

เปนสิ่งเดียวกัน เพราะถูกผลิต และ เคลือบไวภายใตรูปแบบ 2 รูปแบบ คือ 1. รูปแบบที่แสดงออก

ถึงความรุนแรง ไดแก ความรูทางดานการปราบปราม การทหาร การควบคุมนักโทษ อาชญวิทยา 

การสงคราม จิตเวชศาสตร 2. รูปแบบที่แสดงออกถึงความไมรุนแรง แตแฝงไวดวยความรุนแรง 

ไดแก ความรูทางดานสื่อสารมวลชน การโฆษณา การตลาด ทฤษฎีบริหารธุรกิจ ทฤษฎีทาง

การเมือง ความรูทางการศึกษา การพัฒนาและทุกสิ่งที่ใชการครอบงําความคิด ผานปฏิบัติการ

ทางการสรางความรูเพื่อ กีดกัน/เบียดขับ/ควบคุมมนุษย 

 

ฮอสเซอร (Hauser,1984 อางถึงใน มาโนช เวชพันธ 2542: 28-29) กลาววา ความรู 

(Knowledge) นับเปนขั้นแรกของพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับความสามารถในการจดจํา ซึ่งอาจจะ

โดยการนึกได มองเห็น ไดยิน หรือ ไดฟง ความรูนี้ เปนหนึ่งในขั้นตอนของการเรียนรู โดยประกอบ

ไปดวยคําจํากัดความหรือความหมาย ขอเท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสราง วิธีการแกไขปญหา และ
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มาตรฐานเปนตน ซึ่งอาจกลาวไดวา ความรูเปนเรื่องของการจําอะไรได ระลึกได โดยไมจําเปนตอง

ใชความคิดที่ซับซอนหรือใชความสามารถของสมองมากนัก ดวยเหตุนี้ การจําไดจึงถือวาเปน 

กระบวนการที่สําคัญในทางจิตวิทยา และเปนขั้นตอนที่นําไปสูพฤติกรรมที่กอใหเกิดความเขาใจ  

 

เบนจามิน บลูม (Benjamin S. Bloom, 1985 อางถึงในอักษร สวัสดี, 2542: 34-35) ไดให

ความหมายของ ความรู วาหมายถึง เร่ืองที่เกี่ยวกับการระลึกถึงสิ่งเฉพาะ วิธีการและกระบวนการ

ตาง ๆ รวมถึงแบบกระสวนของการวิจัยวัตถุประสงคในดานความรู โดยเนนในเรื่องของ

กระบวนการทางจิตวิทยาของความจํา อันเปนกระบวนการที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับการจัดระเบียบ  

 

ที. ดาเวนพอรต และคณะ (T. Davenport and groups, 1998: 45-47) ความรู คือ 

สารสนเทศผนวกกับประสบการณ บริบท การตีความ และการไตรตรอง ความรูเปนรูปแบบที่มี

มูลคาสูงของสารสนเทศ ที่พรอมจะถูกนําไปใชเพื่อการตัดสินใจและการกระทําตางๆ 

 

ไอ. โนนากะ (I. Nonako ,1994: 18) ความรูที่ชัดแจงหรือที่เขียนระบุไว หมายถึงความรูที่

สามารถถายโอนในภาษาที่เปนทางการและเปนระบบ ในทางกลับกันความรูฝงลึกนั้นมีลักษณะที่

ข้ึนกับบุคคล ซึ่งทําใหการระบุอยางเปนทางการและการสื่อสารทําไดลําบาก 

  

สรุปไดวา ความรู เปนพฤติกรรมขั้นตนที่ผูเรียนรูเพียงแตเกิดความจําไดหรือเขียนระบุไว

สามารถถายโอนในภาษาที่เปนทางการและเปนระบบ หรือเปนสารสนเทศผนวกกับประสบการณ 

บริบท การตีความ และการไตรตรองที่มนุษยสราง ผลิต ความคิด ความเชื่อ ความจริง ความหมาย 

โดยใช ขอเท็จจริงขอคิดเห็น ตรรกะ วิธีการและกระบวนการตาง ๆ รวมถึงแบบกระสวนของการ

วิจัยวัตถุประสงคในดานความรู โดยเนนในเรื่องของกระบวนการทางจิตวิทยาของความจํา อันเปน

กระบวนการที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับการจัดระเบียบ และ กระทรวงมหาดไทย (2550: 13-15) กลาววา

การเสริมสรางความรูเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน คือ การเสริมสรางความรู

ใหแกชุมชนในดานการจัดการภัยพิบัติในเบื้องตน คือ มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ การเกิดภัยใน

พื้นที่การตั้งกลุม/คณะกรรมการในการจัดการภัยสําหรับเยาวชน การจัดทําแผนผังเสี่ยงภัยและ

แผนผังปลอดภัยสําหรับเยาวชน การติดตามสถานการณ (เฝาระวัง) และการแจงเตือนภัย ผูวิจัย

ไดศึกษาแนวคิดทฤษฏีสําคัญเกี่ยวกับความรูดังนี้ 
 

แนวคิดทฤษฎีสําคัญ  มีนักคิดทฤษฎีหลายคุณที่มีแนวคิดเกี่ยวกับความรูดังนี้ 
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บลูมและคณะ (Bloom and group,1965:13) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการรับรูหรือพุทธิ

พิสัย (Cognitive Domain) ของคนวาประกอบดวยความรูตามระดับตาง ๆ รวม 6 ระดับ ซึ่งอาจ

พิจารณาจากระดับความรูในขั้นต่ําไปสูระดับของความรูในระดับที่สูงขึ้นไป  

 

1. ความรู (Knowledge) หมายถึง การเรียนรูที่เนนถึงการจําและการระลึกไดถึงความคิด 

วัตถุ และปรากฏการณตาง ๆซึ่งเปนความจําที่เร่ิมจากสิ่งงาย ๆที่เปนอิสระแกกัน 

 

2. ความเขาใจหรือความคิดรวบยอด (Comprehensionเปนความสามารถทางสติปญญา

ในการขยายความรู) ความจํา ใหกวางออกไปจากเดิมอยางสมเหตุสมผล การแสดงพฤติกรรมเมื่อ

เผชิญกับส่ือความหมายและความสามารถในการแปลความหมายการสรุปหรือการขยายความสิ่ง

ใดสิ่งหนึ่ง 

 

3. การนําไปปรับใช (Application) เปนความสามารถในการนําความรู (Knowledge) 

ความเขาใจหรือความคิดรวบยอด (Comprehension) ในเรื่องใด ๆ ที่มีอยูเดิม ไปแกไขปญหาที่

แปลกใหมของเรื่องนั้น โดยการใชความรูตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งวิธีการกับความคิดรวบยอดมา

ผสมผสานกับความสามารถในการแปลความหมายการสรุปหรือการขยายความสิ่งนั้น 

 

4. การวิเคราะห (Analysis) เปนความสามารถและทักษะที่สูงกวาความเขาใจ และการ

นําไปปรับใช โดยมีลักษณะเปนการแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเปนสวนยอย ที่มีความสัมพันธ

กัน รวมทั้งการสืบคนความสัมพันธของสวนตาง ๆ เพื่อดูวาสวนประกอบปลีกยอยนั้นสามารถเขา

กันไดหรือไมอันจะชวยใหเกิดความเขาใจตอส่ิงหนึ่งสิ่งใดอยางแทจริง 

 

5. การสังเคราะห (Synthesis) เปนความสามารถในการรวบรวมสวนประกอบยอย ๆ หรือ

สวนใหญ ๆ เขาดวยกันเพื่อใหเปนเรื่องราวอันหนึ่งอันเดียวกัน การสังเคราะหจะมีลักษณะของการ

เปนกระบวนการรวบรวมเนื้อหาสาระของเรื่องตาง ๆ เขาไวดวยกัน เพื่อสรางรูปแบบหรือโครงสราง

ที่ยังไมชัดเจนขึ้นมากอนอันเปนกระบวนการที่ตองอาศัยความคิดสรางสรรคภายในขอบเขตของสิ่ง

ที่กําหนดให 

 

6. การประเมินผล (Evaluation) เปนความสามารถในการตัดสินเกี่ยวกับความคิด คานิยม 

ผลงาน คําตอบ วิธีการและเนื้อหาสาระเพื่อวัตถุประสงคบางอยาง โดยมีการกําหนดเกณฑ 

(Criteria) เปนฐานในการพิจารณาตัดสิน การประเมินผล จัดไดวาเปนขั้นตอนที่สูงสุดของพุทธิ
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ลักษณะ (Characteristics of Cognitive Domain) ที่ตองใชความรูความเขาใจ การนําไปปรับใช 

การวิเคราะหและการสังเคราะหเขามาพิจารณาประกอบกันเพื่อทําการประเมินผลสิ่งหนึ่งสิ่งใด 

  

ดังนั้น การเกิด “ความรู”  จึงเปนพฤติกรรมขั้นแรกของการเรียนรู และการรับรู โดยอาศัย

การอานการไดยินไดฟง การจดจําและการยอนรําลึก ข้ันตอนนี้ไมตองใชความคิดหรือสมรรถภาพ

ทางสมองมากนักแตสําคัญเพราะสามารถพัฒนาไปสูการเกิดความเขาใจ  การนําเอาความรูไปใช 

การวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินผล “การรับรู” จึงเปนขั้นตอนพื้นฐานในการรับขาวสาร  

ความคิดและความเชื่อตาง ๆ ซึ่งจะมีผลเชื่อมโยงเปนพฤติกรรมที่ตอเนื่องในขั้นตอนตอมา  สวน 

“ความเขาใจ” นั้นเปนขั้นตอนที่ถัดมาจากการเกิด “ความรู”  การสื่อความหมายในระดับของการ

ทําความเขาใจจึงเกี่ยวกับ การตีความ การแปลความหมาย และการคาดคะเนดวยขั้นตอนทั้งสอง

นี้มีความสัมพันธใกลชิดกันมาก จึงทําใหพฤติกรรมของความรูและความเขาใจเปนสิ่งที่แยกออก

จากกันไดยาก เพราะมักเกิดขึ้นควบคูกันไป วิธีจะประเมินไดวาใครมีความรูในเรื่องนั้นหรือไม  

สามารถทําไดโดยตั้งคําถามที่เกี่ยวกับเนื้อเร่ืองวิธีการ  ความรูรวมยอดของเรื่องราวนั้น  โดยจะ

ถามแตเพียงอยางเดียว  หรือครบทั้ง 3 อยาง     ก็ไดถาสามารถตอบไดถูกตองก็เรียกวา เปนผูมี

ความรูในเรื่องนั้น ถานึกไมออกเพราะลืมหรือตอบผิดก็เปนผูไมมีความรู จึงอาจกลาวไดวา คนที่มี

ความรู คือ ผูที่จําเนื้อเร่ือง วิธีการ และรวบยอดของเรื่องนั้นได กับสามารถระลึกทั้ง 3 ส่ิงนัน้ออกมา

ไดนั่นเอง  

  

การประเมินความสามารถในการระลึก (Recall) เร่ืองราว ขอเท็จจริง หรือประสบการณ

ตาง ๆ หรือ เปนการประเมินการระลึกประสบการณเดิมที่ผูเรียนไดรับ “จากคําสอน การบอกกลาว 

การฝกฝนของวิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุม รวมทั้งจากตํารา จากสิ่งแวดลอมตาง ๆ ดวย

คําถามประเมินความรู ความจํา แบงออกเปน 3 ชนิด คือ (ไพศาล หวังพานิช.2533: 58-59 )  

1.  ถามความรูในเนื้อเร่ือง–เปนการถามรายละเอียดของเนื้อหา ขอเท็จจริงตาง ๆ ของ

เร่ืองราวทั้งหลาย เชน ศัพทและนิยาม กฎและความจริง 

 2.  ถามความรูในวิธีการดําเนินการเปนการถามวิธีการปฏิบัติตาง ๆ แบบแผน ประเพณี

ข้ันตอนของการปฏิบัติทั้งหลาย เชน ระเบียบแบบแผน ลําดับข้ันและแนวโนม การจัดประเภท

เกณฑหรือวิธีการตาง ๆ 

3.  ถามความรูรวบยอด–เปนการถามความสามารถในการจดจําขอสรุป หรือหลักการของ

เร่ืองที่เกิดจากการผสมผสาน หาลักษณะรวม หรือรวบรวมและยนยอลงมา เปนหลัก หรือหัวใจ

ของเนื้อหานั้น ๆ เชน หลักวิชาและการขยายหลักวิชา ทฤษฎีและโครงสราง 
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ผูวิจัยจะใชทฤษฎีแนวคิดความรู ทัศนคติ เปนตัวแปรตามในการวิจัยครั้งนี้ เนื่องจาก 

เยาวชนจะตองมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน องคความรูจะ

ไมมีความหมายหากไมมีการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยขอนําเสนอ แนวคิดการ

จัดการเรียนรูที่เปนหลักการจัดการเรียนรูของบริเวณอาวไทยคือ 

 
แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ 
 
ความหมาย 
 

ทัศนคติ เปนความเชื่อ  อันเกิดจากการเรียนรู  สามารถเปลี่ยนแปลงได  แตจะมีความ

มั่นคงพอประมาณ  ไมเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะจิต  หรือเปลี่ยนไปตามอารมณในขณะใดขณะหนึ่ง

ของบุคคล  ดังนั้น  ทัศนคติ  จึงเปนความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอส่ิงตาง ๆ  เชน  บุคคล  

ส่ิงของ การกระทํา สถานการณอ่ืน ๆ  รวมทั้งแนวทางปฏิบัติหรือทาทีที่แสดงออก  ที่มุงถึงสภาพ

ของจิตใจที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  หรือส่ิงแวดลอมอยางใดอยางหนึ่ง มีผูใหความหมายไวมากมายเชน 

 

ดวงพร  โรจนเจริญวัฒนา. (2543: 34-35)  ใหความหมายไววา  ทัศนคติ  หมายถงึ  ความ

เชื่อ ความคิด  ความรูสึกที่มีตอส่ิงตาง ๆ  เชน  บุคคล  ส่ิงของ  การกระทํา  สถานการณ  รวมถึง

ทาทีที่แสดงออกทางอารมณ  และความรูสึกที่บงบอกถึงสภาพจิตใจที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  ซึ่งสิ่ง

เหลานี้เกิดจากประสบการณโดยตรง  หรืออิทธิพลจากการเรียนรูจากทางบาน  ทัศนคติเปนสวน

หนึ่งที่ทําใหเกิดการแสดงออกทางดานปฏิบัติ  หรืออาจกลาวไดวา  ทัศนคติเปนสภาพความพรอม

ที่จะปฏิบัติโตตอบไดหากมีแรงจูงใจ  และแรงขับ การแสดงออกของทัศนคติ  มี  2  รูปแบบ  คือ  

ทัศนคติในเชิงบวก  (Positive Attitude)  คือทาทีหรือความรูสึกในทางดีในทางที่ยอมรับ  สวนการ

แสดงออกของทัศนคติอีกแบบหนึ่ง  คือ  ทัศนคติในเชิงลบ  (Negative Attitude)  คือทาทีหรือ

ความรูสึกในทางตรงกันขาม 

 

วิจิตรา ชัยศรี. (2537: 45) กลาววา ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกนึกคิดและความคิดเห็น

ของบุคคล  หรือทาทีที่มีตอส่ิงหนึ่งสิ่งใดที่ไดรับทราบหรือไดเห็น  กอใหเกิดความรูสึกทางอารมณ

วาชอบหรือไมชอบ  และมีแนวโนมที่จะทําการตอบสนองตอส่ิงนั้น  ซึ่งอาจเปนไปไดทั้งในทาง

สนับสนุนหรือปฏิเสธ  ทัศนคติเปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรูไมใชส่ิงที่ติดตัวมาแตกําเนิด 
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จากความหมายทั้งหมดที่กลาวมาขางตน  สามารถสรุปความหมายของทัศนคติวา 

ทัศนคติ  หมายถึง  ความเชื่อ  ความรูสึกนึกคิด  ความคิดเห็น ที่มีตอส่ิงตาง ๆ  เชน  บุคคล  

ส่ิงของ การกระทํา สถานการณ  รวมถึงทาทีที่แสดงออกทางอารมณ  และความรูสึกอันบงบอกถึง

สภาพจิตใจที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  ซึ่งสิ่งเหลานี้เกิดขึ้นจากประสบการณ  หรือการติดตอส่ือสารกับ

บุคคลอื่น สามารถเปลี่ยนแปลงได แตจะมีความมั่นคงพอประมาณ  ไมแปรเปลี่ยนไปทุกขณะจิต  

หรือเปลี่ยนตามอารมณในขณะใดขณะหนึ่งของบุคคล การแสดงออกของทัศนคติมี  2  รูปแบบ  

คือ  ทัศนคติในเชิงบวก  (Positive Attitude)  คือ  ทาทีหรือความรูสึกในทางดีในทางที่ยอมรับ  เชน  

ชอบ พอใจ สวนการแสดงออกของทัศนคติอีกแบบหนึ่ง  คือ  ทัศนคติในเชิงลบ  (Negative 

Attitude)  คือทาทีหรือความรูสึกในทางลบ  เชน  ไมชอบ  ไมพอใจ 

 

ออพอรค (Allport, 1935) ไดกลาวไวดังนี้  

 1. องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavioral Component) เปนความตองการที่จะกระทํา 

หรือพรอมที่จะตอบสนองตอที่มาของทัศนคติ 

 2. องคประกอบดานความคิด (Cognitive Component) เปนการที่สนองของบุคคลรับรู

และวินิจฉัยขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับ เกิดความรูความคิดเกี่ยวกับวัตถุ  บุคคล  หรือสภาพการณข้ึน  

องคประกอบทางความคิดเกี่ยวของกับการพิจารณาที่มาของทัศนคติออกมาวาถูกหรือผิด  ดี

หรือไม 

 3.องคประกอบดานความรูสึก  (Affective Component)  เปนลักษณะทางความรูสึกหรือ  

อารมณของบุคคล   องคประกอบทางความรูสึกนี้มี  2  ลักษณะ  คือ  ความรูสึกทางบวก  ไดแก  

ชอบใจ  พอใจ  และความรูสึกทางลบไดแก  ไมชอบ  ไมพอใจ กลัว  รังเกียจ 
 

การเกิดของทัศนคติ  
 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ.(2536: 17-18) ไดกลาวถึงทัศนคติวาเปนสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากการ

เรียนรู  (Learning)  การรับรู  (Perception)  จากแหลงทัศนคติ  (Source of Attitude)  ตาง ๆ  ที่มี

อยูมากมาย  และส่ิงสําคัญที่ทําใหสามารถเกิดทัศนคติได  คือ 

1.ประสบการณเฉพาะอยาง (Specific Experience) เมื่อบุคคลมีประการณเฉพาะอยาง 

ตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งในทางที่ดีหรือไมดี  จะทําใหเกิดทัศนคติตอส่ิงนั้นไปตามทิศทางที่ เคยมี

ประสบการณมากอน เชน บางคนมีทัศนคติที่ไมดีตอเส้ือผายี่หอหนึ่ง เนื่องจากพนักงานขายเคยทาํ

กริยาไมดีใสในขณะที่เขาไปชมเสื้อผาในราน 
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2.การติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น (Communication from Others) การติดตอส่ือสารกับ

บุคคลอื่น ๆ จะทําใหเกิดทัศนคติจากการรับรูขอมูลขาวสารจากผูอ่ืนได เชน เด็กเคยไดรับการสั่ง

สอนจากผูปกครองวาการสูบบุหร่ีเปนสิ่งไมได เด็กก็จะเกิดทัศนคติที่ไมดีตอบุหร่ี 

3.ส่ิงที่เปนแบบอยาง  (Models)  การลอกเลียนแบบผูอ่ืน  ทําใหเกิดทัศนคติข้ึนได  เชน 

เด็กเมื่อเห็นพอแมแสดงทาทางไมชอบส่ิงใด  เด็กจะเลียนแบบ  คือ  ไมชอบส่ิงนั้นไปดวย  หรือ

อาจจะเลียนแบบผูนําความคิด  นักแสดงที่ผานสื่อตาง ๆ  ก็ได 

4.ความเกี่ยวของกับสถาบัน (Institutional Factors) ทัศนคติบางอยางเกิดขึ้น ความ

เกี่ยวของกับสถาบัน เชน โรงเรียน ประเมิน หนวยงานตาง ๆ ซึ่งสถาบันเหลานั้น เปนแหลงที่มา

และสนับสนุนใหคนเกิดทัศนคติบางอยางขึ้นได 

 

องคประกอบของทัศนคติ สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคตินั้นมีผูศึกษาอยางกวางขวาง

ในองคประกอบตาง ๆ ดงันี้ 

1. องคประกอบดานพฤติกรรม (Behavioral Component) เปนความตองการที่จะกระทํา

หรือพรอมที่จะตอบสนองตอที่มาของทัศนคติ คือการแสดงออกของบุคคลตอส่ิงหนึ่งหรือบุคคล

หนึ่ง ซึ่งเปนผลมากจากองคประกอบทางดานความรูความคิดเห็น และความรูสึก จะเห็นไดวาการ

ที่บุคคลมีทัศนคติตอส่ิงใด ๆ ตาง ๆ ก็เนื่องมาจากบุคคลมีความเขาใจ มีความรูสึกหรือมีแนวคิดที่

แตกตางกันนั่นเอง 

2. องคประกอบดานความคิด (Cognitive Component) เปนการที่สนองของบุคคลรับรู

และวินิจฉัยขอมูลตาง ๆที่ไดรับเกิดความรูความคิดเกี่ยวกับวัตถุบุคคลหรือสภาพการณข้ึน

องคประกอบทางความคิดเกี่ยวของกับการพิจารณาที่มาของทัศนคติออกมาวาถูกหรือผิด ดีหรือไม 

3. องคประกอบดานความรูสึก  (Affective Component)  เปนลักษณะทางความรูสึกหรือ

อารมณของบุคคล   องคประกอบทางความรูสึกนี้มี  2  ลักษณะ  คือ  ความรูสึกทางบวก  ไดแก  

ชอบใจ  พอใจ  และความรูสึกทางลบไดแก  ไมชอบ  ไมพอใจ  กลัว  รังเกียจ แบงเปน  2 ประเภท  

คือ 

3.1. ความรูสึกทางบวก (ความพึงพอใจ) เชน ความเคารพนับถือ ความชอบพอ 

ความเห็นอกเห็นใจ เปนตน 

3.2 ความรูสึกทางลบ (ความไมพึงพอใจ) เชน ความกลัว ความรูสึกรังเกียจ ดูถูก  

ขยะแขยง  เปนตน 

 

ดังนั้น ทัศนคติ จึงเปนความรูสึกซึ่งไมจําเปนตองแสดงหรืออธิบายเชิงเหตุผลเสมอไปก็ได  

กลาวโดยสรุป ทัศนคติเปนปฏิกิริยาเกิดจากความรูสึก  (Reactionary Feeling) ที่มีตอส่ิงเราหรือ
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ส่ิงกระตุน  (Stimulation)  ที่แสดงผลออกมา  (Yield)  ในลักษณะของผลลัพธสุดทาย  (Final 

Outcome)  ของกระบวนการประเมิน  (Evaluation Process)  โดยบงบอกถึงทิศทางของผลการ

ประเมิน  (Direction of Evaluation Result)  วาเปนไปในลักษณะทิศทางบวก  (Position 

Direction)  หรือทิศทางลบ  (Negative Direction)  หรือไมมีปฏิกิริยาคือเฉย ๆ  (Non reaction)  

ตอส่ิงเราหรือส่ิงกระตุนนั้นก็ได 
 

แนวคิดมโนธรรมสํานึก ของ เปาโล แฟร (Paulo Freire, 1970) 
 

เปาโล แฟร(Paulo Freire, 1970) ไดนําเสนอการวางโปรแกรมการศึกษานอกระบบ

โรงเรียนไวในหนังสือ Pedagogy of the Oppressed มี 13 ข้ันตอน กลาวไดวาขั้นตอนการพัฒนา

โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนทั้ง 13 ข้ันตอนนี้มีเปาหมายเพื่อการพัฒนาผูเขารวม

โปรแกรมใหเกิดการเรียนรู ทั้งดานความรู ทัศนคติและการปฏิบัติที่ถูกตองหรือเรียกวาการเกิด มโน

ธรรมสํานึกที่จะแสดงออกดวยการวิพากษวิจารณ หรือการปฏิบัติในระหวางการเรียนรู หรือ

หลังจากนั้น แฟร (Freire, 1970) ไดเสนอขั้นตอนการสอนมีข้ันตอนดังนี้ 

 

ข้ันตอนที่1 การเสนอรหัส (Codification) เสนอสถานการณที่เปนจริงแกผูเรียน และควร

เปนสถานการณที่มีลักษณะขัดแยง (Contradiction) ซึ่งวิธีการนําเสนออาจทําดวยวาจา รูปเสกตซ 

รูปถาย เทปอัดเสียง ภาพฉายแตตองหลีกเลี่ยงการจูงใจใหคลอยตามเพราะเปนวิธีการของผูกดขี่ 

 

ข้ันตอนที่ 2 การถอดรหัส (Decoding) เปนการถอดความหมายดวยวิธีการสนทนาพาที 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางครูกับผูเรียนและระหวางผูเรียนดวยกัน 

 

ข้ันตอนที่3 ข้ันการวิพากษวิจารณ ผูเรียนตองเริ่มตระหนักและมองเห็นปญหา ใครครวญ 

วิพากษ วิจารณ เปนการสราง Critical Consciousness และสิ่งนี้เองที่จะเปน การปฏิวัติ

วัฒนธรรมเงียบ (Culture of Silence) หัวใจสําคัญของวิธีการสอนคือ การใชความคิด 

วิพากษวิจารณและการเสวนา (Dialogue) โดยใชภาษางายๆ เปาหมายการสอนของแฟร คือ การ

ใหเกิดจิตสํานึก(Consciousness) ข้ึนในผูเรียน ซึ่งแฟร (Freire, 1970) หมายถึงกิจกรรมทาง

สังคม (Social Activity) การที่มนุษยจะมีความรูเกี่ยวกับส่ิงใดไดนั้น ก็ดวยการสื่อความหมายและ

การสนทนาระหวางมนุษยดวยกัน แฟร (Freire, 1970) ไดแบงจิตสํานึกของมนุษยออกเปน 4 

ระดับคือ  
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1.ระดั บต่ํ า สุ ดของจิ ตสํ านึ ก  คื อ  จิ ตสํ านึ กที่ ยั ง ไม เ ปลี่ ยนแปลง  ( Intransitive 

Consciousness) สภาพของประชาชนที่มีจิตสํานึกเชนนี้ มีมากในประเทศโลกที่สาม ยากจน ดิ้น

รนระดับพื้นฐานต่ําสุด เชื่อถือโชคลาง 

 

2.ระดับจิตสํานึกกึ่งเปลี่ยนแปลง (Semi-Intransitivity) ในระดับนี้จิตสํานึกไมเต็มที่ รับ

คานิยมผิดๆ ใชอารมณและรุนแรง 

 

3.จิตสํานึกในระดับที่3 คือการเปลี่ยนแปลงที่ไรเดียงสา (Naïve Transitiveness) กลาวคือ

ประชาชนซึ่งเคยสงบเงียบ เกิดตระหนักรู มีการประทวงวิพากษวิจารณ ถูกปลุกระดมใหเปน

เครื่องมือ ของกลุมผลประโยชน ขาดการวิเคราะห สังเคราะห ขอดีคือ ประชาชนเริ่ม ตระหนักรูวา

ตัวเองมีสวน ในการกําหนดชะตาชีวิต 

 

4.จิตสํานึกในระดับสูงสุดคือ ข้ันวิพากษวิจารณ (Critical Consciousness) มีการ

ไตรตรอง มีการคิด สนทนา (Dialogue) มีความเชื่อมั่น มีการผสมผสานระหวางการกระทําและ

การใครครวญเขาดวยกัน คือ มโนธรรมสํานึก (Conscientization) หรืออาจกลาวไดวา มโนธรรม

สํานึกของเปาโล แฟร (Paulo Freire, 1970) อันเปนจิตสํานึกขั้นที่สามารถวิพากษวิจารณ อีกนัย

หนึ่งก็คือ กระบวนการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ (Critical Reflection) นั้นเอง ผูวิจัยไดศึกษา

แนวคิดเรื่องกระบวนการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ ดังนี้ 
 

แนวคิดกระบวนการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ (Critical Reflection) 
  

เมอซิวโรว(Mezirow, 1991:4) กลาววา ตามทฤษฎีการเรียนรูเพื่อเปล่ียนผานของผูใหญ 

กลาวถึงการสะทอนความคิด เชิงวิพากษ วา การสะทอนคือ การทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นอยางมีสติ

เขาถึงแกนและจุดประสงคแนวคิดที่เปนกลยุทธที่สามารถนํามาสงเสริมการแกปญหา โดย เมอซิว

โรว เนนเรื่องของ “ขอเสนอ” (premise) คือ การวิพากษ อยางเปนรูปธรรม 
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แผนภูมิที่ 1  กระบวนการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ (Critical Reflection) ของ เมอซิวโรว 

 

 

 

บุดและวอลคเกอร(Boud and Walker,1990:23)ที่กลาวถึง เร่ือง การทบทวนกิจกรรมหลัง

สถานการณ ในระหวางกระบวนการ การสะทอนกลับ กิจกรรมหลังสถานการณ คือ การสะทอน

ขณะปฏิบัติ ซึ่งตองการเวลาใหผูเรียนสรางกระบวนการจากประสบการณกอนการดําเนินการดวย

การใสใจกระบวนการภายใน และการเรียนรูผลลัพธจากประสบการณ  

 

 

 

การกระทํา 

การกระทําที่ไมมีการ

สะทอนกลับ 

การกระทําที่มกีาร

สะทอนกลับ 

การกระทําที่เปนนิสัย 

ความคิดที่ลึกซึ้งแตไม

สะทอนกลับ 

ความคิดที่ลึกซึ้งและ

สะทอนกลับ 

การสะทอนกลับ

กอนหลังของความคิด 

กระบวนการ 

เนื้อหา 

การสะทอนความคิด

เชิงวพิากษ 
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แผนภูมิที่ 2 กระบวนการสะทอนความคิดของ บุดและวอลคเกอร 

 

 

 

 ฟาเรล (Farell, 1998:126) กระบวนการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ คือ 1)หลักการและ

เหตุผลเฉพาะ (technical rationality) เนนการใชทักษะตางๆอยางมีประสิทธิภาพและความรู

เฉพาะเนนลักษณะการสอนที่มีความรูความเขาใจ 2) กระบวนการสะทอนความคิดขณะ

ปฏิบัติงาน (reflection-in-action) (Schon,1987) ครูตองมีความรูความเขาใจขณะปฏิบัติงาน 

(Knowing-in-action)  แตเราไมสามารถที่แสดงเปนคําพูดออกมาใหเห็นได กระบวนการสะทอน

ความคิดเปนสิ่งที่ตรึงแนนไปดวยการปฏิบัติและความรูในขณะปฏิบัติ คือ ศูนยกลางของการ

ปฏิบัติอยางมืออาชีพ 3) กระบวนการสะทอนความคิดในเรื่องการปฏิบัติงาน (reflection-on-

action) หมายถึงการคิดยอนหลังไปสูส่ิงที่ไดกระทําผานไปเพื่อคนความรูความเขาใจในขณะ

ปฏิบัติวาเปนอยางไร  4) กระบวนการสะทอนความคิดเพื่อการปฏิบัติงาน (reflection-for-action)  

คือผลลัพธอันนาปรารถนาของการสะทอนการปฏิบัติทั้ง 2 ประเภทที่ผานมา นั่นคือ  reflective-in-

action และ reflective-on-action 5) เปนแนวคิดที่เกี่ยวของกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action 

research) คือ การศึกษาคนควาคุณคาความรูในอาชีพดานการสอนที่เกิดขึ้นพฤติกรรมขณะการ

เรียนการสอนเปนการถายโอนการวิจัยลงสูการปฏิบัติ   

 

 

การสะทอนกลับ 

เร่ืองการปฏิบตัิ 

กอนเหตุการณ 

การตระหนักรู 

หลังเหตุการณ 

การตระหนักรู 

ขณะปฏิบัต ิ

ระหวางเหตุการณ 

ตระหนักรู 

ไมตระหนักรู 
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แผนภูมิที่ 3 กระบวนการสะทอนความคิดของ ฟาเรล 

  

 

 

 บลูคฟวลด (Brookfield ,1988:234) ไดกลาวถึงเทคนิคปฏิบัติการสะทอน :ซึ่งเปน

ประสบการณการเรียนรูที่สามารถชวยผูเรียนเขาใจถึง ”การเปลี่ยนผานการเรียนรู” โดยการมีสวน

รวม.แนวคิดของ บลูคฟวลด มีรากฐาน มาจาก แนวคิดของ ไอวี่และไอวี่(Ivy and Ivy,1985) 5 

ข้ันตอน คือ จับใจความ,คําถามเปดกวาง,ผลลัพธเชิงบวก,สนับสนุนการเผชิญหนา การเชื่อมโยง

ระหวางสองแนวคิดทําให บลูคฟวลด สามารถพัฒนา รูปแบบการสะทอนความคิด 5 ข้ัน ดังนี้ (1) 

สรางรูปแบบการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ (2) ทบทวนการปฏิบัติเพื่อเจาะจงและลงใน

รายละเอียดของเหตุการณ (3) แสดงวิสัยทัศนของผูปฏิบัติ “แนวคิด” ที่เกี่ยวของกับเหตุการณนั้น 

(4) ขยายความคําถามที่ไมไดถาม ย้ําเนนแนวคิดของผูปฏิบัติ เพื่อสรางความเชื่อมโยง ความพึง

พอใจ และเหตุผล(5) จุดประกายกระบวนการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ ชวยใหแนวคิดของผู

ปฏิบัติสามารถ ตอบเหตุการณตางๆที่คลายคลึงกัน อยางเปนเหตุเปนผล 

 

 

การสะทอน

แนวคิดเชิง

วิพากษ 

หลักการและ

เหตุผลเฉพาะ 

(technical 

rationality) 

การสะทอน

ความคิดขณะ

ปฏิบัติงาน 

(reflection-in-

action) 

การสะทอน

ความคิดในเรื่อง

การปฏิบัติงาน 

(reflection-on-

action) 

การสะทอน

ความคิดเพื่อการ

ปฏิบัติงาน 

(reflection-for-

action)   

การวิจัยเชิง

ปฏิบัติการ 

(action 

research) 
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แผนภูมิที่ 4 กระบวนการสะทอนความคิดของ สตีเฟน บลูคฟวลด 

 

 

 

เดอโบโน (De BONO,1986:125-127) ในหมวกความคิด 6 ใบ” ใช หมวกขาว หรือ หมวก

น้ําเงิน สําหรับการคิด และชะลอการคิดแบบ หมวกดํา ไวในระยะหลังเราพึงตระหนักถึงขอ

ขอผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นกับตนเองไดแก การยอมรับวาทุกคนมีความลําเอียงอยูในจิตใตสํานึก และ

มักจะตั้งคําถามที่จะนําไปสูการตัดสินที่นึกไวแลว ยอมรับการไรอัตตา และควรตั้งทีทาเปนคนถอม

ตัว ยอนนึกถึงความเชื่อมั่นเดิมๆ ที่เคยมีและถูกหักลางไปดวยจริงหรือความถูกตอง ยอมรับวาทุก

คนยังมี จุดบอด อยูมากทั้งๆ ที่รูแลว เราจะขจัดความลําเอียงไดอยางไร ทั้งๆ ที่ยังไมรูวาอะไรเปน

อะไร คําตอบที่เปนไปไดอาจเปนไดวา ดวยการอิงการคิดเชิงวิพากษไวกับ “แนวคิดมนุษย” 

(Concept of man – Erich Fromm) ซึ่งอาจทําใหเห็นการคิดเชิงวิพากษและการสรางสม

จรรยาบรรณที่มั่นคงสรางองครวมทั้งหมดขึ้นมา แตเปนองครวมซึ่งยังคงจํากัดอยู ยังขาดการ

สนับสนุนจากแนวคิดของมวลมนุษย ในทายที่สุด อาจตองใช กรรมวิธีโสกราติส (Socratic 

method)  

 

การสะทอน

แนวคิดเชิง

วิพากษ 

สรางรูปแบบการ

สะทอนความคิด

เชิงวิพากษ 

ทบทวนการ

ปฏิบัติเพื่อ

เจาะจงและลงใน

รายละเอียดของ

เหตุการณ 

แสดงวิสัยทัศน

ของผูปฏิบัติที่

เกี่ยวของกับ

เหตุการณนั้น 

ย้ําเนนแนวคิด

ของผูปฏิบัติ 

จุดประกาย

กระบวนการ

สะทอนความคิด

เชิงวิพากษ) 
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สําหรับการประเมินขอขัดแยงที่ถามคําถามแบบเปด เชน ส่ิงนี้มีความหมายวาอยางไร 

ขอสรุปไดมาอยางไร เชื่อไดอยางไรวาเปนสิ่งที่ถูกตอง แหลงขอมูลที่ใชมาจากไหน ถาผิดจะเกิด

อะไรขึ้น ใหบอกแหลงหรือบุคคลอางอิงที่เห็นแยงพรอมกับคําอธิบายสักสองราย ทําไมประเด็นนี้

จึงมีความสําคัญ จะรูไดอยางไรวาคนๆ นั้นพูดความจริง คําอธิบายที่เปนทางเลือกอื่นสําหรับ

ประเด็นนี้มีอะไรบาง การมุงสูการสรุป มุมมองที่เปนประโยชนในการคิดเชิงวิพากษเกี่ยวพันถึง 

“ใบมีดโกนของ อ็อกแคม” (Occam's Razor) หรือที่เรียกอีกอยางหนึ่งวา “หลักการแหงความ

ตระหนี่ถี่ถวน” ซึ่งกลาวไววาเราไมควรตั้งสมมุติฐานมากเกินความจําเปน หรืออีกนัยหนึ่งคือ “การ

ทําใหเรียบงาย” โดยธรรมชาติของกระบวนการ การคิดเชิงวิพากษไมมีความเปนที่ส้ินสุด เราอาจ

มาถึงขอสรุปเบื้องตนไดหากมีการประเมินขอเสนอมาแลว อยางไรก็ดี ขอสรุปทุกครั้งควรจะตอง

เปดชองใหมีการประเมินไดอีกเมื่อมีขอมูลเพิ่มเติม 

จากแนวคิดกระบวนการสะทอนความคิดที่กลาวมาขางตน แสดงวา กระบวนการสะทอน

ความคิดเชิงวิพากษ คือการ วิเคราะห วิจารณ และตั้งคําถามเกี่ยวกับประสบการณ ที่ไดรับ เชน 

ความยุติธรรมทางสังคม กรอบการพัฒนา ทฤษฎีการเรียนรู การเมือง วัฒนธรรมหรือการใช

เทคโนโลยี เราสามารถแยก กระบวนการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ เปนขั้นตอน ตามระดับการ

สะทอน 3 สวนแรกคือ กระบวนการธรรมดาของการสะทอน สวนที่ 4 คือสวนที่เปน กระบวนการ

สะทอนความคิดเชิงวิพากษ 

1.การตระหนกัรูถึงประสบการณในอดีต เนื่องจากความเขาใจและการสังเกตผานกรอบ

แนวคิดที่มีจุดมุงหมายที่ชัดเจนและเปดเผย  

2.ทําความเขาใจในรายละเอยีดของการสังเกต 

3.ใหความหมายกับส่ิงที่ไดสังเกตดวยการ บรรยาย 

4.เพิ่มความลึกและกวาง ของความหมาย ดวยการตั้งคําถาม ที่เกี่ยวของกับความหมาย 

ความคิดเห็นสวนตนและหนาที่ที่พึงปฏิบัติ โดยในแตละทฤษฎีจะมีความแตกตางกันในบทสรุปที่

ตองการ เชน เมอซิวโรว เนนเรื่องของ”ขอเสนอ” การวิพากษอยางเปนรูปธรรม ในขณะที่ บลูค

ฟวลด เนนเรื่องของหลักการและเหตุผลความสอดคลอง จนจุดประการการสะทอนแนวคิดโดยอาจ

ไมตองมีการวิพากษ เดอโบโน เนนเรื่องของจิตใตสํานึก และความไมส้ินสุดของการวิพากษ 

เหตุการณที่ไดรับการวิพากษแลวสามารถนํามาวิพากษใหมหากมีเหตุการณหรือขอมูลใหมที่ทําให

ตองมีกระบวนการสะทอนกลับเชิงวิพากษ (Critical Incident) 
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กลยทุธการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ 

-ถามตนเองวา เหตุใด บางสิ่งจึงเกิดขึ้น และบางสิ่งไมเกิดขึ้น 

-ถามตนเองวา อะไร ดี เพราะเหตุใด อะไรไมดี เพราะเหตุใด อะไร ไมดี ไมเลว หาความ

นาสนใจ วาทําไม  

-คิดถึงทางเลือก ส่ิงที่อาจเกิดขึ้น หรือ ทําใหเกิดขึ้น 

-แสวงหาจุดมุงหมาย  

-แสวงหาสิ่งที่ซอนอยูในทัศนคติ อ่ืนๆและในทัศนคติของตนเอง อะไรที่เรียนรูแลว ทําให

เชื่อ กฎเกณฑใดที่ซอนเรนอยูในวัฒนธรรมของตนเอง   

-มองในองครวม ดานความสัมพันธ และศักยภาพ แตตองเปนรูปแบบ ของ คานิยม และ

การตัดสิน 

-พิจารณาบางสวนในทางตรงขาม เพื่อสรางความทาทาย  

-ลองถามดูวาใครจะไดผลประโยชน มากที่สุด หรือ ไมไดเลยจากกระแสตอบรับและการ

แสดงออก เพื่อสรางสมมติฐานใหมๆ.  
 
ภาพรวมของกระบวนการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ 
 

ภายใตกรอบแหง “ความนาสงสัย” (Skepticism) กระบวนการสะทอนความคิดเชิง

วิพากษเกี่ยวของสัมพันธกับการสืบหาขอมูลและการประเมินขอมูลเพื่อใหไดมาซึ่งขอสรุปหรือ

คําตอบที่เชื่อถือได กระบวนการสะทอนความคิดเชิงวิพากษประกอบดวย “ตรรกะที่ไมเปน

ทางการ” (Informal logic) ผลการวิจัยดานการรับรูเชิงจิตวิทยา (Cognitive Psychology) ทําให

คนเริ่มเชื่อมากขึ้นวาสถาบันการศึกษาทุกแหงควรเนนการสอนทักษะการคิดเชิงวิพากษมากขึ้น

แทนการสอนใหเรียนรูแบบทองจํา 

 

กระบวนการสะทอนความคิดเชิงวิพากษสามารถตอบสนองประเด็นและสถานการณได

หลายๆ อยางและทําใหเราสามารถสืบเสาะหาสิ่งเชื่อมโยงระหวางกันไดดวย ดังนั้น การคิดเชิง

วิพากษจึงเปนตัวสรางระบบชองความคิดตางๆ ที่สัมพันธกับความรู เชน วิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร วิศวกรรมศาสตร ประวัติศาสตร มานุษยวิทยาเศรษฐศาสตร หลักเหตุผลทางศีลธรรม 

และปรัชญาเราอาจแบงการคิดเชิงวิพากษไดเปนสองลักษณะไดแกชุดของทักษะการรับรู 

(cognitive skill) และ ความสามารถและการใชทักษะนั้นๆ เพื่อเปนแนวทางแหงประพฤติกรรม 

การคิดเชิงวิพากษไมเปนเพียงการหาและการเก็บรวบรวมขอมูล หรือการเปนเพียงผูมีทักษะแต
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ไมไดใชอยางสม่ําเสมอ การคิดเชิงวิพากษจึงไมใชเปนเพียงการฝกฝนทักษะเพื่อการไมยอมรับรอง

ผลเพียงอยางเดียว  

 

กระบวนการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ คือ การสังเกต เขาใจ จําแนกความเห็นใน

ประเด็นปญหาจากทุกฝายที่เกี่ยวของและการจัดเก็บขอโตแยงที่มีตรรกะที่สนับสนุนในแตละฝาย 

แตกขอโตแยงออกเปนสวนๆ ตามเนื้อหา ดึงเอาเนื้อหาสวนเพิ่มเติมที่มีความหมายตรงนัยของ

ขอคิดเห็น ตรวจสอบคําแถลงและความหมายตามนัยเหลานี้เพื่อหาความขัดแยงในตัวเอง บงชี้

เนื้อหาการอางที่ขัดแยงกันในบรรดาขอถกเถียงตางๆ ที่มีแลวจึงใสน้ําหนักหรือคะแนนใหขออาง

นั้นๆ เพิ่มน้ําหนักเมื่อขออางมีขอเสนอสนับสนุนที่เดนชัด โดยเฉพาะการมีเหตุมีผลที่สอดคลองกัน 

หรือมีขอเสนอจากแหลงใหมๆ หลายแหลง ลดน้ําหนักเมื่อขออางมีความขัดแยงกัน ปรับน้ําหนัก

ข้ึนลงตามความสอดคลองของขอมูลกับประเด็นกลาง จะตองขอเสนอสนับสนุนที่เพียงพอสําหรับ

ใชในการตัดสินขออางที่ไมนาเชื่อถือ หรือมิฉะนั้น จะตองไมนําประเด็นการกลาวอางดังกลาวมา

ประกอบการตัดสิน ประเมินน้ําหนักดานตางๆ ของขออาง  

 

แผนที่ในจิตสํานึก (Mind Maps) เปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสําหรับการจัดรูปและการ

ประเมินคาขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ ในขั้นสุดทาย เราอาจกําหนดน้ําหนักเปนตัวเลขสําหรับแตละ

แขนงของแผนที่ในใจ การคิดเชิงวิพากษไมใชส่ิงที่ใชประกันวาไดบรรลุถึงความจริง หรือ ขอสรุปที่

ถูกตองแลว ประการแรก เราอาจไมสามารถหาขอมูลที่ถูกตองได ซึ่งโดยขอเท็จจริงแลว ขอมูลที่มี

ความสําคัญอาจยังไมมีการคนพบ หรือยังเปนขอมูลที่ยังไมมีใครรูวาเปนอะไร ประการที่สอง 

ความลําเอียงของคนการปดบังหรือถวงประสิทธิภาพในการเก็บ ประเมินขอมูลที่มีอยูแลว การ

เอาชนะความลําเอียง เพื่อลดความลําเอียง ผูคิดจะตองมีมาตรการตางๆ เพื่อใชในกระบวนการ

ของการคิดเชิงวิพากษ แทนที่จะตั้งคําถามวา “เร่ืองนี้มีประเด็นที่คานกับความเชื่อของเราหรือไม” 

ควรถามวา “ประเด็นนี้มีความหมายอยางไร” ในขั้นแรกๆ ของการเก็บรวบรวมและประเมินขอมูล 

ส่ิงแรกสุดที่ผูคิดจะตองทําคือ “การไมดวนตัดสิน” (เหมือนที่ทําในการอานนิยายหรือดูภาพยนตร) 

วิธีการนี้รวมถึงการสําเหนียก (Perceptive) มากกวาการตัดสิน (Judgmental) นั่นคือการ

หลีกเลี่ยงการเลื่อนไหลจากใชการมองกวางไปสูการตัดสิน  

 

จากแนวความคิดในเรื่องตางๆที่สามารถนํามาใชเปนกรอบแนวคิดการวิจัยผูวิจัยได

ทําการศึกษาเนื้อหาของการวิจัยดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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แนวคิดเรื่องสภาวะโลกรอน 

สภาวะโลกรอน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate 

Change) เปนปญหาใหญของโลกเราในปจจุบัน สังเกตไดจาก อุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ 

สาเหตุหลักของปญหานี้ มาจาก กาซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ปรากฏการณเรือน

กระจก มีความสําคัญกับโลก เพราะกาซจําพวก คารบอนไดออกไซด หรือ มีเทน จะกักเก็บความ

รอนบางสวนไวในในโลก ไมใหสะทอนกลับสูบรรยากาศทั้งหมด มิฉะนั้น โลกจะกลายเปนแบบดวง

จันทร ที่ตอนกลางคืนหนาวจัด (และ ตอนกลางวันรอนจัด เพราะไมมีบรรยากาศ กรองพลังงาน 

จาก ดวงอาทิตย) ซึ่งการทําใหโลกอุนขึ้นเชนนี้ คลายกับหลักการของ เรือนกระจก (ที่ใชปลูกพืช) 

จึงเรียกวา ปรากฏการณเรือนกระจก (Greenhouse Effect) แตการเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องของ CO2 

ที่ออกมาจาก โรงงานอุตสาหกรรม รถยนต หรือการกระทําใดๆที่เผา เชื้อเพลิงฟอสซิล (เชน ถาน

หิน น้ํามัน กาซธรรมชาติ หรือ สารประกอบไฮโดรคารบอน) สงผลใหระดับปริมาณ CO2 ใน

ปจจุบันสูงเกิน 300 ppm (300 สวน ใน ลานสวน) เปนครั้งแรกในรอบกวา 6 แสนปซึ่ง 

คารบอนไดออกไซด ที่มากขึ้นนี้ ไดเพิ่มการกักเก็บความรอนไวในโลกของเรามากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิด

เปน สภาวะโลกรอน ดังเชนปจจุบัน 

ในสภาวะปกติ โลกเราจะไดรับพลังงานประมาณ 99.95 % จากดวงอาทิตย ในรูปแบบ

ของการแผรังสี พลังงานที่เหลือมาจากความรอนใตพิภพซึ่งหลงเหลือจากการกอตัวของโลกจาก

ฝุนธุลีในอวกาศ และการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีที่มีอยูในโลก ตั้งแตดึกดําบรรพมาโลกเรา

สามารถรักษาสมดุลของพลังงานที่ไดรับอยางดีเยี่ยม โดยมีการสะทอนความรอนและการแผรังสี

จากโลกจนพลังงานสุทธิที่ไดรับในแตละวันเทากับศูนย ทําใหโลกมีสภาพอากาศเหมาะสมตอ

ส่ิงมีชีวิตหลากหลาย  

กลไกหนึ่งที่ทําใหโลกเรารักษาพลังงานความรอนไวได คือ "ปรากฏการณเรือนกระจก" 

(Greenhouse Effect) โดยโลกจะมีชั้นบาง ๆ ของกาซกลุมหนึ่งเรียกวา "กาซเรือนกระจก" 

(Greenhouse Gas) ที่ทําหนาที่ดักและสะทอนความรอนที่โลกแผกลับออกไปในอวกาศใหกลับ

เขาไปในโลกอีก หากไมมีกาซกลุมนี้ โลกจะไมสามารถเก็บพลังงานไวได และจะมีอุณหภูมิ

แปรปรวนในแตละวัน กาซกลุมนี้จึงทําหนาที่เสมือนผาหมบาง ๆ ที่คลุมโลกที่หนาวเย็น  

การณกลับกลายเปนวาในชวงระยะเวลาหลายสิบปที่ผานมา โลกเราไดมีการสะสมกาซ

เรือนกระจกในชั้นบรรยากาศมากขึ้น เนื่องจากการเผาไหมเชื้อเพลิงตาง ๆ ที่ใชในกิจกรรม

ประจําวัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเผาไหมน้ํามันเชื้อเพลิงที่ขุดขึ้นมาจากใตดิน การเพิ่มข้ึนของกาซ
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เรือนกระจกทําใหโลกไมสามารถแผความรอนออกไปไดอยางที่เคย สงผลใหอุณหภูมิของโลกเพิ่ม

มากขึ้นอยางตอเนื่อง เสมือนกับโลกเรามีผาหมที่หนาขึ้นนั่นเอง  

สภาวะโลกรอนภายในชวง 10 ปนับตั้งแตป พ.ศ. 2533 มานี้ ไดมีการบันทึกถึงปที่มี

อากาศรอนที่สุดถึง 3 ปคือ ป พ.ศ. 2533, พ.ศ.2538 และป พ.ศ. 2540 แมวาพยากรณการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยังมีความไมแนนอนหลายประการ แตการถกเถียงวิพากษวิจารณ

ไดเปลี่ยนหัวขอจากคําถามที่วา "โลกกําลังรอนขึ้นจริงหรือ" เปน "ผลกระทบจากการที่โลกรอนขึ้น

จะสงผลรายแรง และตอเนื่องตอส่ิงที่มีชีวิตในโลกอยางไร" ดังนั้น ยิ่งเราประวิงเวลาลงมือกระทํา

การแกไขออกไปเพียงใด ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็จะยิ่งรายแรงมากขึ้นเทานั้น และบุคคลที่จะไดรับ

ผลกระทบมากที่สุดก็คือ ลูกหลานของพวกเราเอง 

 

สภาวะโลกรอนเปนภัยพิบัติที่มาถึง โดยที่เราทุกคนตางทราบถึงสาเหตุของการเกิดเปน

อยางดี นั่นคือ การที่มนุษยเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอซซิล เชน ถานหิน น้ํามัน และกาซธรรมชาติ เพื่อ

ผลิตพลังงาน เราตางทราบดีถึงผลกระทบบางอยางของสภาวะโลกรอน เชน การละลายของ

น้ําแข็งในขั้วโลก ระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้น ความแหงแลงอยางรุนแรง การแพรระบาดของโรคราย

ตางๆ อุทกภัย ปะการังเปลี่ยนสีและการเกิดพายุรุนแรงฉับพลัน โดยผูที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด 

ไดแก ประเทศตามแนวชายฝง ประเทศที่เปนเกาะ และภูมิภาคที่กําลังพัฒนาอยางเอเชียอาคเนย

จากการทํางานของคณะกรรมการของรัฐบาลนานาชาติ วาดวยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศที่มีองคการวิทยาศาสตร ไดรวมมือกับองคการสหประชาชาติ เฝาสังเกตผลกระทบตางๆ 

และไดพบขอเสนอใหมที่แนชัดวา จากการที่สภาวะโลกรอนขึ้นในชวง 50 กวาปมานี้ สวนใหญเปน

ผลมาจากการกระทําของมนุษย ซึ่งสงผลกระทบอยางตอเนื่องใหอุณหภูมิของโลกเพิ่มข้ึนในทุกหน

ทุกแหง ประมาณ 1.4-5.8 องศาเซลเซียส  

 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไมไดเปลี่ยนแปลงไปทีละเล็กทีละนอย แตเปนการ

เปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นบอยครั้ง และมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ตัวอยางที่เห็นไดชัด

ไดแก ความแหงแลงอยางรุนแรง วาตภัย อุทกภัย พายุฝนฟาคะนอง พายุทอรนาโด แผนดินถลม 

และการเกิดพายุรุนแรงฉับพลัน จากภาวะอันตรายเหลานี้พบวา ผูที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่ที่เส่ียงกับ

การเกิดเหตุการณดังกลาว ซึ่งไดรับผลกระทบมากกวาพื้นที่สวนอื่นๆ ยังไมไดรับการเอาใจใสและ

ชวยเหลือเทาที่ควร นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณวา การที่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น เปนเหตุให

ปริมาณผลผลิตเพื่อการบริโภคโดยรวมลดลง ซึ่งทําใหจํานวนผูอดอยากหิวโหยเพิ่มข้ึนอีก 60-350 

ลานคน 
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ในประเทศไทยและฟลิปปนส มีโครงการพลังงานตางๆ ที่จัดตั้งขึ้น และการดําเนินงานของ

โครงการเหลานี้ ไดสงผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยาอยางเห็นไดชัด ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลง

ของฝนที่ไมตกตามฤดูกาล และปริมาณน้ําฝนที่ตกในแตละชวงไดเปลี่ยนแปลงไป การบุกรุกและ

ทําลายปาไมที่อุดมสมบูรณ การสูงขึ้นของระดับน้ําทะเลและอุณหภูมิของน้ําทะเล ซึ่งสงผลกระทบ

อยางมากตอระบบนิเวศวิทยาตามแนวชายฝง และจากการที่อุณหภูมิของน้ําทะเลสูงขึน้นี ้ไดสงผล

กระทบตอการเปลี่ยนสีของน้ําทะเล ดังนั้น แนวปะการังตางๆ จึงไดรับผลกระทบและถูกทําลาย

เชนกัน 

 

ประเทศไทยเปนตัวอยางของประเทศที่มีชายฝงทะเล ที่มีความยาวประมาณ 2,490 

กิโลเมตร และเปนแหลงที่มีความสําคัญอยางมากตอเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

การประมง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และความไมแนนอนของฤดูการที่สงผลกระทบตอการทํา

เกษตรกรรม มีการคาดการณวา หากระดับน้ําทะเลสูงขึ้นอีกอยางนอย 1 เมตรภายในทศวรรษหนา 

หาดทรายและพื้นที่ชายฝงในประเทศไทยจะลดนอยลง สถานที่ตากอากาศชายทะเล รวมถึง

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยวตางๆ เชน พัทยา และ ระยองจะไดรับผลกระทบ

โดยตรง แมแตกรุงเทพมหานคร ก็ไมสามารถหลีกเลี่ยงจากผลกระทบของระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นนี้

เชนกัน 

 

ปญหาดานสุขภาพ ก็เปนเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ไดรับผลกระทบอยางรุนแรง จากสภาพ

ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนี้ดวย เนื่องจากอุณหภูมิและความชื้นที่สูงขึ้น สงผลใหมีการเพิ่มขึ้นของ

ยุงมากขึ้น ซึ่งนํามาสูการแพรระบาดของไขมาเลเรียและไขสา นอกจากนี้โรคที่เกี่ยวของกับน้ํา เชน 

อหิวาตกโรค ซึ่งจัดวาเปนโรคที่แพรระบาดไดอยางรวดเร็วโรคหนึ่งในภูมิภาคนี้ คาดวาจะเพิ่มข้ึน

อยางรวดเร็วและตอเนื่อง จากอุณหภูมิและความชื้นที่สูงขึ้น คนยากจนเปนกลุมคนที่มีความเสี่ยง

สูงตอผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงนี้ ประกอบกับการใหความรูในดานการดูแลรักษาสุขภาพที่

ดี ยังมีไมเพียงพอ 

 

ปจจุบันนี้สัญญาณเบื้องตนของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ไดปรากฏขึ้นอยางแจง

ชัด ดังนั้น สมควรหรือไมที่จะรอจนกวาจะคนพบขอมูลมากขึ้น หรือ มีความรูในการแกไขมากขึ้น 

ซึ่ง ณ เวลานั้นก็อาจสายเกินไปแลวที่จะแกไขได  

   

 ผูวิจัยไดศึกษาภาวะเรือนกระจก อันเนื่องจากสภาวะโลกรอน มีรายละเอียดดังนี้ 
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ภาพที่ 2 ภาวะเรือนกระจก  

 

 
 

การกรองรังส ี(บัญชา ธนบญุสมบัติ, 2548) 

 

พลังงานจากดวงอาทิตยเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา มีทั้งรังสีคลื่นสั้นและคลื่นยาว บรรยากาศ

ของโลกทําหนาที่ปกปองรังสีคลื่นสั้นไมใหลงมาทําอันตรายตอส่ิงมีชีวิตบนพื้นโลกได โมเลกุลของ

กาซไนโตรเจนและออกซิเจนในบรรยากาศชั้นบนสุดจะดูดกลืนรังสีแกมมาและรังสีเอ็กซจนทําให

อะตอมของกาซในบรรยากาศชั้นบนมีอุณหภูมิสูง และแตกตัวเปนประจุ (บางครั้งเราเรียกชั้น

บรรยากาศที่เต็มไปดวยประจุนี้วา "ไอโอโนสเฟยร" มีประโยชนในการสะทอนคลื่นวิทยุสําหรับการ

ส่ือสาร) รังสีอุลตราไวโอเล็ตสามารถสองผานบรรยากาศชั้นบนลงมา แตถูกดูดกลืนโดยกาซโอโซน

ในชั้นสตราโตสเฟยรที่ระยะสูงประมาณ 19 - 48 กิโลเมตร แสงแดดหรือแสงที่ตามองเห็นสามารถ

สองลงมาถึงพื้นโลก รังสีอินฟราเรดถูกดูดกลืนโดยกาซเรือนกระจก เชน ไอน้ําและ

คารบอนไดออกไซดในชั้นโทรโปสเฟยร สวนคลื่นไมโครเวฟและคลื่นวิทยุในบางความถี่สามารถ

สองทะลุชั้นบรรยากาศได 
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ภาพที่ 3 ภาวะเรือนกระจก  

 

 
 

 

บรรยากาศของโลกประกอบดวยกาซไนโตรเจน 78% กาซออกซิเจน 21% กาซอารกอน 

0.9% นอกนั้นเปนไอน้ํา และกาซคารบอนไดออกไซดจํานวนเล็กนอย แมวาไนโตรเจน ออกซิเจน 

และอารกอนจะเปนองคประกอบหลักของบรรยากาศ แตก็มิไดมีอิทธิพลตออุณหภูมิของโลก 

ในทางตรงกันขามกาซโมเลกุลใหญ เชน ไอน้ํา คารบอนไดออกไซด และมีเทน แมจะมีอยูใน

บรรยากาศเพียงเล็กนอย กลับมีความสามารถในการดูดกลืนรังสีอินฟราเรด และมีอิทธิพลทําให

อุณหภูมิของโลกอบอุน เราเรียกกาซพวกนี้วา "กาซเรือนกระจก" (Greenhouse gas) เนื่องจาก

คุณสมบัติในการเก็บกักความรอน หากปราศจากกาซเรือนกระจกแลว พื้นผิวโลกจะมีอุณหภูมิ

เพียง -18 °C ซึ่งนั่นก็หมายความวาน้ําทั้งหมดบนโลกนี้จะกลายเปนน้ําแข็ง 

 

ภาพที่ 4  ภาวะเรือนกระจก  
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ประโยชนของภาวะเรือนกระจก 
 

คําวา "เรือนกระจก" หมายถึง โรงเพาะปลูกตนไม ซึ่งมีผนังที่หอหุมดวยวัสดุโปรงใส เชน 

แกว หรือพลาสติก เปนตน เพื่อปองกันมิใหสูญเสียความรอนออกไป ทําใหอากาศภายในมี

อุณหภูมิสูง ชวยใหตนไมเจริญเติบโต โลกของเราก็มีสภาวะเชนนี้เรียกวา "ภาวะเรือนกระจก" 

(Greenhouse effect) โมเลกุลของกาซเรือนกระจกในบรรยากาศจะทําหนาที่ดูดกลืนรังสี

อินฟราเรดที่โลกแผออกมา ไมใหพลังงานสูญหายไปในอวกาศจนหมด ซึ่งชวยใหโลกมีอุณหภูมิ

อบอุนขึ้น การที่กลางวันและกลางคืนบนโลกไมแตกตางกันมากเปนเพราะโลกมีการถายเท

พลังงานในชั้นบรรยากาศ ในเวลากลางวันเมฆและบรรยากาศจะชวยสะทอนแสงอาทิตยสวนหนึ่ง

ออกไป ทําใหอุณหภูมิไมสูงมาก และรังสีอินฟราเรดที่แผออกมาจากไอน้ําและกาซเรือนกระจก 

ชวยรักษาอุณหภูมิไวไมใหต่ํามากในเวลากลางคืน สวนบนดวงจันทรไมมีบรรยากาศในการ

หมุนเวียนพลังงานและพาความรอน กลางวันและกลางคืนจึงมีอุณหภูมิแตกตางกันมาก จะเห็นได

วาภาวะเรือนกระจกมีคุณประโยชน เพราะชวยใหโลกมีความอบอุน และทําใหน้ําบนพื้นโลกมีครบ

ทั้ง 3 สถานะ จึงเปนปจจัยที่สําคัญที่เอื้ออํานวยตอการดํารงชีวิต ดังนั้นเมื่อนักวิทยาศาสตร

ตองการจะหาดาวเคราะหที่มีความเปนไปไดที่จะมีส่ิงมีชีวิต เขาจะมองหาดาวที่มีสเปคตรัมของ

กาซเรือนกระจก  

 

กาซและสารที่มีผลกระทบตอสภาวะโลกรอน มีทั้งหมด 6 ชนิด ไดแก  

 

             1. ไอน้ํา (H2O) เปนกาซเรือนกระจกที่มีมากที่สุดบนโลก มี ไอน้ําเกิดจากโดยฝมือมนุษย 

2 วิธี คือ จากการเผาไหมเชื้อเพลิงหรือกาซธรรมชาติ และจากการหายใจและคายน้ําของสัตวและ

พืชในการทําเกษตรกรรม  

            

2. กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) มีกาซคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศถึง 98% กาซ

คารบอนไดออกไซดชวยทําใหโลกอบอุน เหมาะสําหรับเปนถิ่นที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิต กาซ

คารบอนไดออกไซดมีปริมาณเพิ่มข้ึน เนื่องจากการเผาไหมในรูปแบบตาง ๆ เชน การเผาไหม

เชื้อเพลิง โรงงานอุตสาหกรรม การเผาปาเพื่อใชพื้นที่สําหรับอยูอาศัยและการทําปศุสัตว เปนตน  

 

3.กาซมีเทน (CH4) กาซมีเทนมีคุณสมบัติของกาซเรือนกระจกสูงกวากาซ

คารบอนไดออกไซด กลาวคือดวยปริมาตรที่เทากัน กาซมีเทนสามารถดูดกลืนรังสีอินฟราเรดได

ดกีวากาซคารบอนไดออกไซด กาซมีเทนมีปริมาณเพิ่มข้ึนเนื่องจากการทํานาขาว ปศุสัตว และการ



69                                                                                                                                                                    

เผาไหมมวลชีวภาพ การเผาไหมเชื้อเพลิงประเภทถานหิน น้ํามัน และกาซธรรมชาติ การเพิ่มข้ึน

ของกาซมีเทนสงผลกระทบโดยตรงตอภาวะเรือนกระจกมากเปนอันดับ 2 รองจากกาซ

คารบอนไดออกไซด  

 

4. กาซไนตรัสออกไซด (N2O) ปกติกาซชนิดนี้ในธรรมชาติเกิดจากการยอยสลายซากสิ่งมี

ชิวิตโดยแบคทีเรีย แตที่มีเพิ่มสูงขึ้นในปจจุบัน เนื่องมาจากอุตสาหกรรมที่ใชกรดไนตริกใน

กระบวนการผลิต เชน อุตสาหกรรมผลิตเสนใยไนลอน อุตสาหกรรมเคมีและพลาสติกบางชนิด 

เปนตน กาซไนตรัสออกไซดที่เพิ่มข้ึนสงผลกระทบโดยตรงตอการเพิ่มพลังงานความรอนสะสมบน

พื้นผิวโลก 

 

5. สารประกอบคลอโรฟลูออโรคารบอน (CFC) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา "ฟรีออน" (Freon) 

มิไดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แตเปนสิ่งประดิษฐของมนุษย มีแหลงกําเนิดมาจากโรงงาน

อุตสาหกรรม และอุปกรณเครื่องใชในชีวิตประจําวัน เชน ตูเย็น เครื่องปรับอากาศ และสเปรย เปน

ตน สาร CFC มีองคประกอบเปนคลอรีน ฟลูออไรด และโบรมีน ซึ่งมีความสามารถในการทําลาย

โอโซน ตามปกติสาร CFC ในบริเวณพื้นผิวโลกจะทําปฏิกิริยากับสารอื่น แตเมื่อมันดูดกลืนรังสีอุล

ตราไวโอเล็ตในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟยร โมเลกุลจะแตกตัวใหคลอรีนอะตอมเดี่ยว และทํา

ปฏิกิริยากับกาซโอโซน เกิดกาซคลอรีนโมโนออกไซด (ClO) และกาซออกซิเจน หากคลอรีนจํานวน 

1 อะตอม ทําลายกาซโอโซน 1 โมเลกุล ไดเพียงครั้งเดียว ก็คงไมเปนปญหา แตทวาคลอรีน 1 

อะตอม สามารถทําลายกาซโอโซน 1 โมเลกุล ไดนับพันครั้ง เนื่องจากเมื่อคลอรีนโมโนออกไซดทํา

ปฏิกิริยากับออกซิเจนอะตอมเดี่ยว แลวเกิดคลอรีนอะตอมเดี่ยวขึ้นอีกครั้ง ปฏิกิริยาลูกโซเชนนี้จึง

เปนการทําลายโอโซนอยางตอเนื่อง ปจจุบันแมวาจะมีการจํากัดการใชกาซประเภทนี้ใหนอยลง 

40% เมื่อเทียบกับ 10 กวาปกอน แตปริมาณสารคลอโรฟลูออโรคารบอนที่ยังคงสะสมอยูในชั้น

บรรยากาศ ยังเปนตนเหตุที่ทําใหมีพลังงานความรอนสะสมบนพื้นผิวโลกประมาณ 0.28 วัตตตอ

ตารางเมตร  

         

6. โอโซน (O3) เปนกาซที่ประกอบดวยธาตุออกซิเจนจํานวน 3 โมเลกุล มีอยูเพียง 

0.0008% ในบรรยากาศ โอโซนไมใชกาซที่มีเสถียรภาพสูง มันมีอายุอยูในอากาศไดเพียง 20 - 30 

สัปดาห แลวสลายตัว โอโซนเกิดจากกาซออกซิเจน (O2) ดูดกลืนรังสีอุลตราไวโอเล็ตแลวแตกตัว

เปนออกซิเจนอะตอมเดี่ยว (O) จากนั้นออกซิเจนอะตอมเดี่ยวรวมตัวกับกาซออกซิเจนและโมเลกุล

ชนิดอื่น (M)ที่ทําหนาที่เปนตัวกลาง แลวใหผลผลิตเปนกาซโอโซนออกมา กาซโอโซนมี 2 บทบาท 

คือเปนทั้งพระเอกและผูรายในตัวเดียวกัน ข้ึนอยูวามันวางตัวอยูที่ใด โอโซนในชั้นสตราโตสเฟยร 
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(Stratosphere Ozone) เปนเกราะปองกันรังสีอุลตราไวโอเล็ต (UV) ซึ่งเปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิต

บนโลก ในธรรมชาติโอโซนที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวมีเพียง 10% โอโซนสวนใหญในชั้นสตราโตสเฟยร

รวมตัวเปนชั้นบาง ๆ ที่ระยะสูงประมาณ 20 - 30 กิโลเมตร ทําหนาที่กรองรังสีอุลตราไวโอเล็ตจาก

ดวงอาทิตยออกไป 99% กอนถึงพื้นโลก หากรางกายมนุษยไดรับรังสีนี้มากเกินไป จะทําใหเกิด

มะเร็งผิวหนัง สวนจุลินทรียขนาดเล็ก อยางเชนแบคทีเรียก็จะถูกฆาตาย โอโซนในชั้นโทรโพสเฟยร 

(Troposphere Ozone) เปนกาซพิษที่เปนอันตรายตอรางกาย และมีคุณสมบัติเปนกาซเรือน

กระจกมากที่สุด โดยดูดกลืนรังสีอินฟราเรด ทําใหเกิดพลังงานความรอนสะสมบนพื้นผิวโลก

ประมาณ 2.85 วัตต/ตารางเมตร โอโซนในชั้นนี้เกิดจากการเผาไหมมวลชีวภาพและการสันดาป

ของเครื่องยนต สวนใหญเกิดขึ้นจากการจราจรติดขัด เครื่องยนต เครื่องจักร และโรงงาน

อุตสาหกรรม ซึ่งปะปนอยูในหมอกควัน เมื่อโอโซนอยูในบรรยากาศชั้นลางหรือเหนือพื้นผิว มันจะ

ใหโทษมากกวาใหคุณ เนื่องจากเปนพิษตอรางกาย ดังนั้นคําพูดที่วา "ออกไปสูดโอโซนใหสบาย

ปอด" จึงเปนความเขาใจผิด 

  
ผลกระทบจากสภาวะโลกรอน 

โดยเฉลี่ยแลวอุณหภูมิของโลกจะเพิ่มข้ึนไมมากนัก แตผลกระทบที่เกิดขึ้นจะสงผลตอเปน

ทอด ๆ และจะมีผลกระทบกับโลกในที่สุด ขณะนี้ผลกระทบดังกลาวเริ่มปรากฏใหเห็นแลวทั่วโลก 

รวมทั้งประเทศไทย ตัวอยางที่เห็นไดชัด คือ การละลายของน้ําแข็งทั่วโลก ทั้งที่เปนธารน้ําแข็ง 

(glaciers) แหลงน้ําแข็งบริเวณขั้วโลก และในกรีนแลนดซึ่งจัดวาเปนแหลงน้ําแข็งที่ใหญที่สุดใน

โลก น้ําแข็งที่ละลายนี้จะไปเพิ่มปริมาณน้ําในมหาสมุทร เมื่อประกอบกับอุณหภูมิเฉลี่ยของน้ํา

สูงขึ้น น้ําก็จะมีการขยายตัวรวมดวย ทําใหปริมาณน้ําในมหาสมุทรทั่วโลกเพิ่มมากขึ้นเปนทวีคูณ 

ทําใหระดับน้ําทะเลสูงขึ้นมาก สงผลใหเมืองสําคัญ ๆ ที่อยูริมมหาสมุทรตกอยูใตระดับน้ําทะเล

ทันที มีการคาดการณวา หากน้ําแข็งดังกลาวละลายหมด จะทําใหระดับน้ําทะเลสูงขึ้น 6-8 เมตร

ทีเดียว  

ผลกระทบที่เร่ิมเห็นไดอีกประการหนึ่งคือ การเกิดพายุหมุนที่มีความถี่มากขึ้น และมีความ

รุนแรงมากขึ้นดวย ดังเราจะเห็นไดจากขาวพายุเฮอริเคนที่พัดเขาถลมสหรัฐหลายลูกในชวงสอง

สามปที่ผานมา แตละลูกก็สรางความเสียหายในระดับหายนะทั้งสิ้น สาเหตุอาจอธิบายไดในแง

พลังงาน กลาวคือ เมื่อมหาสมุทรมีอุณหภูมิสูงขึ้น พลังงานที่พายุไดรับก็มากขึ้นไปดวย สงผลให

พายุมีความรุนแรงกวาที่เคย  
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สภาวะโลกรอนยังสงผลใหบางบริเวณในโลกประสบกับสภาวะแหงแลงอยางอยางไมเคย

มีมากอน เชน ขณะนี้ไดเกิดสภาวะโลกรอนรุนแรงขึ้นอีกเนื่องจากตนไมในปาที่เคยทําหนาที่

ดูดกลืนกาซคารบอนไดออกไซด ไดลมตายลงเนื่องจากขาดน้ํา นอกจากจะไมดูดกลืนกาซตอไป

แลว ยังปลอยคารบอนไดออกไซดออกมาจากกระบวนการยอยสลายดวย และยังมีสัญญาณเตือน

จากภัยธรรมชาติอ่ืน ๆ อีกมา ซึ่งหากเราสังเกตดี ๆ จะพบวาเปนผลจากสภาวะนี้ไมนอย  

ไดมีผูแนะนําวธิีการชวยปองกันสภาวะโลกรอนไวดังนี ้  

                      1. การลดระยะทาง 

                      2. ปดเครื่องปรับอากาศ 

                      3. ลดระดับการใชงานของเครื่องใชไฟฟา 

                      4. การนาํกลบัมาใชงานใหม 

                      5. การรักษาปาไม 

                      6. ลดการใชน้ํามนั 

สรุปไดวา เราคงไมอาจหยุดยั้งสภาวะโลกรอนที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตได ถึงแมวาเรา

จะหยุดผลิตกาซเรือนกระจกโดยสิ้นเชิงตั้งแตบัดนี้ เพราะโลกเปรียบเสมือนเครื่องจักรขนาดใหญที่

มีกลไกเล็ก ๆ จํานวนมากทํางานประสานกัน การตอบสนองที่มีตอการกระตุนตาง ๆ จะตองใช

เวลานานกวาจะกลับเขาสูสภาวะสมดุล และแนนอนวา สภาวะสมดุลอันใหมที่จะเกิดขึ้นยอมจะ

แตกตางจากสภาวะปจจุบันอยางมาก แตเราก็ยังสามารถบรรเทาผลอันรายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นใน

อนาคตเพื่อใหความรุนแรงลดลงอยูในระดับที่พอจะรับมือได และอาจจะชะลอปรากฏการณโลก

รอนใหชาลง กินเวลานานขึ้น ส่ิงที่เราพอจะทําไดตอนนี้คือพยายามลดการผลิตกาซเรือนกระจกลง 

และเนื่องจากเราทราบวากาซดังกลาวมาจากกระบวนการใชพลังงาน การะประหยัดพลังงานจึง

เปนแนวทางหนึ่งในการลดอัตราการเกิดสภาวะโลกรอนไปในตัว สภาวะโลกรอนในปจจุบันนั้นมี

ผลกระทบจากจํานวนกาซทั้งหกชนิดที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นทําใหเกิดสภาวะเรือนกระจก เกิด

พลังงานสะสมบนพื้นโลกจนทําใหอุณหภูมิสูงขึ้น เปนตนเหตุของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผูวิจัยได

ศึกษาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติดังนี้ 
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แนวคิดเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
 
ประเภทสาเหตุ กระบวนการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 
บริเวณอาวไทยจัดไดวาเปนบริเวณ ที่ยังมีความเสี่ยง ตอการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

สําหรับเยาวชนที่เกี่ยวของกับน้ํา คือ น้ําทวม น้ําแลง และแผนดินถลม ตัวเลขการสูญเสียจากภัย

พิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนที่เกี่ยวของกับน้ําในชวง 10 ปที่ ผานมาเพิ่มข้ึนจาก 6,000 ลาน

บาทในป พ.ศ. 2533 เปน 12,000 ลานบาทในป พ.ศ. 2538 และเพิ่มข้ึนเปนกวา 40,000 ลานบาท

ในป พ.ศ. 2543 และมีแนวโนมเพิ่มข้ึน ความเสียหายจากภัยแลง จะเห็นผลพวงในระยะยาว ที่มี

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากรโดยรวม ความสูญเสียดังกลาวขางตน สะทอนให

เห็นถึงจุดออนในการบริหารจัดการ ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในอดีต ซึ่งมุงเนนไปที่

การปฏิบัติการในเชิงตั้งรับ กลาวคือ การชวยเหลือและฟนฟูบูรณะ อยางไรก็ตาม แนวโนมความ

รุนแรงของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่ยังคงเพิ่มข้ึน ทําใหบริเวณอาวไทย ตองปรับเปลี่ยนแนวคิดให

เปนการบริหารจัดการในเชิงรุก โดยเพิ่มการปองกันและลดผลกระทบ และการเตรียมพรอมรับภัย

จากการปฏิบัติการในเชิงรับ 
 

ความหมาย 
 
จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา  

 

หนวยบรรเทาสาธารณภัย (2549: 2) ภัยพิบัติ (Disaster) หมายถึงผลกระทบของภัย

(HAZARD) ที่มีตอกลุมคน หรือชุมชน ที่อยูในเขตลอแหลมตออันตราย(VULNERABLE 

COMMUNITY) เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษยหรือธรรมชาติทําใหเกิดความเสียหาย และ 

ผลกระทบตอมนุษย และสิ่งแวดลอม มากเกินกวาความสามารถสําหรับเยาวชนในการรับมือกับ

เหตุการณ 

 

CMMET (2550: 12) กลาววา ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หมายถึง ภัยอันตรายตางๆที่เกิดขึ้น

ตามธรรมชาติและมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของมนุษย แบงเปน 8 ประเภท วาตภัย อุทกภยั 

ทุพภิกขภัย พายุฝนฟาคะนอง พายุซัดฝง แผนดินไหว แผนดินถลม ไฟปา 

 

กรมทรัพยากรธรณี (2540: 18) กลาววา ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หมายถึง อันตรายจากสิ่ง

ที่เกิดมีและเปนอยูตามธรรมดาของสิ่ง ๆโดยมิไดมีการปรุงแตง อาทิเชน อุทกภัย   ฝนแลง  เปนตน 
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ปดิพัทธ สําเภาทอง (2546: 3) กลาววา ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หมายถึง ปรากฏการณที่

นําความเดือดรอนมาให  มีลักษณะเปน สาธารณภัย เชน ไฟไหม น้ําทวม พายุพัดบานพัง ฝนแลง 

เปนตน.   

 

วรรณพร ทองผา(2550: 6) กลาววา ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หมายถึง ภัยอันตรายตางๆที่

เกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยมิไดมีการปรุงแตง และมีผลกระทบตอชีวิต ความเปนอยูของมนุษย ซึงใน

ปจจุบันไดเกิดขึ้นบอยและถี่ข้ึน  

  

สรุปไดวา ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน หมายถึง ภัยอันตรายตางๆที่เกิดขึ้นตาม

ธรรมชาติและเมื่อมีผลกระทบตอชีวิต ความเปนอยูของมนุษย ก็กลายเปนภัยพิบัติที่นําความ

เดือดรอนมาใหกลุมคน หรือชุมชน ที่อยูในเขตลอแหลมตออันตราย และมีผลกระทบตอมนุษย 

และส่ิงแวดลอม มากเกินกวาความสามารถสําหรับเยาวชนในการรับมือกับเหตุการณ 

 

ประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยพบวาแบง

ออกเปน 8 ประเภท (CMMET, 2550: 17-20) 

 

1.วาตภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนซึ่งเกิดจาก พายุลมแรง แบงได 2 ชนิด 

1.1.วาตภัยจากพายุฤดูรอน จะเกิดขึ้นในชวงฤดูรอน เกิดจากกระแสอากาศรอนยกขึ้น

เบื้องบนอยางรุนแรง และรวดเร็ว เกิดพายุฝนฟาคะนองและอาจมีลูกเห็บทําความเสียหาย ไดใน

บริเวณเล็กๆ ชวงเวลาสั้นๆ ความเร็วลมประมาณ 50 กม./ชม. ทําใหส่ิงกอสราง บานเรือน พืชผล

ทางการเกษตรเสียหาย ฝนตกหนัก ฟาแลบ ฟาผา เปนอันตรายแกชีวิตมนุษยและสัตวได  

 

1.2 วาตภัยจากพายุฤดูหมุนเขตรอน จะเกิดขึ้นในชวงฤดูฝน เปนพายุที่เกิดขึ้นเหนือทะเล

จีนใต  และมหาสมุทรแปซิฟกในเขตรอน มีศูนยกลางประมาณ 200 กม.มีลมพัดเวียนรอบ

ศูนยกลางทิศทวนเข็มนาฬิกา ศูนยกลางเปนวงกลมประมาณ 15-60 กม. เรียกตาพายุ มองเห็นได

จากภาพเมฆดาวเทียม เมื่อเคลื่อนตัวขึ้นฝงประเทศเวียดนามทําความเสียหายใหบริเวณที่เคลื่อน

ผาน ตามลําดับความรุนแรง เกณฑการแบงความรุนแรงของพายุเขตรอนเปน 3 ระดับคือ 

1. พายุดีเปรสชั่น มีกําลังออน ความเร็วลมใกลศูนยกลางไมเกิน 63 กม./ชม. 

2. พายุหมุนเขตรอน มีกําลังปานกลาง ความเร็วลมใกลศูนยกลางไมเกิน 63-117 กม./ชม. 

3. พายุไตฝุน มีกําลังปานกลาง ความเร็วลมใกลศูนยกลางมากกวา 118 กม./ชม.  
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2.อุทกภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนซึ่งเกิดจาก ฝนตกหนักตอเนื่องเปน

เวลานาน มีสาเหตุจาก พายุหมุนเขตรอน มรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังแรง รองความกดอากาศต่ํา

กําลังแรง และแผนดินไหว ทําใหเขื่อนแตก เกิดภัยจากน้ําทวมไดแบงได 2 ชนิด 

2.1.อุทกภัยจากน้ําปาไหลหลากและน้ําทวมฉับพลัน เกิดจากฝนตกหนักติดตอกันหลาย

ชั่วโมง ดินดูดซับไมทัน น้ําฝนไหลลงพื้นราบอยางรวดเร็ว ความแรงของน้ําทําลายตนไม อาคาร 

ถนน สะพาน ชีวิต ทรัพยสิน 

2.2 อุทกภัยจากน้ําทวมขังและน้ําเออนอง เกิดจากน้ําในแมน้ํา ลําธารลนตลิ่ง มีระดับสูง

จากปกติ ทวมและแชขัง ทําใหการคมนาคมชะงัก เกิดโรคระบาด ทําลายสาธารณูปโภค และ

พืชผลการเกษตร 

 

3. ทุพภิกขภัยภัย ฝนแลง คือ ภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเปน

เวลานาน จนกอใหเกิดความแหงแลง และสงผลกระทบตอชุมชน สาเหตุของการเกิดภัยแลง มี 2 

สาเหตุหลักๆ คือ (1) เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เชน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก การ

เปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเล หรือเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนอื่นๆ เชน วาต

ภัย แผนดินไหว และ (2) เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย เชน การพัฒนาดานอุตสาหกรรม การ

ตัดไมทําลายปา ผลกระทบจากภาวะเรือนกระจก ธรรมชาติซึ่งเกิดจาก ฝนแลง ไมตกตามฤดูกาล 

มีสาเหตุจาก พายุหมุนเขตรอนเคลื่อนผานบริเวณอาวไทยนอย รองความกดอากาศต่ํามีกําลังออน 

มรสุมตะวันตกเฉียงใตมีกําลังออน เกิด สภาวะฝนทิ้งชวงเปนเวลานาน หรือ เกิดปรากฏการณ 

เอลนิโญ รุนแรง ทําใหฝนนอยกวาปกติ ทําใหผลผลิตการเกษตรเสียหาย ขาดน้ํา เหี่ยวเฉา แหง

ตายในที่สุด โรคพืชระบาด ภาพดอยลง อุตสาหกรรมเกษตรเสียหาย ขาดแคลนอุปโภค บริโภค 

กระทบกับการผลิตไฟฟาพลังน้ํา สภาวะอากาศของทุพภิกขภัย(ฝนแลง)คร่ึงหลังเดือนตุลาคม-

กลางพฤษภาคม ส้ินฤดูฝน ฤดูรอน ฝนนอยกวาฤดูฝน ปลายเดือนมิถุนายน-กลาง กรกฎาคม ฝน

ทิ้งชวงมากกวา 2 สัปดาห  

 

4.พายุฝนฟาคะนอง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนซึ่งเกิดจากฝนฟาคะนอง และ

ลมแรง อากาศรอนลอยสูงขึ้น อากาศขางเคียงไหลเขามาแทนที่ ไอน้ํากลั่นตัวเปนเมฆ ทวีความสูง

มากขึ้น มองเห็นคลายทั่งตีเหล็กสีเทาเขม มีฟาแลบ ฟารอง ฟาผา เกิดพายุฝนฟาคะนอง ลม

กระโชกแรง บางครั้งมีลูกเห็บ หากตกตอเนื่องหลายชั่วโมง อาจเกิดน้ําปาไหลหลาก น้ําทวม

ฉับพลัน อาจ เกิดพายุลมหมุนหรือ พายุงวงชางมีลมแรงมาก ทําความเสียหายบริเวณที่เคลื่อน

ผาน สภาวะอากาศกอน/ขณะ/หลังของพายุฝนฟาคะนอง (ชวง เดือนมีนาคม-พฤษภาคม) กอน

เกิดพายุฝนฟาคะนอง» อากาศรอนอบอาว» ลมสงบ หรือลมสงบ» ความชื้นในอากาศสูง จนรูสึก
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เหนียวตามรางกาย» เมฆกอตัวเปนรูปทั่งสีเทาเขม ยอดเมฆสูงกวา 10 กม.ขณะเกิดพายุฝนฟา

คะนอง  ฟาแลบ ฟารอง และฟาผา ลมกระโชกแรง ฝนตกหนักถึงหนักมาก บางครั้งมีลุกเห็บหลัง

เกิดพายุฝนฟาคะนอง» พายุสลายไปแลวอากาศจะเย็นลง รูสึกสดชื่นขึ้น ทองฟาแจมใส 

5. แผนดินไหว ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนซึ่งเกิดจากการปลดปลอยพลังงาน

ใตพิภพ ทําใหเกิดภูเขาไฟระเบิด แผนดินเลื่อน ถลม และเกิดจากมนุษย เชนระเบิดนิวเคลียร 

ภาคเหนือสวนมากจะเกิดแผนดินไหวขนาด 3-4 ริกเตอร และเคยเกิดขนาดใหญสุดที่บันทึกได 5.6 

ริกเตอร ที่ อ.ทาสองยาง จ.ตาก วันที่ 17 ก.พ.2518 

ขอควรปฏิบัติ กอน/ขณะ/หลัง เกิดแผนดินไหว 

กอนเกิดแผนดินไหวเตรียมอุปกรณปฐมพยาบาล  อุปโภค  บริโภค  กรณีฉุกเฉิน 

เตรียมพรอม สมาชิกในครอบครัว วางแผนอพยพหากจําเปน ไมวางของหนักบนชั้นสูงๆ ยึดตูหนัก

ไวกับผนังหอง 

ขณะเกิดแผนดินไหว อยูในอาคารสูง ควบคุมสติ หลบใตโตะแข็งแรง ไมวิ่งลงกระได ลง

ลิฟต ขับรถใหหยุดรถ ควบคุมสติ อยูภายในรถจนการสั่นสะเทือนหยุดลง อยูนอกอาคาร หางจาก

อาคารสูง กําแพง เสาไฟฟา ไปอยูที่โลงแจง 

หลังเกิดแผนดินไหว ออกจากอาคารสูง รถยนต สํารวจผูประสบภัย ตรวจสอบความ

เสียหาย ปฐมพยาบาลผูไดรับบาดเจ็บ สงแพทยหากเจ็บหนัก ยกสะพานไฟ อยูหางจากสายไฟที่

ไมอยูกับที่ ซอมแซมส่ิงที่สึกหรอทันที 

ตารางที่1   บอกขนาดและผลกระทบจากการเกิดแผนดินไหว 

ขนาดแผนดินไหว ผลกระทบ จํานวนครั้ง/ป 

ริกเตอร รัศมีและความลึกไมเกิน 100 กม. รอบโลก 

3.5-4.2 บางคนรูสึกสั้นสะเทือน 30000 

4.3-4.8 หลายคนรูสึกสั่นสะเทือน 4800 

4.9-5.4 เกือบทุกคนรูสึกสั่นสะเทือน 1400 

5.5-6.1 อาคารเสียหายเล็กนอย 500 

6.2-6.9 อาคารเสียหายปานกลาง 100 

7.0-7.3 อาคารเสียหายรุนแรง 15 

ตั้งแต 7.4 อาคารเสียหายรุนแรง 4 

 6.แผนดินถลม การเกิดดินถลม เปนภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนที่ปองกันได

ยากแตเราก็สามารถลดปจจัยความเสี่ยงได ถาเรามีการเตรียมพรอมเฝาระวังที่ดีแลว จะลดความ

เสียหายไดแนนอน 
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การสังเกตกอนเกิดดินถลม-น้ําในลําหวยขุนมาก หรือมีสีแดงขุนแสดงวาจะมีตะกอนไหล

มาตามลาดเขา-เวลาฝนตกนาน ๆ จะมีเสียงดังนี้เหมือนตอนมีน้ําปามา ตนไมลมหรือกอนหินกลิ้ง

ดังนี้ครืน ๆ ถามีเสียงจริง ๆ แสดงวาดินจะถลมลงมา-บานที่อยูในที่ราบเชิงเขาอาจจะเกิดดินถลม

จากภูเขาลงมาทําความเสียหายแกบานเรือนได สาเหตุการเกิดดินถลม-ฝนตกหนักติดตอกันหลาย

วันหรือดินบนลาดเขาเปนดินรวนและมีความลาดชัน มาก ๆ การทําไรเลื่อนลอยบนภูเขา ทําให

สภาพดินตองไป เมื่อฝนตกหนักนาน ๆ ดินบนภูเขาอิ่มน้ําและไถลลงมาตามลาดเขานําเอาตะกอน

ดิน กอนหิน ซากไมลมลง มาดวย  

 

ขอควรปฏิบัติเมื่อเกิดดินถลม-ถาฝนตกหนักแบบไมหยุดติดตอกันหลายวัน ดินบนภูเขา

อาจถลม ตองเฝาระวังกันใหดี โดยใหอพยพ หรือใหหนีไปที่สูง ๆ และตองรีบแจงตอ ๆ ใหรูทั่วกัน

โดยเร็ว - ถาพลัดตกไปในกระแสน้ําหามวายน้ําหนีเปนอันขาด เพราะจะโดนซากตนไม กอนหินที่

ไหลมากับโคลนกระแทกจนถึงตายได-ใหหาตนไมใหญที่ใกลที่สุดเกาะเอาไวแลวปนหนีน้ําใหได 

ขอควรปฏิบัติหลังน้ําลด-อยาปลูกบานหรือส่ิงกอสรางขวางทางน้ําหรือใกลลําหวยมาก

เกินไป- ชวยกันรวมมือรวมแรงอยาตัดไมทําลายปา- ปลูกตนไมเพิ่มไวชวยซับน้ํา- ชวยกันปลูกปา

บริเวณที่ถูกทําลายและปองกันไมใหตัดไมทําลายปาซึ่งทุก ๆ คนตองมีสวนรวมในการดูแลและเฝา

ระวัง- จัดเวรยามเพื่อเดินตรวจตาดูสถานการณรอบ ๆ หมูบานเมื่อมีส่ิงผิดปกติยามค่ําคืน-ติดตาม

ฟงขาวพยากรณอากาศ เพื่อทราบสภาพสถานีการณของภาวะฝนตกหนักหรือน้ําปาไหลหลาก 

 

7. ไฟปา ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนซึ่งเกิดจากมนุษยเปนสวนมาก ไดแกการ

เผาหาของปา เผาทําไรเลื่อนลอย เผากําจัดวัชพืช สวนนอยที่เกิดจากการเสียดสีของตนไมแหง 

ปลายเดือนกุมภาพันธ-ตนพฤษภาคม ทําใหเกิดมลพิษในอากาศมากขึ้น ผงฝุน ควันไฟกระจายใน

อากาศทั่วไป ไมสามารถลอยขึ้นเบื้องบนได มองเห็นไมจัดเจน สุขภาพเสื่อม พืชผลการเกษตรดอย

ภาพ แหลงทรัพยากรลดลง การปองกันไฟปา ติดตามสภาวะอากาศ ฟงคําเตือนจากสถาบัน

ปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดับไฟ บุหร่ี ธูป เทียน กองไฟใหความอบอุน ทุกครั้ง ในบานหรือ

กลางแจง แตงกิ่งไม ใหหางจากเสาไฟฟา หมั่นตรวจสอบภาพอุปกรณฟา ติดตั้งอุปกรณดับเพลิง

ฉุกเฉินประจําอาคาร เก็บวัสดุ อุปกรณไวไฟ สารเคมี ใหอยูในที่ปลอดภัย ซักซอม วางแผนหนีไฟ 

และเตรียมพรอมเสมอ 

 8.พายุซัดฝง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนที่เขาหาฝง ความ

สูงของขึ้นกับความแรงของพายุ 

 

สิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อเกิดสึนามิ  ควรตระหนักถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับสึนามิดังนี้  
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1.อยูในโรงเรียนและไดยินเสียงเตือนภัย สึนามิ ควรปฏิบัติตามคําแนะนําของอาจารยหรือ

บุคคลากรคุณอื่น ในโรงเรียน  

 

2.อยูในบานและไดยินเสียงเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิ ควรแนใจวาครอบครัวของทั้งหมดได

ยินเสียงเตือนภัย ถาอยูในบริเวณที่จะไดรับอันตรายจากสึนามิ ควรอพยพครอบครัวดวยความ

เรียบรอย สงบและปลอดภัยไปยังสถานที่อพยพหรือสถานที่ปลอดภัยนอกเขตอันตราย นอกจาก 

ปฏิบัติตามคําแนะนําของประกาศภาวะฉุกเฉินในทองถิ่น หรือกฎหมายที่ประกาศบังคับใช  

 

3.อยูที่ชายหาดหรือใกลมหาสมุทรและรูสึกวาแผนดินสั่นสะเทือน ควรไปยังพื้นที่สูงกวา

โดยทันที โดยไมตองรอเสียงประกาศเตือนภัย สึนามิที่เกิดจากแผนดินไหวในทองถิ่น สามารถ

โจมตีในบางบริเวณกอนที่จะมีการประกาศเตือน นอกจาก ควรอยูหางจากแมน้ําหรือลําธารที่ไหล

ลงมหาสมุทร และเมื่อสึนามิเกิดขึ้น ควรอยูหางจากชายหาดและมหาสมุทร สึนามิที่เกิดในสถานที่

หางไกลออกไป จะทําใหผูคนมีเวลาพอที่จะอพยพไปอยูบนที่สูง แตสําหรับสึนามิที่เกิดภายในเมอืง

ริมชายฝงทะเล อาจรูสึกไดวาแผนดินสั่นสะเทือน มีเวลาเพียงไมกี่นาทีที่จะไปอยูบนที่สูงมี โรง

เเรมคอนกรีตที่สูงหลายชั้นตั้งอยูบนบริเวณชายฝงในระดับตํ่าหลายแหง ในกรณีที่มีเสียงเตือนภัย

และไมสามารถหนีเขาฝงไปยังพื้นที่สูงดวยความรวดเร็วได ชั้นบนของโรงแรมเหลาเปนสถานที่

ปลอดภัยที่สามารถใชหลบภัยได อยางไรก็ตาม บานและอาคารขนาดยอมที่ตั้งอยูในบริเวณ

ชายฝงระดับตํ่า ไมไดถูกออกแบบมาเพื่อตานทานแรงกระแทกของสึนามิ ดังนี้ จึงไมควรอยูใน

สถานที่เหลานี้ เมื่อมีการเตือนภัยหินโสโครกนอกชายฝงและพื้นที่ตื้นเขิน อาจชวยหยุดยั้งกําลัง

ของสึนามิได แตที่มีขนาดใหญและอันตราย ก็ยังคงเปนสิ่งที่คุกคามผูอยูอาศัยริมฝงในบริเวณ

เหลานี้ ดังนี้ คําแนะนําที่ปลอดภัยที่สุด เมื่อมีการเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิ คือ ควรอยูหางจาก

บริเวณที่ต่ํา 

 

4.อยูบนเรือ เนื่องจากเราไมสามารถรับรูเกี่ยวกับสึนามิในมหาสมุทรเปดได นอกจาก สึนา

มิสามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําอยางรวดเร็ว และกอใหเกิดกระแสน้ําที่อันตรายซึ่งไม

สามารถคาดการณไดที่ทาเรือ ดังนี้ จึงไมควรกลับเขาทาเรือ หากอยูในทะเลและมีประกาศเตือน

ภัยในบริเวณที่อยู หลังประกาศเตือนภัย หากมีเวลาที่จะเคลื่อนยายเรือของไปสูน้ําลึก ควร

พิจารณาสิ่งตอไป ทาเรือขนาดใหญสวนใหญอยูภายใตการควบคุมของเจาหนาที่ประจําทาเรือ

และ/หรือระบบเสนทางเดินเรือ (กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2550 : 23-25) หากมีการ

คาดการณวาสึนามิจะเกิดขึ้น เจาหนาที่เหลาควรกํากับการดําเนินการในชวงที่มีความพรอม และ
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กํากับการเดินเรือหากเห็นสมควร ในกรณีที่การเดินเรืออยูในความควบคุมดูแล ควรรักษาการ

ติดตอกับเจาหนาที่ทาเรือ ทาเรือขนาดเล็กอาจไมอยูภายใตการควบคุมของเจาหนาที่ประจําทาเรอื 

ถาไดยินเสียงเตือนภัย และมีเวลาที่จะเคลื่อนยายเรือไปยังน้ําลึก ควรกระทําดวยความเปน

ระเบียบเรียบรอย และคํานึงถึงเรือลําอื่น วิธีที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับเจาของเรือขนาดเล็ก 

โดยเฉพาะเมื่อสึนามิเกิดขึ้นในทองที่ คือ จอดเรือไวที่ทาแลวขึ้นฝงไปยังพื้นที่สูง สภาพภูมิอากาศที่

เลวราย ทําใหเรือขนาดเล็กอยูในอันตรายมากขึ้น ดังนี้ การยายไปอยูบนพื้นที่สูงจึงเปนหนทาง

เดียวที่ปลอดภัยที่สุด สึนามิและกระแสน้ําที่ไมอาจคาดการณไดสามารถสงผลกระทบตอทาเรือใน

ระยะเวลาหนึ่ง หลังจากที่มีผลกระทบที่รุนแรงตอชายฝงในระยะแรก ดังนี้ ควรติดตอกับเจาหนาที่

ของทาเรือกอนที่จะกลับไปยังทาเรือ เพื่อตรวจสอบวาสภาพภูมิอากาศที่ทาเรือปลอดภัยตอการ

เดินเรือและจอดเรือ 
 

สิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อเกิด สึนามิ จากแผนดินไหว  
 
จากการศึกษาเอกสารพบวามีหนวยงานไดแนะนําเรื่องการปฏิบัติตนเมื่อเกิดสึนามิ 

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (2550) 

กอนการเกิดสึนามิ 

1.ควรมีไฟฉายพรอมถานไฟฉาย และกระเปายาเตรียมไวในบาน และใหทุกคนทราบวาอยู

ที่ไหน 

2.ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องตน 

3. ควรมีเครื่องมือดับเพลิงไวในบาน เชน เครื่องดับเพลิง ถุงทราย เปนตน 

4. ควรทราบตําแหนงของวาลวปดน้ํา วาลวปดกาซ สะพานไฟฟา สําหรับตัดกระแสไฟฟา 

5. อยาวางสิ่งของหนักบนชั้น หรือหิ้งสูง ๆ เมื่อแผนดินไหวอาจตกลงมาเปนอันตรายได 

6. ผูกเครื่องใชหนัก ๆ ใหแนนกับพื้นผนังบาน 

7. ควรมีการวางแผนเรื่องจุดนัดหมาย ในกรณีที่ตองพลัดพรากจากกัน เพื่อมารวมกันอีก

คร้ัง ในภายหลัง 

8. สรางอาคารบานเรือนใหเปนไปตามกฎเกณฑที่กําหนด สําหรับพื้นที่เสี่ยงภัย

แผนดินไหว 
ระหวางเกิดสึนามิ 
 
1.อยาตื่นตกใจ พยายามควบคุมสติอยูอยางสงบ ถาคุณอยูในบานก็ใหอยูในบาน ถาคุณ

อยูนอกบานก็ใหอยูนอกบาน เพราะสวนใหญไดรับบาดเจ็บเพราะวิ่งเขาออกจากบาน 
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2. ถาอยูในบานใหยืนหรือมอบอยูในสวนของบานที่มีโครงสรางแข็งแรง ที่สามารถรับ

น้ําหนัก ไดมาก และใหอยูหางจากประตู ระเบียง และหนาตาง 

3. หากอยูในอาคารสูง ควรตั้งสติใหมั่น และรีบออกจากอาคารโดยเร็ว หนีใหหางจากสิ่งที่

จะลมทับได 

4. ถาอยูในที่โลงแจง ใหอยูหางจากเสาไฟฟา และสิ่งหอยแขวนตาง ๆ ที่ปลอดภัย

ภายนอกคือที่โลงแจง 

5. อยาใช เทียน ไมขีดไฟ หรือส่ิงที่ทําใหเกิดเปลวหรือประกายไฟ เพราะอาจมีกาซรั่วอยู

บริเวณ 

6. ถาคุณกําลังขับรถใหหยุดรถและอยูภายในรถ จนกระทั่งการสั่นสะเทือนจะหยุด       

7. หามใชลิฟทโดยเด็ดขาดขณะเกิดแผนดินไหว 

        8. หากอยูชายหาดใหอยูหางจากชายฝง และหนีข้ึนที่สูง เพราะอาจเกิดคลื่นขนาดใหญซัด

เขาหาฝง  
 
หลังเกิดสึนามิ 
1.ควรตรวจตัวเองและคนขางเคียงวาไดรับบาดเจ็บหรือไม ใหทําการปฐมพยาบาลขั้นตน  

        2. ควรรีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที เพราะหากเกิดแผนดินไหวตามมาอาคารอาจ

พังทลายได  

        3. ใสรองเทาหุมสนเสมอ เพราะอาจมีเศษแกว หรือวัสดุแหลมคมอื่น ๆ แทง        

4. ตรวจสายไฟ ทอน้ํา ทอกาซ ถากาซร่ัวใหปดวาลวถังกาซ ยกสะพานไฟ อยาจุดไมขีดไฟ 

หรือกอไฟจนกวาจะแนใจวาไมมีกาซร่ัว        

5. ตรวจสอบวา กาซร่ัว ดวยการดมกลิ่นเทานั้น ถาไดกลิ่นใหเปดประตูหนาตางทุก

บาน        

6. ใหออกจากบริเวณที่สายไฟขาด และวัสดุสายไฟพาดถึง        

7. เปดวิทยุฟงคําแนะนําฉุกเฉิน อยาใชโทรศัพท นอกจากจําเปนจริง ๆ        

8. สํารวจดูความเสียหายของทอสวม และทอน้ําทิ้งกอนใช        

9. อยาเปนไทยมุงหรือเขาไปในเขตที่มีความเสียหายสูง หรืออาคารพัง        

10. อยาแพรขาวลือ 

จากที่กลาวมาทั้งหมดสรุปไดวาประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ แบงออกเปน 8 

ประเภทคือ วาตภัย อุทกภัย ทุพภิกขภัย พายุฝนฟาคะนอง พายุซัดฝง แผนดินไหว แผนดินถลม 

ไฟปา และภัยที่หากเกิดขึ้นแลวกอภัยพิบัติรายแรงคือ แผนดินไหว หรือธรณีพิบัติภัยเอง เพราะภัย

ชนิดนี้อาจกอคลื่นยักษใตน้ําที่เรียกวา สึนามิ ในที่นี้ผูวิจัยจะเลือกจัดโปรแกรมการเรียนรูนอก
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ระบบโรงเรียนเกี่ยวกับ อุทกภัย วาตภัยและธรณีพิบัติภัย ผูวิจัยไดทําการศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองภัย

พิบัติทางธรรมชาติ ดังนี้ 
 
การเตรียมการปองกันและแกไขปญหาวาตภัย อุทกภัย (กรมประมง, 2545: 18-26) 

 

วาตภัย สภาวะอากาศ กอน/ขณะ/หลัง ของพายุฤดูรอน (ชวง เดือนมีนาคม-พฤษภาคม) 

 

1) กอนเกิดวาตภัย อากาศรอนอบอาว ติดตอกันหลายวัน ลมสงบ แมใบไมก็ไมส่ันไหว

ความชื้นในอากาศสูง จนรูสึกเหนียวตามรางกาย ทองฟามัว ทัศนวิสัยการมองเห็นระยะไกลไม

ชัดเจน เมฆมากขึ้น ทองฟามืดครึ้ม อากาศรอนอบอาว 

 2) ขณะเกิดวาตภัย พายุลมแรง 15-20 นาที ความเร็วมากกวา 50 กม./ช.ม เมฆทวีข้ึน

อยางรวดเร็ว ลมกระโชกแรงเปนครั้งคราว มีฝนตกหนัก บางครั้งมีลูกเห็บ ฟาคะนอง ฟาแลบ ถา

นับในใจ 1-2-3 แลว ไดยินเสียงฟารอง และพายุจะหางไปประมาณ 1 กม. ถาเห็นฟาแลบและฟา

รองพรอมกัน พายุจะอยูใกลมาก สภาวะจะอยูประมาณ 1 ชม.  

3) หลังเกิดวาตภัย พายุสลายไปแลวอากาศจะเย็นลง รูสึกสดชื่นขึ้น ทองฟาแจมใส ทัศน

วิสัยชัดเจน 

4) การปองกันพายุฤดูรอน ติดตามสภาวะอากาศ ฟงคําเตือนจากสถาบันปองกันภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ ติดตั้งสายลอฟาสําหรับอาคารสูงๆ ปลูกสราง ซอมแซม อาคารใหแข็งแรง เตรียม

ปองกันภัยใหสัตวเล้ียงและพืชผลการเกษตร ไมใชอุปกรณไฟฟาทุกชนิด ขณะมีฟาคะนอง ไมใส

เครื่องประดับโลหะ และอยูกลางแจง ขณะมีฝนฟาคะนอง สภาวะอากาศ กอน/ขณะ/หลัง ของพายุ

หมุนเขตรอน (ชวง เดือน กรกฎาคม-กันยายน) 

 

กอนเกิดวาตภัย อากาศดี ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผาน เมฆทวีข้ึนเปนลําดับ ฝนตก

เปนระยะๆขณะเกิดวาตภัย เมฆเต็มทองฟา ฝนตกตอเนื่องเกือบตลอดเวลา ลมพัดแนทิศ ตาพายุ

ผานมา ลมสงบ ทองฟาแจมใส เมฆเต็มทองฟา ฝนตกเกือบตลอดเวลา ลมพัดกลับทิศ หลังเกิด

วาตภัย พายุสลายไปแลวจะทิ้งความเสียหายไวตามทางผาน อากาศดีข้ึนเปนลําดับ การปองกัน

พายุหมุนเขตรอน ติดตามสภาวะอากาศ ฟงคําเตือนจากสถาบันปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ฝกซอมการปองกันภัยพิบัติ เตรียมพรอมรับมือ และวางแผนอพยพหากจําเปน เตรียมเครื่อง

อุปโภค บริโภค ไฟฉาย แบตเตอรี่ วิทยุกระเปาหิ้วติดตามขาวสาร ซอมแซมอาคารใหแข็งแรง 

เตรียมปองกันภัยใหสัตวเลี้ยงและพืชผลการเกษตร เตรียมพรอมอพยพเมื่อไดรับแจงใหอพยพ 
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การปองกันอุทกภัย (สถาบันปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ, 2546) ติดตามสภาวะ

อากาศ ฟงคําเตือนจากสถาบันปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

-ฝกซอมการปองกันภัยพิบัติ เตรียมพรอมรับมือ และวางแผนอพยพหากจําเปน  

-เตรียมน้ําดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภค ไฟฉาย แบตเตอรี่  

-วิทยุกระเปาหิ้วติดตามขาวสาร  

-ซอมแซมอาคารใหแข็งแรง  

-เตรียมปองกันภัยใหสัตวเลี้ยงและพืชผลการเกษตร  

-เตรียมพรอมเสมอเม่ือไดรับแจงใหอพยพไปที่สูง เมื่ออยูในพื้นที่เส่ียงภัย และฝนตกหนัก

ตอเนื่อง  

-ไมลงเลนน้ํา  

-ไมขับรถผานน้ําหลากแมอยูบนถนน ถาอยูใกลน้ํา เตรียมเรือเพื่อการคมนาคม 

-หากอยูในพื้นที่น้ําทวมขัง ปองกันโรคราด ระวังเรื่องน้ําและอาหาร ตองสุก และสะอาด

กอนบริโภค 

  
สถานการณภัยพิบัติธรรมชาติที่รายแรง ในภาคใต บริเวณอาวไทย  
 
สวนใหญ เกิดจาก วาตภัย ภาคใตของบริเวณอาวไทยมีลักษณะภูมิประเทศที่เปน

คาบสมุทรยื่นยาวออกไปในทะเล ชายฝงทะเลภาคใตทางดานทิศตะวันตกมีแนวเทือกเขาสูงชัน

ทอดตัวยาวตลอดแนวจึงเปนแนวกันพายุไดดี สวนทางดานภาคใตทางฝงทิศตะวันออกไมมีแนว

กําบัง ทําใหเกิดความเสียหายจากพายุไดงายกวา โดยมากมักเกิดพายุเขามาในชวงเดือนตุลาคม 

ถึงเดือน ธันวาคม เปนตน ความเสียหายรายแรงจากพายุใตฝุนเกย ที่พัดเขาทางดานภาคใต

ทางดานฝงทะเลตะวันออกของประเทศเมื่อ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2532 ทําใหเกิดความเสียหายเปน

อยางมาก โดยทั่วไปบริเวณอาวไทยมักจะไดรับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นมากที่สุด โดยเฉลี่ยปละ 

3 - 4 ลูก สําหรับการเกิดพายุหมุนเขตรอนในบริเวณอาวไทยมักเกิดในฤดูฝน ตั้งแตเดือน

พฤษภาคม เปนตนไปจนถึงเดือนตุลาคม จะเปนพายุหมุนเขตรอนที่กอตัวขึ้นในบริเวณมหาสมุทร

อินเดีย บริเวณมหาสมุทรแปซิฟกและทะเลจีนใต สามารถแยกพิจารณาไดดังนี้ ชวงเดือน

พฤษภาคม กอนเขาฤดูฝนอาจจะมีพายุไซโคลนจากอาวแบงกอล เคลื่อนตัวเขาสูบริเวณอาวไทย

ทางดานทิศตะวันตก ทําใหมีผลกระทบตอภาคตะวันตกของประเทศ ชวงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือน

กันยายน อาจจะมีพายุใตฝุนในมหาสมุทรแปซิฟกพัดผานเขามาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน ทําใหมีผลกระทบตอภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือตอนบน ชวงเดือนกันยายน 

ถึงปลายเดือนตุลาคม อาจจะมีพายุหมุนเขตรอนในทะเลจีนใตพัดผานเขามาทางภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ทําใหมีผลกระทบตอภาคตะวันออก ภาคกลาง ตอนลางของ

ภาคเหนือ และตอนลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเขตกรุงเทพมหานคร และปริมลฑล 

สําหรับชวงตนฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงตนเดือนมกราคม มักจะมีความกดอากาศต่าํ

ในตอนลางของทะเลจีนใตพัดผานเขามาในอาวไทย ทําใหมีผลกระทบตอภาคใตฝงตะวันออก

ตั้งแตจังหวัดประเมินชุมพรลงไป ปจจุบันเราสามารถทราบไดลวงหนาถึงการเกิดพายุหมุนเขตรอน

และทิศทางการเคลื่อนที่โดยการใชเครื่องมือตรวจอากาศที่ทันสมัย ไดแก ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 

เรดารตรวจอากาศ เปนตน อยางไรก็ตามผลกระทบจากความเสียหายอันเนื่องมาจากพายุหมุน

เขตรอน อาทิเชน ฝนตกหนักติดตอกันอาจทําใหเกิดน้ําปาไหลหลากได ทําใหเสนทางคมนาคมถูก

ตัดขาดรวมทั้งแนวสายไฟฟา และเสาไฟฟา พื้นที่เกษตรกรรมไดรับความเสียหาย ตลอดจนทําให

เรือเล็กและเรือใหญอับปางได 

 
วาตภัยที่แหลมตะลุมพุก นครศรีธรรมราช (2505) 
 
เมื่อคืนวันที่ 25 ตอวันที่ 26 ตุลาคม 2505 ไดเกิดพายุโซนรอน แฮเรียต พัดผานทางตอน

ใตของบริเวณอาวไทย ยังความเสียหายใหเกิดแกจังหวัด ตางๆ ทางภาคใตถึง 12 จังหวัด 

โดยเฉพาะอยางยิ่งที่แหลมตะลุมพุก อําเภอปากพนัง จังหประเมินนครศรีธรรมราช ไดรับความ

เสียหายมากที่สุด ไมมีบานเรือนราษฎรและสิ่งกอสรางหลงเหลืออยูเลย มีผูเสียชีวิตไมนอยกวา 

1,000 คน แหลมตะลุมพุก เปนปลายแหลมที่ยื่นออกไปในทะเล ขณะน้ําลดจะทําใหชายหาดมี

บริเวณกวาง และยาวมาก ผูที่ไปเที่ยวสามารถเดินเลนหา หอย หาปู และปลาเปนที่สนุกยิ่ง และ

เมื่อถึงเวลากลับอาจจะซื้ออาหารสดๆ จากทะเลดวยก็ได เดิมเปนพื้นที่มีน้ําจืดมีตนไมชนิดหนึ่ง 

เรียกวาตนตะลุมพุก ตอมามีการเปลี่ยนแปลงของสายน้ํา ทําใหมีการกัดเซาะพื้นดินเวาแหวง มีน้ํา

ทะเลทวมถึงทําใหตนตะลุมพุกตาย และเกิดการผุกรอน ภาษาทองถิ่นเรียกวา "พุก" จึงเรียกชื่อติด

ปากกันมาวา แหลมตะลุมพุก มาจนถึงปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
พายุใตฝุนเกย ที่ชุมพร  (2532, 2538, 2540) 
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จากคําบอกเลาของผูประสบพายุ เกยที่ ได เลาประสบการณไว ใน  บลอก  Siam 

Handicrafts เชน  

 

จาสิบเอก สุขกอง (2547) ชางประปาหมวดชางซอม คายธนะรัชต อ.ปราณบุรี จ.

ประจวบคีรีขันธ เลาถึงพายุที่เคยพัดผานบานเขา คือ พายุเกย ซึ่งมาเยือนถึง 3 หน ในป พ.ศ.

2532, 2538 และ 2540 เขาเลาวา  

” โชคดีเปนเกยที่ออนกําลังลงแลวแคเปนหางเทาเองแตก็โดนกันทั่วหนา 

ตอนนํ้า ทวมเขามาขางในคาย มีลม มีฝนตกหนักมาก ขาวของเสียหายเยอะแยะ 

พวกทหารไมไดหลับไมไดนอนกันเลย นาสงสารพี่นองที่อยูริมฝงทะเลที่โดนจังๆ 

นากุง ไรกาแฟ ผลหมากรากไมถอนทั้งรากทั้งโคนเสียหายหมดไมมีเหลือ” 

นายทหารชางซอมประปา เลาอีกวา “ลักษณะของพายุจะเปนลมหมุนแรงๆ หอบ

มาแตไกลดูคลายลูกไฟสีแดงๆ สมๆ แลวก็พัดขึ้นบก ความแรงลมสามารถปลิด

ตนไมข้ึนไปกองบนหลังคาบานไดงายๆ ยังไมตองพูดถึงบานไมหลังนอยที่ถูกซัด

โคนไปตามแรงลมหลายหลัง" พายุที่พัดทําความเสียหายใหคนในแถบคือลินดา 

มีคนเสียชีวิต ขาวของสูญเสียมากมาย  

 

เฉลิม แจมสวาง (2547) ผูใหญบานปนนอย ต.ปากนํ้า อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ เลา

วา โชคดีที่หมูบานของพวกเขายังไมเคยเชิญมหาวาตภัยเชนจังหประเมินอ่ืน "หมูบานของเราอยู

ใกลทะเล ใกลฟา ใกลฝน พายุที่เราเจอจะไมรุนแรงเทาไหร แตก็เคยมีนํ้าทวม พายุที่เกิดขึ้นหนักๆ 

ก็จะมีพายุเกย กับพายุลินดา" สมปอง หนอทิม วัย 67 ป (2547) เปนอีกคนหนึ่งที่อาศัยอยู บน

เกาะในอาวกะโหลกมานาน ผูอาวุโสยังจําภาพพายุไดแมนยํา 

"พวกเราที่เปนชาวหาด ชาวประมงตองรูจักดูฟาดูทะเล ถาเมื่อไหรจะมี

พายุ ทองฟาจะเปนสีแดง นํ้าทะเลจะนิ่ง มีลมในทะเลแรง แหละแสดงวาใกล

มาแลวตองเตรียมระวัง คนที่ออกเรือตองหยุดออก เร่ืองแบบเรามีการบนบาน

ดวยนะใหเจาปา เจาเขา ผีนํ้า ผีทะเลชวยเราดวย เปนความอุนใจนะ แลวก็

ไดผล ถาเปนอุกาฟาเหลืองยิ่งนากลัว ทองฟาเปนสีเหลืองทะเลนิ่งมากแตลม

แรงมาก ถาเปนอยางตองรีบไปหาที่หลบใหปลอดภัย ผมยังจําไดเมื่อคร้ังพายุ

เกยเขา ผมสูญเสียเกือบทุกอยางที่ผมลงทุนลงแรงมา บางครอบครัวขาวของ

เสียหายยังไมพอ ลูกเมียยังสูญหายไปกับสายนํ้าที่ไหลบามาดวย คิดแลวก็เจ็บ

ใจเหมือนกัน แตจะไปโทษใครไดในเมื่อเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ" 
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ดูเหมือนวาหายนะจากพายุเกยและลินดาจะเปนเรื่องที่พวกเขาตองทําใจยอมรับ ดวยไมมี

ทางเลือกอื่นที่ดีกวา- จรูญ เลาหเลิศชัย (2547) นักอุตุนิยมวิทยา 8.สํานักพยากรณอากาศ สถาบนั

ปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ อธิบายวา การเกิดพายุเปนปรากฏการณทางธรรมชาติ พายุที่พัด

เขามาในบริเวณอาวไทยเรียกชื่อรวมๆ วา 'พายุหมุนเขตรอน' เกิดบริเวณเสนศูนยสูตรระหวาง 

23.5 องศาเหนือ และ 23.5 องศาใต มีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 300-1,500 กิโลเมตร เร่ิมตน

กอตัวจากหยอมความกดอากาศตํ่าในทะเลหรือมหาสมุทร ซึ่งมีอุณหภูมิของนํ้าสูงกวา 26 องศา

เซลเซียส มีลมสงบเงียบเปนเวลานาน พายุหมุนเขตรอนมีการแบง และเรียกชื่อตามความรุนแรง 

พายุตัวแรก คือ พายุดีเปรสชั่น เปนพายุกําลังออนมีความเร็วสูงสุดใกลบริเวณศูนยกลางไมเกิน 33 

นอต หรือ 62 กิโลเมตร/ชั่วโมง พายุตัวยังไมมีการตั้งชื่อ พายุตัวที่สอง คือ พายุโซนรอน เปนพายุ

กําลังปานกลาง ความเร็วลมสูงสุดใกลบริเวณศูนยกลางตั้งแต 34-63 นอต หรือ 63-117 กิโลเมตร/

ชั่วโมงตัวสุดทาย คือ พายุไตฝุน เปนพายุกําลังแรง มีความเร็วลมสูงสุดใกลบริเวณศูนยกลางตั้งแต 

64 นอต ข้ึนไป หรือ 118 กิโลเมตร/ชั่วโมง ตัวสุดทายมีกําลังลมแรงที่สุด เมื่อพายุออนกําลังลงก็จะ

เรียกชื่อไลกลับทางเดิม คือ ไตฝุนออนกําลังเปนโซนรอน และดีเปรสชั่นตามลําดับ แปลกก็ตอนที่

เกิด เมื่อเกิดเปนดีเปรสชั่นยังไมมีชื่อ แตถาเปนโซนรอนออนกําลังเปนดีเปรสชั่นแลวถึงจะมชีือ่เรยีก 

การตั้งชื่อพายุก็เหมือนกับการตั้งชื่อคนแหละ ตองเรียกชื่อดวยเพื่องายตอการรายงานขาวและงาย

ตอการจดจําทางสถิติ  การตั้งชื่ออีกวามาจากสถาบันปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติโลก (WMO) 

โดยจะตั้งชื่อพายุที่มีความแรงตั้งแต 35 นอต ข้ึนไป หรือในชวงพายุโซนรอน  
 
คลื่นยักษสึนามิ ที่อันดามัน(2547) 
 

 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 เกิดเหตุการณแผนดินไหวขนาด 9 ริกเตอร จนเกิดคลื่น สึนามิ

ถลมชายฝงตอนใตของบริเวณอาวไทย อินโดนีเซีย ศรีลังกา อินเดีย เพราะที่ผานมาโอกาสจะเกิด

แผนดินไหวในแผนเปลือกโลกใตทะเลขนาด 7 ริกเตอรข้ึนไป ที่สามารถกอใหเกิดคลื่น สึนามิขนาด

ใหญทําลายชีวิตผูคนบนชายฝงแถบทะเลอันดาและมหาสมุทรอินเดีย แทบจะเปนไปไมไดนัก

ธรณีวิทยาไดคํานวณหาคาเฉลี่ยวาทั่วโลกจะมีโอกาสเกิดแผนดินไหวขนาด 6 ริกเตอรข้ึนไป

ประมาณ 100 คร้ังตอปขนาด 7 ริกเตอรข้ึนไปมีประมาณ 20 คร้ังตอปขนาด 8 ริกเตอรข้ึนไปมี

ประมาณ 5 ปตอคร้ังขนาด 9 ริกเตอรข้ึนไปมีประมาณ 100 ปตอคร้ัง คนไทยแทบจะไมเคยเจอ

แผนดินไหวขนาดใหญจนกอใหเกิดคลื่นสึนามินับรอยปแลวนอกจากเหตุการณเมื่อคร้ังภูเขาไฟบน

เกาะกรากะตัว เกาะที่อยูระหวางเกาะสุมาตราและเกาะชวา เกิดระเบิดเมื่อเดือนสิงหาคม ป พ.ศ.

2426 จนทําใหเกาะทั้งเกาะจมหายไป กอใหเกิดคลื่นสึนามิขนาดสูง 40 เมตร กวาดเอาหมูบาน

ตามชายฝงเกาะชวาและสุมาตราราบเรียบ ทําใหมีผูเสียชีวิตกวา 36,000 คน 
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ประวัติศาสตรบันทึกไววา เสียงระเบิดของภูเขาไฟดังนี้ไกลไปถึง 3,500 กิโลเมตร ถึงทวีป

ออสเตรเลีย เศษเถาถานละอองฝุนพวยพุงขึ้นสูงถึง 80 กิโลเมตร และวนรอบโลกอยูหลายป ทําให

อุณหภูมิทั่วโลกลดลงชนเผามอแกนที่อาศัยอยู บนเกาะตามเกาะทางภาคใตของไทย จึงไดรับการ

ถายทอดคําพูดจากบรรพบุรุษที่เคยประสบเหตุคลื่นยักษในครั้งวา หากน้ําลดอยางรวดเร็ว ใหรีบ

หนีข้ึนเขา"สึนามิคร้ังชาวมอแกนตามเกาะแกงจึงรีบหนีข้ึนเขาเอาตัวรอดได เพราะคําสั่งสอนจากผู

เฒาผูแก ไมตองอาศัยซุปเปอรคอมพิวเตอรเตือนภัยแตอยางใดเชนเดียวกับชนเผาจาราวา ชนเผา

เกาแกที่สุดบนหมูเกาะอันดาที่อยูใกลจุดศูนยกลางแผนดินไหวมากที่สุด แตก็ปลอดภัยเกือบหมด 

เพราะเมื่อน้ําลดลง คนเหลานี้ตางรีบหนีเขาปาหรือข้ึนเขาอยางรวดเร็วขณะที่คนยุคใหมผูไมเคย

เรียนรูการเตือนภัยจากบรรพบุรุษโดยการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ จึงตองไดรับ

บทเรียนครั้งนี้อยางแสนสาหัส สึนามิคร้ังนี้กลืนชีวิตผูคนไมต่ํากวา 150,000 คน ทําใหรูวาอะไรที่

ไมเคยเกิดก็สามารถเกิดขึ้นได หลังคลื่นยักษสงบลง ส่ิงที่เหลืออยูริมชายหาดคือปาชายเลน ปา

ชายหาด และตนไมนอยใหญ สวนใหญสามารถยืนตานและโอนเอียงไปตามแรงปะทะของคลื่น

ยักษไดอยางปลอดภัย หลายคนรอดตายจากการหนีเขาไปหลบภัยในปาชายเลน ขณะที่ชีวิตนับ

แสนถูกแรงคลื่นปะทะอยางรุนแรง แผนดินพลิกไหวเพียงเล็กนอย ก็ปลดปลอยพลังงานจากใตผืน

โลกเทียบเทาระเบิดปรมาณูหลายลูกมาทําลายลางทุกสิ่งที่ขวางหนานักธรณีวิทยาเรียนรูวา 

สาเหตุของแผนดินไหวสวนหนึ่งมาจากความเครียดการเคลื่อนตัว การเบียด การมุดของแผน

เปลือกโลกใตมหาสมุทรหรือใตผิวโลก ลวนกอใหเกิดความเครียดขึ้น การปลดปลอยพลังงานจึง

เปนการทําใหธรรมชาติเขาสูสภาวะแหงความสมดุลอีกครั้งหนึ่งแตความเครียดที่ทําใหเกิด

แผนดินไหว ไมไดเกิดจากธรรมชาติเพียงอยางเดียว มนุษยเองก็ทําใหแผนดินเกิดความเครยีด อาท ิ

การทดลองระเบิดปรมาณู การขุดเจาะน้ํา การระเบิดหนาเหมือง การกักเก็บน้ําในเขื่อน ฯลฯ 

 

สาเหตุที่สําคัญในการทําใหเกิดเหตุการณแผนดินไหว คลื่นยักษสึนามิ ในป2547 มาจากมี

แนวมุดตัวหรือแนวชนกันของเปลือกโลกอยูใตทองมหาสมุทรหรือทองทะเลอันดา ใตมหาสมุทร

อินเดีย ขณะเดียวกันแนวแยกของเปลือกโลกยังอยูในมหาสมุทรอินเดียดวย แนวแยกจะดันใหแผน

เปลือกโลกอินโดฯ-ออสเตรเลียน ชนกับแผนเปลือกโลกยูเรเชียน สงผลกระทบถึงจังหประเมินที่อยู

ทางทิศตะวันตก อยาง แมฮองสอน ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ 

ตรัง พังงา สตูล ซึ่งจะรุนแรงในแถบจังหวัดที่อยูริมฝงอันดาแนวชนอยูที่หมูเกาะนิโคบา ออมไปทาง

ใตของเกาะสุมาตรา และยังออมไปในหมูเกาะประเทศอินโดนีเซีย แลวออมไปยังหมูเกาะฟลิปปนส

จะเห็นวาแนวดังนี้กลาวเปนแนวที่มีภูเขาไฟอยูใกลกับแนวมุดตลอดทั้งแนว ถาดูตามแนวบนของ

แผนผังจะเชื่อมโยงไปถึงประเทศพมาไปสูเทือกเขาอาระกันโยมา แนวตอไปถึงเทือกเขาหิมาลัยเขา

ไปทางอัฟกานิสถาน อิหราน จะเห็นวาแนวมุดตัวเปนแนวภูเขาไฟของโลก แนวมุดตัวที่ปรากฏบน
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ทวีปจะเห็นเปนภูเขา แตถาเปนพื้นที่ต่ําในมหาสมุทรจะไมเห็น สําหรับผลที่เกิดขึ้นจากการมุดตัว

ของเปลือกโลก หรือการดันของเปลือกโลก ทําใหเกิดการโกงโคงงอของเปลือกโลกซึ่งเปน

แนวขนานใกลๆ กับรอยชน เหมือนกับรถชนกัน รอยยนจะอยูถัดมา เมื่อเปลือกโลกชนกันจะปริ

แตก เมื่อแตกก็มีแมกมาดันขึ้นมาตามรอยแตก จากที่แมกมาดันขึ้นมาก็ทําใหเกิดแนวภูเขาไฟ ใน

อดีตเมืองไทยมีภูเขาไฟ มีซากหินที่เปนหินภูเขาไฟหลงเหลือใหเราเห็นในบริเวณภาคตะวันออก 

หรือขอบที่ราบสูงโคราช สวนใตทะเลอันดาการมุดตัวทําใหเกิดรอยแตก รอยแตกทําใหแมกมาดัน

ข้ึนมาทําใหเกิดคลื่นใตสมุทรซึ่งชั้นใตสมุทรมีความหนาประมาณ 5 กิโลเมตร  

 

การทรุดก็ทําใหเกิดคลื่น มีผลกระทบทําใหเกิดน้ําในมหาสมุทร ที่เกิดขึ้นครั้งคลื่นจะแผ

ออกโดยรอบ จะมีผลตอประเทศที่อยูในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ คือ อินเดีย ศรีลังกา ทางตะวันตก 

เกาะมัลดีฟส แอฟริกา มาทางตะวันออกคือ ไทย มาเลเซีย ข้ึนไปทางตะวันออกเฉียงเหนือคือพมา 

ทางทิศตะวันออกเฉียงใต อินโดนีเซียหมูเกาะสุมาตราคลื่นในการสั่นสะเทือนจะสงผานตัวกลาง

ตางๆ เมื่อสงผานน้ําในทะเลก็สงผลใหเกิดเปนคลื่น ความเสียหายมาจากคลื่นเขามากระแทกฝง 

คลื่นสั่นสะเทือนยังสงผานหินซึ่งเปนเปลือกโลก เขาสูประเทศพมาเปนการสงความสะเทือนกัน

ตอๆ ไป ซึ่งเปนปรากฏการณที่ตอเนื่องและเปนการสั่นไหวอยางรุนแรง 8.9 ริกเตอร และหากเขา

ใกล 10 ริกเตอร จะเสียหายมากกวาเหตุการณที่เกิดขึ้นยากมากที่จะรูลวงหนา แมแตประเทศที่มี

ประสบการณสูงอยางญี่ปุน ฟลิปปนส ยังทํานายโดยระบุวาจะเกิดเหตุการณลักษณะในชวงเวลา

ไหนทําไดลําบาก ญี่ปุนก็พยายามศึกษา  

 

เนื่องจากประเทศญี่ปุนทั้งเกาะตั้งอยูเนื่องจากการดันตัวของแมกมาบริเวณขอบชนกัน 

เพราะเปลือกโลกแปซิฟก เปลือกโลกฟลิปปนสที่ชนกับขอบยูเรเชียน-ของจีน เปนแนวมุดตัว

เหมือนกัน ดังนี้ ญี่ปุน อินโดนีเซีย อยูที่แนวขอบของการชนตัวกันของทวีปสวนการจะคาดการณวา

จะเกิดคลื่นยักษคร้ังใหญในชวงไหนเวลาใด ยากที่จะคํานวณได ซึ่งขึ้นอยูกับกาซที่อยูใตเปลือก

โลกจะดันตัวขึ้นมา ณ ตอนไหนเวลาใดในเวลารองรอยตางๆ ที่เปนสาเหตุของการเกิดแผนดินไหว 

แนว หรือรอยเลื่อนตางๆ ในทางทฤษฎี มีการศึกษากันมาก การเคลื่อนไหวของเปลือกโลกจะเกิด

กับประเทศที่มีแนวเหลาอยู ที่อยูอาศัยควรออกแบบเพื่อรองรับการเกิดแผนดินไหวคนที่อาศัยใน

บริเวณชายฝงตะวันตกจะตองใหความสําคัญในการออกแบบบานเรือนหรือที่อยูอาศัย เพราะ

ชายฝงตะวันตกจะไดรับผลกระทบ จากคลื่นที่เกิดจากแผนดินไหวใตทะเลอันดาเสมอ  

 

จากการวิเคราะหเหตุการณคลื่นสึนามิในเบื้องตน นักวิชาการ ทรัพยากรธรณีไดออกมา

กลาวอยางมั่นใจวา จะไมเกิดคลื่นสึนามิในอาวไทย เนื่องจากไมมีแนวมุดตัวของเปลือกโลก หรือ
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แนวเปลือกโลกชนกัน ตามสูตร แตหากกลับไปดูคํากลาวของนายสมิทธ ธรรมสาโรช (2549) 

ประธานคณะกรรมการศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ กลาวถึงความเปนไปไดที่อาจเกิดแผนดินไหว

ในบริเวณใกลเกาะฟลิปปนส เนื่องจากเคยเกิดภูเขาไฟระเบิดที่ หมูเกาะทางตอนใตของฟลิปปนส 

เมื่อประมาณ 80-90 ป ซึ่งขณะครบรอบวัฏจักร ซึ่งอาจจะทําใหเกิดสึนามิในอาวไทยได และใน

อดีตที่ผานมาเมื่อ 30 ปกอน ก็เคยเกิดสูงขึ้นในอาวไทยมาแลว บางครั้งยักษพวกเกิดขึ้นไดโดยไม

จําเปนตองมีกระแสน้ําเคลื่อนที่ขวางกัน ลมที่เกิดจากพายุที่เกิดเปนเวลานานกวา 12 ชั่วโมง อาจ

ทําใหมีขนาดใหญข้ึน  

 

กัญจีรา กาญจนเกตุ (2548) กลาวา ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่อาจเกิดขึ้นในอาวไทย เชน 

พายุ เนื่องจากการขุดเจาะกาซธรรมชาติทําใหเกิดหลุมมหาศาลขนาดใหญ เกิดชองวาง เปน

ฟองน้ําผุด แผนดินใตทองทะเลจะเลื่อนไปเรื่อยๆ การเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดเจนคือ ความปรวนแปร

ของ ดิน-ฟา-อากาศ ระดับน้ําทะเลสูงขึ้น รองความกดอากาศเปลี่ยน ทําใหเกิดความผันผวนของ

ทิศทางลมมรสุมและพายุเกิดงายขึ้น การเคลื่อนตัวและยุบตัวของชั้นดิน มีผลทําใหเกิดแผนดนิไหว

อยางตอเนื่อง ภาคใตฝงอาวไทย จะเกิดมรสุมลมเหมือนที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกในอดีต คนไทย

จะไดเห็นพายุงวงชาง (ไซโคลน) ในอาวไทย แผนดินจะไหว-แยก-และยุบตัว เกิดน้ําปา ไหลหลาก

และทวมขังในหลายพื้นที่ เห็นไดวาสาเหตุของคลื่นสึนามิอันเนื่องจากแผนดินไหวในอาวไทย มี

ความเปนไปไดสูง  

 

จากทั้งหมดที่กลาวมา ผูวิจัยเห็นวาควรจัดใหมีการใหความรูเกี่ยวกับสาเหตุและการหนี

ภัยยามเมื่อประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใหกับเยาวชน ผูวิจัยไดรวบรวมประจักษพยานดาน

เอกสาร ภายในระยะเวลาหนึ่งเดือน คือ เดือนกรกฎาคม 2550 ที่ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับ

เยาวชนเกิดข้ึน เพื่อแสดงใหเห็นวา ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนเกิดขึ้นทุกวัน อยูทั่วไป 

เพียงแตวายังไมเกิดที่หนาประตูบานเรา ก็เทานั้น  

 
บันทึกเหตุการณภัยพิบั ติทางธรรมชาติ  ที่ เกิดขึ้น  ในโลก  รวบรวมจาก

หนังสือพิมพ มติชนระยะเวลา 1 เดือน   
 

3 สิงหาคม พ.ศ. 2550  

20 ลานคนในเอเชียใตยังคงตองพลัดหลงจากบานเรือนจากสถานการณอุทกภัยถลม

ภูมิภาคอยางรุนแรงในอินเดีย บังกลาเทศ และเนปาล ซึ่งทําใหมีผูเสียชีวิตไปแลว 150 คน ขณะที่

พื้นที่กวางใหญจมอยูใตน้ํา กระทบพื้นที่เกษตร และหมูบานหลายพันแหง จากสภาพฝนตก
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กระหน่ําหนักติดตอเปนเวลากวา 20 วัน ซึ่งรุนแรงกวาที่มีการพยากรณไว รายงานกลาววา อินเดีย

ถือเปนพื้นที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด โดยมีราษฎรตองพลัดหลงจากบานเรือน เปนจํานวน 12 

ลานคน ขณะที่บังกลาเทศ 5.5 ลานคน และเนปาล 750,000  โดยแมน้ําหลายสายในพื้นที่ทาง

ภาคเหนืออยูในสภาพทะลักขามแดนเขาไปยังบังกลาเทศดวย อยางไรก็ตาม สําหรับความ

ชวยเหลือบรรเทาทุกขเชนน้ําและอาหารยังถึงมือเหยื่อผูประสบเหตุเปนจํานวนนอย 

 

1 สิงหาคม พ.ศ. 2550  

-เกิดแผนดินไหวความรุนแรงขนาด 6.4 ริคเตอร เวลา 02.38 น. บริเวณใกลเกาะซาคาลิน

ทางตะวันออกของรัสเซีย สงผลใหเกิดคลื่นสึนามิขนาดเล็ก สูงประมาณ 30 เซนติเมตร ที่บริเวณ

ชายฝงของเมืองโซยะบนเกาะฮอกไกโด  

-เกิดแผนดินไหวขนาด 7.2 ริคเตอร ที่หมูเกาะวานูอาตูในมหาสมุทรแปซิฟกตอนใต สงผล

ใหอาคารสิ่งกอสรางและถนนเสียหายเปนจํานวนมาก แตไมมีผูไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต  

 

 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ป 

-WHO เตือนปเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะเผชิญกับการระบาดของโรคไขเลือดออกครั้ง

รายแรงสุดในรอบเกือบ 10 ป ใกลเคียงกับครั้งสุดทายเมื่อป 2541 ที่มีผูปวยกวา 350,000 ราย 

และคราชีวิตไป 1,500 ราย เผยปไทยมีผูปวยแลวมากกวา 20,000 ราย เสียชีวิตไปแลว 17 ราย  

-จีน รายงานถึงตัวเลขคนที่ถูก"ฟาผาตาย"ในชวงมกราคม-มิถุนายนที่ผานมา มีคนตายไป

แลว 403 ราย "ฟาผา"ข้ึนแลว 2,525 คร้ังและมีอยู 52 คร้ังที่เกิดไฟไหมข้ึนดวยโดยฟาผาทั้งหมด 

ทําใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจคิดเปนเงิน 80 ลานหยวน(ราว 317,859,574 บาท) สําหรับ

สาเหตุที่ทําใหครึ่งปที่ผานมาเกิดฟาผาบอยมากก็เนื่องมาจาก พายุ ฝนฟาคะนอง ที่เกิดขึ้น "ถี่" 

กวาแตกอนแถมยัง "รุนแรง" กวาเมื่อกอนหลายเทา เนื่องมาจากปญหาสภาวะโลกรอนเอง 

 

26 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  

ในชวงระหวางวันที่ 15 กรกฎาคม-22 กรกฎาคมที่ผานมา คลื่นความรอนที่พัดถลม

ตอนกลางของประเทศทําใหมีผูปวยและผูสูงอายุเสียชีวิตเร็วขึ้นประมาณ 500 คน เนื่องจากเปน

กลุมคนที่รางกายออนแออยูแลว เมื่อเจอคลื่นความรอนเขาไปจึงเสียชีวิต ขณะที่ประเทศโรมาเนีย

มีรายงานผูเสียชีวิตเนื่องจากอากาศรอนอยางนอย 27 คน และที่อิตาลี 4 คน ที่ประเทศมาซิโดเนีย 

อุณหภูมิสูงขึ้นถึง 42 องศาเซลเซียส สงผลใหเกิดไฟปาครั้งใหญข้ึนที่เมืองบิโตลา และมีผูเสียชีวิต

แลว 1 คน สวนอีก 20 คนตองอพยพออกจากบานที่ถูกเผา ขณะที่ทางการมาซิโดเนียไดประกาศ

ภาวะฉุกเฉินแลว ขณะที่ประเทศเซอรเบียก็เกิดไฟปาเนื่องจากสภาพอากาศที่รอนจัดเชนกัน 
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22 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  

แผนดินไหว ขนาด 6.8 ริคเตอร ที่เกิดขึ้นบริเวณนอกชายฝงทะเลเมืองคาชิวาซากิ-คารินะ 

เมื่อวันจันทรที่แลว (16 กรกฎาคม) วาไปแลวยังเทียบความรุนแรงอะไรไมไดกับแผนดินไหวขนาด 

7-8 ริคเตอร ที่บริเวณชายฝงนครโกเบ เมื่อป ค.ศ.1993 (พ.ศ.2536) แตอาจนับเปนแผนดินไหวที่มี

ขนาดความรุนแรงและความชิดใกลกับแผนดินญี่ปุนมากที่สุด ลูกแรกของสหัสวรรษใหม (เร่ิม

ตั้งแตป ค.ศ.2000) 

 

14 กรกฎาคม พ.ศ. 2550  

โตเกียว-ไตฝุนมานหยี่พัดถลมบนเกาะโอกินาวา ตอนใตของญี่ปุน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 

โดยมีความเร็วลม 180 ก.ม.ตอชั่วโมง และคาดวา ความเร็วลมจะเพิ่มสูงขึ้นเปน 252 กม.ตอ

ชั่วโมง และกําลังมุงหนาขึ้นฝงประเทศญี่ปุน ฤทธิ์ของไตฝุนลูกทําใหเกิดน้ําทวมบนเกาะโอกินาวา 

เยาวชนราว 24,000 คน ไมมีไฟฟาใชเครื่องบินถูกยกเลิกมากกวา 100 เที่ยวบิน คาดวา ไตฝุนมาน

หยี่จะเคลื่อนตัวไปถึงเกาะคิวชู เกาะใหญที่สุดตอนใตของญี่ปุนในเชาวันที่ 14 กรกฎาคม อยางไรก็

ตาม ไมมีรายงานผูเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ (รอยเตอร) 

 

จากเหตุการณภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่รวบรวมมาจะเห็นวา ภายใน 1 

เดือน มีภัยพิบัติเกิดขึ้นมากมาย มีความถี่เพิ่มข้ึนจากเดิมและรุนแรงยิ่งขึ้น การเสริมสรางความรู 

ทัศนคติ พฤติกรรม และมโนธรรมสํานึก เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ยอมเปน

เร่ืองจําเปนและสําคัญเปนอยางยิ่งในสภาวะปจจุบัน  
 

แนวคิดเรื่องการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 

การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน(Community Base Disaster Management) 

โดย โคฟ อานัน (Cophy Anan, 1998,อางถึงใน บัญชา ธนบุญสมบัติ,2548) จากการศึกษา

แนวคิดของนาย โคฟ อานัน ผูวิจัยพบวามีส่ิงที่นาสนใจและสามารถนํามาประยุกตใชในการวิจัย

ดังนี้ 
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ชุมชน หมายถึง กลุมบานเรือน ที่อยูอาศัย ตั้งแตหมูบานขนาดเล็กไปจนถึงเมืองขนาด

ใหญกลุมคนที่มีประสบการณ หรือความสนใจรวมกัน หรือกลุม คนที่ประสบภัยพิบัติที่เหมือนๆกัน

กลุมคนอาชีพเดียวกัน 

การมีสวนรวมสําหรับเยาวชน (Community Participation) หมายถึง การที่ชุมชนมีสวน

รวมรับผิดชอบในทุกขั้นตอนของการทํางานตั้งแตการวางแผนไปจนกระทั่งการดําเนินการในระดับ

ตางๆรวมกัน 

 คือ การจัดการภัยพิบัติที่มุงเนนการมีสวนรวมของ ชุมชนทั้งในดานรวมคิด รวมทํา และ

รวมตัดสินใจ ซึ่งเปนวิธีการดําเนินงานแบบลางขึ้นบน  

รวมคิด  =   การวางแผน (Bottom – Up Approach)   

รวมทํา    =   ใชคน และ ทรัพยากร สําหรับเยาวชน   

รวมตัดสินใจ =   เลือกทําในสิ่งที่เปนประโยชนตอชุมชนอยางแทจริง  
 

ความสําคัญของการมีสวนรวมสําหรับเยาวชน คือ การเปลี่ยนแนวคิด การเตรียมพรอม

การชวยเหลือ เปนการบรรเทา ลดความเสี่ยง ลดความลอแหลม การดําเนินการแบบ TOP DOWN 

ไมเหมาะสมกับสถานการณ และตอบสนองตอชุมชนเพียงพอ แตไมสนใจทรัพยากรและบุคลากร 

ในพื้นที่ และบางครั้งยังทําใหเกิดความเสี่ยงและความลอแหลม เพิ่มข้ึนอีก การปองกนัไดผลดีทีสุ่ด 

เมื่อมีความรวมมือทุกระดับสู ทองถิ่น ภูมิภาค และระดับรัฐบาล การอาศัยชุมชนมีความเหมาะสม

กับสภาพความเปลี่ยนแปลง ทั้งการเกิด การสูญเสีย และความรุนแรงของภัยพิบัติ หลักการมีสวน

รวมอยูบนพื้นฐานสําหรับเยาวชน ไมมีใครเขาใจขอดีขอเสีย ปญหาอุปสรรคและโอกาสสําหรับ

เยาวชน ไดดีเทากับคน  ไมมีใครสนใจและเขาใจชุมชนมากกวาคนเองซึ่งเสี่ยง ภัยเพื่อการอยูรอด

ประชาชนเปนทรัพยากรมีคา ตองสงเสริมพัฒนาใหเปนประโยชน ตอประเทศชาติ 

 
ประโยชน   
 
1.เตือนภัยไดรวดเร็ว  

2.คนมีความรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมของตนเองจึงสามารถบอกไดวาจะมีเหตุการณไมดีอะไร

เกิดขึ้น อีกทั้งมีประสบการณมากมายในการที่จะจัดการทั้งในดานการเตรียมพรอมรับภัย และ การ

ปฏิบัติในขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน ชวยใหชุมชนเขมแข็ง 

3.ไมตองรอความชวยเหลือจากภายนอกชุมชน 
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4.ประชาชนไดรับความรู และทักษะใหมๆ นําไปสูการเสริมสรางความสามารถในการคิด

ริเร่ิมพัฒนาชุมชนของตนเองชวยลด หรือขจัดความลอแหลมเสี่ยงภัยสําหรับเยาวชน ซึ่งจะเปนการ

ลดผลกระทบของภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 

เปาหมาย  
 
1.ลดความลอแหลมเสี่ยงภัยสําหรับเยาวชน 

2.เพิ่มขีดความสามารถของตนเอง 

3.ความสามารถในการจัดการกับภัยตางๆ 

4.ความสามารถในการประเมินความเสี่ยงภัย และการวิเคราะหความลอแหลม 

5.ความสามารถในการประเมินความสามารถสําหรับเยาวชนมีความเปนอยูที่ปลอดภัย 

และการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 
ลักษณะสําคัญ 
 
1.ชุมชนเปนศูนยกลางของการจัดการภัยพิบัติ 

2.มุงใชกลยุทธการเสริมสรางกําลังความสามารถการใชทรัพยากรและการแกไขปญหา

ภาย 

3.ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมที่มีผลตอการดํารงชีพของตนเองและ ไดรับประโยชน

จากการมีส่ิงแวดลอมที่ดีตอสุขภาพ 

4.ชุมชนเปนตัวจักรสําคัญในการเสี่ยงจากภัยพิบัติ และเปนกลุมแรกที่ไดรับประโยชน 

5.เปนการดําเนินการโดยใชวิธีการที่หลากหลาย และเกี่ยวของกับหลายหนวยงาน ทั้งใน

ระดับชุมชน ถึงระดับชาติ  

 
รูปแบบของวิธีการมีสวนรวม 
 
1 การเก็บขอมูลยอนหลัง (Historical Profile) 

2 การทําแผนผัง (Mapping) 

3 การทําแบบจําลอง (Modeling) 

4 การเดินสํารวจ (Tran-sent) 

5 การทําปฏิทินฤดูกาล (Seasonal Calendar) 
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6 การวิเคราะหเครือขายในดานสังคมและสถาบัน (Institutional Socail Network 

Analysis) 

7 การวิเคราะหเกี่ยวกับสภาพความเปนอยูและศักดิ์ชั้นทางสังคม (Livelihood/Class 

Analysis 

8 แผนภูมิตนไม (Problem Tree) 

9 การจัดอันดับและการใหคะแนน (Ranking and Scoring) 

 
ภัยพิบัติกับการพัฒนาแบบยั่งยืน 
 
1 การปองกันไมเพียงแตประหยัดเงินเปนหมื่นลานแตยังชวยชีวิต คนเปนหมื่น ๆ คน  

2 เงินที่ใชจายในการแกปญหาและบรรเทาทุกขจากภัยพิบัติ นาจะ นําไปใชในการพัฒนา

ทั่วถึง และยั่งยืนแทน และยังลดความเสี่ยง จากภัยพิบัติ  

3 การสรางวัฒนธรรมใหรูจักการปองกัน ไมใชเร่ืองงาย เพราะคา ใชจายสูง และเห็นผลใน

อนาคตยาวไกล โดยผลดังกลาวจะมอง ไมเห็นเปนรูปธรรม ทั้งนี้เพราะภัยพิบัติยังไมไดเกิดขึ้น 
 

การเฝาระวัง  
 
ขั้นตอนการเฝาระวัง 
 

1.สังเกต ธรรมชาติรอบตัว หมายถึง สัตว พืช กระแสน้ํา ลําคลอง และอ่ืนๆ 

 2.ตระหนักรูภัยพิบัติวาอาจเกิดขึ้นไดทุกเมื่อ อันเนื่องจากสาเหตุของรุกล้ําธรรมชาติ 

 3. ติดตามขาวสารขอมูลที่เกิดขึ้นใน ภูมิภาค ประเทศ ทวีป และในโลก 

 4.รวบรวมขอมูลศึกษาหาทางปองกันและสรางวงจรการจัดการภัยพิบัติใหกับตนเอง 

  
ประโยชนของการเฝาระวัง 
 
การเฝาระวังเปนการสรางความตระหนักรูดานภัยพิบัติตางๆที่อาจเกิดขึ้นอยางไมคาดคิด

และสามารถทําใหสูญเสียทรัพยสินและชีวิต  การเฝาระวังเปนปจจัยสําคัญในการเตรียมความ

พรอมทําใหการสูญเสียเกิดขึ้นนอยลง หรือในระดับตํ่า และสามารถเตือนภัยไดอยางแมนยําหรือมี

ขอผิดพลาดนอยที่สุด  
 
การเฝาระวัง ดานวาตภัย 
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1) กอนเกิดวาตภัย อากาศรอนอบอาว ติดตอกันหลายวัน ลมสงบ แมใบไมก็ไมส่ันไหว

ความชื้นในอากาศสูง จนรูสึกเหนียวตามรางกาย ทองฟามัว ทัศนวิสัยการมองเห็นระยะไกลไม

ชัดเจน เมฆมากขึ้น ทองฟามืดครึ้ม อากาศรอนอบอาว 

 2) ขณะเกิดวาตภัย พายุลมแรง 15-20 นาที ความเร็วมากกวา 50 กม./ช.ม เมฆทวีข้ึน

อยางรวดเร็ว ลมกระโชกแรงเปนครั้งคราว มีฝนตกหนัก บางครั้งมีลูกเห็บ ฟาคะนอง ฟาแลบ ถา

นับในใจ 1-2-3 แลว ไดยินเสียงฟารอง และพายุจะหางไปประมาณ 1 กม. ถาเห็นฟาแลบและฟา

รองพรอมกัน พายุจะอยูใกลมาก สภาวะจะอยูประมาณ 1 ชม.  

3) หลังเกิดวาตภัย พายุสลายไปแลวอากาศจะเย็นลง รูสึกสดชื่นขึ้น ทองฟาแจมใส ทัศน

วิสัยชัดเจน 

4) การปองกันพายุฤดูรอน ติดตามสภาวะอากาศ ฟงคําเตือนจากสถาบันปองกันภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ ติดตั้งสายลอฟาสําหรับอาคารสูงๆ ปลูกสราง ซอมแซม อาคารใหแข็งแรง เตรียม

ปองกันภัยใหสัตวเล้ียงและพืชผลการเกษตร ไมใชอุปกรณไฟฟาทุกชนิด ขณะมีฟาคะนอง ไมใส

เครื่องประดับโลหะ และอยูกลางแจง ขณะมีฝนฟาคะนอง สภาวะอากาศ กอน/ขณะ/หลัง ของพายุ

หมุนเขตรอน(ชวง เดือน กรกฎาคม-กันยายน) 

 

กอนเกิดวาตภัย อากาศดี ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผาน เมฆทวีข้ึนเปนลําดับ ฝนตก

เปนระยะๆขณะเกิดวาตภัย เมฆเต็มทองฟา ฝนตกตอเนื่องเกือบตลอดเวลา ลมพัดแนทิศ ตาพายุ

ผานมา ลมสงบ ทองฟาแจมใส เมฆเต็มทองฟา ฝนตกเกือบตลอดเวลา ลมพัดกลับทิศ หลังเกิด

วาตภัย พายุสลายไปแลวจะทิ้งความเสียหายไวตามทางผาน อากาศดีข้ึนเปนลําดับ การปองกัน

พายุหมุนเขตรอน ติดตามสภาวะอากาศ ฟงคําเตือนจากสถาบันปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ฝกซอมการปองกันภัยพิบัติ เตรียมพรอมรับมือ และวางแผนอพยพหากจําเปน เตรียมเครื่อง

อุปโภค บริโภค ไฟฉาย แบตเตอรี่ วิทยุกระเปาหิ้วติดตามขาวสาร ซอมแซมอาคารใหแข็งแรง 

เตรียมปองกันภัยใหสัตวเลี้ยงและพืชผลการเกษตร เตรียมพรอมอพยพเมื่อไดรับแจงใหอพยพ 

 

การเฝาระวังอุทกภัย (สถาบันปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ, 2546) ติดตามสภาวะ

อากาศ ฟงคําเตือนจากสถาบันปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

-ฝกซอมการปองกันภัยพิบัติ เตรียมพรอมรับมือ และวางแผนอพยพหากจําเปน  

-เตรียมน้ําดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภค ไฟฉาย แบตเตอรี่  

-วิทยุกระเปาหิ้วติดตามขาวสาร  

-ซอมแซมอาคารใหแข็งแรง  

-เตรียมปองกันภัยใหสัตวเลี้ยงและพืชผลการเกษตร  
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-เตรียมพรอมเสมอเม่ือไดรับแจงใหอพยพไปที่สูง เมื่ออยูในพื้นที่เส่ียงภัย และฝนตกหนัก

ตอเนื่อง  

-ไมลงเลนน้ํา  

-ไมขับรถผานน้ําหลากแมอยูบนถนน ถาอยูใกลน้ํา เตรียมเรือเพื่อการคมนาคม 

-หากอยูในพื้นที่น้ําทวมขัง ปองกันโรคราด ระวังเรื่องน้ําและอาหาร ตองสุก และสะอาด

กอนบริโภค 

 

การเฝาระวังสึนามิ (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, 2550: 35-

40) ขอเท็จจริงสําคัญเกี่ยวกับ สึนามิที่ควรทราบ คือ สึนามิที่ซัดเขาชายฝงทะเลในมหาสมุทร

แปซิฟกมักเกิดจากแผนดินไหวเปนสวนใหญ ซึ่งแผนดินไหวอาจจะเกิดในบริเวณใกลหรือไกลจาก

บริเวณที่อยู บางลูกมีขนาดใหญมาก ในบริเวณชายฝงอาจมีความสูงถึง 30 ฟุตหรือมากกวา (100 

ฟุตในครั้งที่รายแรงที่สุด) นอกจาก สึนามิยังสามารถเคลื่อนตัวเขาฝงดวยความสูงหลายรอยฟุต 

สามารถซัดถลมบริเวณชายฝงทะเลที่อยูในระดับตํ่าไดทั้งหมด หนึ่งลูกประกอบดวยจํานวนหลาย

ระลอก บอยครั้งที่ลูกแรกอาจจะไมใชที่มีขนาดใหญที่สุด และหลังจากที่เกิดลูกแรก อันตรายที่เกิด 

จาก สึนามิอีกหนึ่งลูกอาจกินเวลาตอมาหลายชั่งโมง สึนามิสามารถเคลื่อนที่ไดรวดเร็วกวาที่คนจะ

สามารถวิ่งได บางครั้งสึนามิทําใหน้ําบริเวณชายฝงลดลงและเผยใหเห็นพื้นมหาสมุทรได สึนามิ

บางลูกมีพลังความแรงมหาศาล ของสามารถพัดพากอนหินขนาดใหญที่มีน้ําหนักหลายตัน พรอม

ทั้งเรือและซากปรักหักพังอื่น ๆ ข้ึนมาบนฝงในระยะหลายรอยฟุต น้ําทะเลสามารถเคลื่อนที่ดวย

กําลังมหาศาล และสามารถทําลายอาคาร บานเรือน ที่อยูอาศัย และทําใหผูคนบาดเจ็บหรือ

เสียชีวิตได สึนามิสามารถเกิดข้ึนเมื่อใดก็ได ไมวาจะเปนในตอนกลางวันหรือกลางคืน สึนามิ 

สามารถไปตามเเมน้ําหรือลําธารที่ไหลลงมหาสมุทรได        

 
วิธีการสังเกตการณเกิดคลื่นยักษสึนามิ ตามธรรมชาติ 
 

1.น้ําทะเลเออทน ไมตรงเวลา 

2.น้ําทะเลลดลงอยางรวดเร็ว 

3.สัตวที่อยูตามธรรมชาติ จะซอนเรนกาย เชนไมเห็นนก ไมไดยินเสียงนก 

4.สัตวเลี้ยงเกิดอาการเครียดกระวนกระวาย วิ่งวน หรือรองไห 

5.เสียงจากทะเลที่ดังนี้เหมือนพายุฝนทั้งที่ไมมีเคา 
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การเตรียมพรอม    
 

ในการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย การชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอน

ใหแก เตรียมความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย  วาตภัย โดยจัดตั้งศูนย

อํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย ข้ึน ณ สํานักงานปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัดประเมิน และจัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจฯ ของอําเภอ/กิ่งอําเภอ ข้ึน ณ 

กองอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนอําเภอ พรอมทั้งแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบประจําศูนยฯ 

โดยใหดําเนินการ ดังนี้ 

 

1.จัดทําและปรับปรุงขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยจากอุทกภัย วาตภัย และโคลนถลม รวมทั้ง 

ขอมูลพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับการอพยพ 

2.การจัดทําแผนเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย พรอมทั้งจัดสงแผน

เฉพาะกิจฯ ใหสํานักเลขาธิการปองกันภัยฝายพลเรือน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 3 จัดเตรียมกําลังคน สํารวจวัสดุ อุปกรณ เครื่องสูบน้ํา เครื่องมือเครื่องใชในการปฐม

พยาบาล ไวใหพรอมใชการไดทันที 

 4 จัดเจาหนาที่ติดตามสภาพอากาศจากสถาบันปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือคํา

เตือนจากสํานักเลขาธิการปองกันภัยฝายพลเรือนกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางใกลชิด 

ตลอด 24 ชั่วโมง พรอมทั้งตรวจสอบปริมาณน้ําฝน ขอมูลระดับน้ําทะเล ระดับน้ําในแมน้ํา (สูงสุด/

ต่ําสุด) รวมทั้งบริเวณที่อาจจะเกิดน้ําทวม 

 5 แจงเตือนและประชาสัมพันธใหเยาวชนติดตามขาวสารจากสถาบันปองกันภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ หรือหนวยงานอื่นอยางใกลชิด เพื่อเตรียมพรอมรับสถานการณอุทกภัย วาตภัยและ

โคลนถลม ไดอยางทันทวงที 

 6 แจงองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหความสําคัญในการจัดหาพื้นที่รองรับน้ํา (แกมลิง) 

พรอมทั้งจัดงบประมาณเพื่อดําเนินการขุดลอก คู คลอง แหลงน้ําสาธารณะ เพื่อใหสามารถระบาย

น้ําออกจากพื้นที่เกิดอุทกภัยไดอยางรวดเร็ว และสามารถเก็บกักน้ําไวใชในฤดูแลง 

 7 ติดตั้งเครื่องแจงเตือนภัยและเครื่องประเมินปริมาณน้ําฝน ณ ตําบล หรือหมูบานเสี่ยง

ภัย พรอมทั้งจัดผูดูแลและบันทึกขอมูลเปนประจําและตอเนื่องตลอดฤดูฝน 

 8 จัดใหมีการฝกซอมแผนเฉพาะกิจฯ ที่ไดจัดทําขึ้น รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ 

เอกชน และอาสาสมัครในพื้นที่ ทั้งงบประมาณในการฝกซอมใหพิจารณาขอรับการสนับสนุนจาก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานที่รวมทําการฝกซอมฯ ตามความจําเปนและเหมาะสม 
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ดานการใหความชวยเหลือ เมื่อเกิดสาธารณภัยอุทกภัย วาตภัย ใหจังหวัดประเมิน

ดําเนินการ พิจารณาใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัย วาตภัย หรือโคลนถลมตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546 

และปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0601/ว606 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 

2547 โดยเครงครัดรายงานความเสียหายจากอุทกภัย วาตภัย หรือโคลนถลม ใหสํานักเลขาธิการ

ปองกันภัยฝายพลเรือน สรุปไดวา การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบงออก เปน 2 ข้ันตอนคือ 

ดานการเตรียมการ ดานการใหความชวยเหลือ การตระหนักรูถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับ

เยาวชนที่อยูใกลตัวจําเปนตองศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวของ  
 
การเตรียมสัมภาระ กระเปาสัมภาระเปนสิ่งหนึ่งที่ตองจัดเตรียมเพื่อสามารถดํารงชีวิต

หลังภัยพิบัติ ประกอบดวย ไฟฉาย ไฟแชก ข้ีไต น้ํามันกาด กลองยารักษาโรค น้ําดื่ม มามา อาหาร

กระปอง ผาหม ถุงเทา รองเทาผาใบ กางเกงขายาว เสื้อแขนยาว หมวก ยาทากันยุง มีดพับมีดส

ปาตา กระดาษชําระ กระจก ถุงนอน เชือก ดางทับทิม เสื้อชูชีพ 

 
การดํารงชีวิตหลังภัยพิบัติ (หนวยบรรเทาสาธารณะภัย, 2549: 22-27) 
 

1.ทักษะการใชชีวิตในสภาวะยากลําบาก แบงออกเปน ดานรางกายและจิตใจ 

-ดานรางกาย คือ สามารถหาอาหารบริโภค รูวา พืชผัก ผลไมปาชนิดใด ที่สามารถ กินได  

ทํารางกายใหอบอุน การกอไฟ เพื่อไลสัตวราย การเฝาระวังภัย นอนอยางมีสติ การปฐมพยาบาล

เบื้องตน มีดบาด หนามต่ํา หามเลือด การรูจักใชสัญญาณ กระจก ควันไฟ เพื่อขอความชวยเหลือ  

-ดานจิตใจ รูจักการฝกสติ เพื่อระงับความหวาดกลัว และยอมรับตอการสูญเสียพลัดพราก 
 

การปฐมพยาบาล 
 

การปฏิบัติสาํหรับกรณีฉุกเฉิน  

1. ตั้งสติใหไดอยาตกใจ  

2. ขอความชวยเหลือ  

3. ปฐมพยาบาลเบื้องตน  

o ชวยหายใจ ใหอากาศเขาปอดสะดวก คลายเสื้อผาใหหลวม  

o หามเลือด  

o นอนนิ่งๆ หมผา คอยสังเกตอาการ จับชีพจรเปนระยะ  
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o ถามีกระดกูหกัอยาเคลื่อนยาย  

o หามรับประทานสิง่ใด (ถาไฟลวกรนุแรงใหจิบน้าํคําเลก็ๆ)  

อุปกรณปฐมพยาบาล  

1. สําลี  
2. ผากอซแผนชนิดฆาเชื้อ ทาํความสะอาด (แอลกอฮอล)  

3. คีมสําหรับบงเสี้ยน  

4. ผาสามเหลี่ยม  

5. ผากอซพนัแผลขนาดตางๆ  

6. กรรไกรขนาดกลาง  
7. เข็มกลัดซอนปลาย  

8. แกวลางตา  

9. พลาสเตอรมวน ชิน้  

10. ผายืดพนัแกเคล็ดขัดยอก ( Elsatic bandage)  

11. ผากอซชุลพาราฟนสําหรับแผลไฟไหม  

การทาํแผลทัว่ไป  

1. ลางมือใหสะอาด  

2. ทําแผลที่สะอาดกอนแผลทีส่กปรก  

3. เช็ดรอบแผลดวยสําลีชบุแอลกอฮอล(เช็ดจากในวนมาขางนอกทางเดยีว)  

4. ปดดวยผาก็อซหรือผาสะอาด  

5. อยาใหถูกน้ําอกี เพราะจะทาํใหเปนหนองหรือหายชา  

แนวคิดเรื่อง การอนุรักษ ปองกัน และฟนฟูธรรมชาติ 
  

ความหมาย 
 

ชมรม อนุรักษธรรมชาติ ม. มหานคร (2550) กลาววา การอนุรักษ หมายถึง การรูจักใช

ทรัพยากรอยางชาญฉลาดใหเกิดประโยชนตอมหาชนมากที่สุด และใชไดเปนเวลายาวนานที่สุด 

ทั้งนี้ตองใหเกิดการสูญเสียทรัพยากรโดยเปลาประโยชนนอยที่สุด และจะตองกระจายการใช

ประโยชนจากทรัพยากร โดยทั่วถึงกัน 
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นิภา เกียรติเทิดกลา (2537: 14) การอนุรักษธรรมชาติ หมายถึง การใชธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม ดวยความฉลาด  

 

ประภัทร โสติถิโสภา (2545: 45) การอนุรักษ หมายถึง การใชประโยชนตามความตองการ

ที่พอเหมาะและประหยัดเพื่ออนาคต  
 
หลักการอนุรักษวิทยา สรุปไดดังนี้ 

 

หลักการที่ 1 การใชอยางยั่งยืน การใชอยางสมเหตุสมผล หรือใชอยางฉลาด เลือกใช

เทคโนโลยีที่เหมาะสม ไมกอใหเกิดของเสียและมลพิษ 

หลักการที่ 2 การสงวนของหายาก ทรัพยากรที่กําลังจะสูญสิ้น ควรหลีกเลี่ยงการนําไปใช 

และทํานุบํารุง หรือทําใหทรัพยากรนั้นมีเพิ่มข้ึน 

หลักการที่ 3 การทํานุบํารุงทรัพยากรที่เสื่อมโทรม จากไมสามารถนําไปใชได จนฟนสภาพ

นํามาใชได         

 

วิธีการอนุรักษ มีดวยกัน 8 วิธีคือ 

 

1. การใช หมายถึง การใชหลายรูปแบบ เชน การบริโภคโดยตรง เห็น ไดยิน พลังงาน ตอง

ใชแบบยั่งยืน 

2. การเก็บกัก หมายถึง การรวบรวมหรือการเก็บกักทรัพยากรที่มีแนวโนมจะขาดแคลนใน

บางเวลา หรือคาดวาจะเกิดวิกฤตการณข้ึน  

3. การรักษา/ซอมแซม หมายถึง การดําเนินการใดๆ ตอทรัพยากรที่ขาดไป/ไมทํางานตาม

พฤติกรรม/เสื่อมโทรม/เกิดปญหา สามารถฟนคืนสภาพได จนสามารถนํากลับมาใชใหมได 

4. การฟนฟู หมายถึง การดําเนินการใดๆ ตอทรัพยากรหรือส่ิงแวดลอมที่เสื่อมโทรมให

เปนปกติ สามารถเอื้อประโยชน ในการนําไปใชประโยชนตอไป 

5. การพัฒนา หมายถึง การทําสิ่งที่เปนอยูใหดีข้ึน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหเกิดผลผลิตที่ดี

ข้ึน 

6. การปองกัน หมายถึง การปองกันสิ่งที่เกิดขึ้นมิใหลุกลามมากกวานี้ และปองกันสิ่งที่ยัง

ไมเกิดไมใหเกิดขึ้น 

7. การสงวน หมายถึง การเก็บไวโดยไมใหแตะตองหรือนําไปใชดวยวิธีการใดก็ตาม  
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8. การแบงเขต หมายถึง ทําการแบงเขตหรือการแบงกลุม/ประเภท ตามสมบัติของ

ทรัพยากร เชน เขตรักษาพันธุสัตวปา เมืองควบคุมมลพิษ  

 

ดังนั้น การฟนฟูและการปองกันจึงเปน 1ใน 8 วิธีการของการอนุรักษธรรมชาติ จากที่

กลาวมาทั้งหมด  
 
การอนุรักษทรัพยากรชายฝง 
 
ความหมาย 
 
ธรณ ธํารงนาวาสวัสด์ิ (2549:34) กลาวา การอนุรักษทรัพยากรชายฝงทะเล หมายถงึ การ

รูจักใชทรัพยากรชายฝงอยางชาญฉลาดกอใหเกิดประโยชนตอมหาชนมากที่สุด และใชไดเปน

เวลายาวนานที่สุด และจะตองกระจายการใชประโยชนจากทรัพยากร โดยทั่วถึงกัน เชน การใช

ชายหาด การอนุรักษเตาทะเล หรือสัตวทะเลขนาดเล็ก รวมถึงปะการังมิใหสูญสิ้นไป 

 

นิรันดร ชัยมณี (2548: 14) การอนุรักษทรัพยากรชายฝงทะเล หมายถึง การใชธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม ดวยความฉลาด เพราะทรัพยากรชายฝง เชนปาชายเลน สามารถปองกันภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติได 

 

ธวัช วิรัตติพงศ (2545: 45) การอนุรักษทรัพยากรชายฝง หมายถึง การใชประโยชนสัตว

พืช และทรัพยากรตามธรรมชาติ ตามชายฝงทะเล ตามความตองการที่พอเหมาะและประหยัดเพื่อ

อนาคต 
 
ทรัพยากรชายฝง 
 
1.ทรัพยากรสัตว ไดแก สัตวน้ําขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่สามารถจับไดดวยเรือขนาด

เล็ก เชน กุง หอย ปู ปลา ปลาหมึก เพรียง 

2.ทรัพยากรพืช เชน สาหราย ปะการังน้ําตื้น พืชน้ําชนิดตางๆ 

3.ทรัพยากรตามธรรมชาติ เชน ปาชายเลน ปาโกงกาง โขดหิน ชายหาด และอ่ืนๆ 
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หลักการอนุรักษทรัพยากรชายฝง 
 

หลักการที่ 1 การใชอยางยั่งยืน การใชอยางสมเหตุสมผล หรือใชอยางฉลาด เลือกใช

เทคโนโลยีที่เหมาะสม ไมกอใหเกิดของเสียและมลพิษ 

หลักการที่ 2 การสงวนของหายาก ทรัพยากรที่กําลังจะสูญสิ้น ควรหลีกเลี่ยงการนําไปใช 

และทํานุบํารุง หรือทําใหทรัพยากรนั้นมีเพิ่มข้ึน 

หลักการที่ 3 การทํานุบํารุงทรัพยากรที่เสื่อมโทรม จากไมสามารถนําไปใชได จนฟนสภาพ

นํามาใชได         
 
แนวคิดการเรียนรูสําหรับเด็กและเยาวชน 
  

ความหมาย 
 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525: 142) ไดใหความหมายวา เยาวชน หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกิน 14

ปบริบูรณ แตยังไมถึง 18 ปบริบูรณ และไมใช เปนผูบรรลุนิติภาวะแลวดวยการสมรส  

 

องคการสหประชาชาติ (อางถึงใน สุภักดิ์ อนุบาล, 2548: 23) ไดใหความหมายสากลของ

คําวา “เยาวชน” หมายถึง คนในวัยหนุมสาว คือ ผูมีอายุระหวาง 15-25 ป  

 

พ.รบ.สงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2521 นิยามคําวา “เยาวชน” 

หมายถึง บุคคลที่อายุต่ํากวา 25 ป (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชน

แหงชาติและศูนยสิทธิเด็กเอเชียเน็ท ป, 2540: 25) นิยามคําวา “เยาวชน” หมายถึง บุคคลที่อายุ

ต่ํากวา 25 ป 

 

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 

2534 (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติและศูนยสิทธิเด็กเอเชีย

เน็ท ป, 2540: 48) “เยาวชน” หมายถึงบุคคลที่อายุเกินกวา 14 ปบริบูรณ แตยังไมเกิน 18 ป

บริบูรณ 
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ประมวญ  ดิคดิดสัน (2520: 27)  ไดแบงระยะเยาวชนเปน 2 ระยะ  คือระยะแรก  อายุ

ประมาณ 12-14 ป  ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงรางกาย  และบุคลิกภาพโดยรวดเร็วตลอดเวลาแหง

ชีวิต  แตก็มีความคลายคลึงไปทางวัยเด็กมากกวาวัยผูใหญระยะหลัง  คือ เยาวชนตอนปลาย  

อายุตั้งแต 14 ปข้ึนไป  สูความเจริญเต็มที่  ประมาณ 22-25 ป   ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกับผูใหญ

มากกวา 

 

สรุปไดวา  เยาวชน  คือ ผูที่อยูระหวางการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย  อารมณและ

จิตใจ รวมทั้งทางสังคม  เปนวัยที่มีการปรับตัวเพื่อการรับผิดชอบในหนาที่ของตนเองใหมากขึ้น  

เปนผูที่เร่ิมมีความคิดความอานเปนของตนเอง จะมีความเชื่อมั่นในความคิดของตนเองเปนสําคัญ

เยาวชนเปนทรัพยากรบุคคลที่สําคัญยิ่งของชาติ เปนผูกุมชะตากรรมของประเทศชาติในอนาคต 

เปนผูสืบตอมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ําคาของสังคม เปนผูที่จะจุดประกายไฟแหงความหวังที่ดีใน

อนาคตสําหรับผูใหญในวันนี้ เปนผูที่ผูใหญในวันนี้หวังจะฝากผีฝากไขดวย ลักษณะทางรางกาย

ของเยาวชน  เยาวชนคือบุคคลที่มีรางกายเติบโตเปนผูใหญมีสมองที่เจริญงอกงามเต็มที่ มี

พละกําลังทางรางกายเขมแข็ง มีความพรอมทางรางกายที่จะปฏิบัติหนาที่การงานไดอยางเต็มที่ 

ลักษณะทางอารมณของเยาวชนเปนวัยที่มีอารมณรอนแรง มีความอยากรูอยากเห็นในสิ่งใหม ๆ มี

ความหวั่นไหวในสิ่งที่มากระทบกระทั่ง มักจะไมเชื่อฟงในสิ่งที่ผูใหญหามปรามซึ่งไมคอยจะมี

เหตุผลในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชเยาวชนที่เปนวัยรุนตอนตน เปนประชากร และไดรวบรวม

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

  
ความหมายของวัยรุน   

  

ประมวญ  ดิคดิดสัน (2520: 78-84) กลาววา  วัยรุนหมายถึง ชวงอายุที่มีการ

เปลี่ยนแปลงทางรางกาย ในลักษณะที่พรอมจะมีเพศสัมพันธได วัยรุน เปนระยะที่มีการพัฒนา

ทางจิตใจมาจากความเปนเด็ก ไปสูความเปนผูใหญ วัยรุนเปนระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงจาก

สภาพ ที่ตองพึ่งพาทางเศรษฐกิจไปสูภาวะที่ตองรับผิดชอบและพึ่งพาตนเอง วัยนี้จึงครอบคลุม

อายุโดยประมาณ คือ เด็กหญิง ระหวางอายุ 10-20 ป และเด็กชาย ระหวางอายุ 12-22 ป 

เนื่องจากชวงวัยดังกลาวคอนขางยาว ทางการแพทยและจิตวิทยาพัฒนาการจึงแบงชวงดังกลาว 

ออกเปน 2-3 ระยะ (แลวแตหลักเกณฑของผูทรงคุณวุฒิ) เนื่องจากระยะตนกับระยะปลายของวัย 

เด็กจะมีการเจริญเติบโต ทั้งกายและจิตใจ อารมณ แตกตางกันมาก ในที่นี้จะแบงเปน 3 ระยะ คือ  
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วัยรุนตอนตน เด็กผูหญิงอยูในชวงอายุ 10-14 ป เด็กผูชายอยูในชวงอายุ 12-16 ป ใน

ระยะนี้มีการเปลี่ยนแปลง คือ มีการเปลี่ยนแปลงของรางกายอยางรวดเร็ว เชน เด็กหญิงจะมีเตา

นมใหญข้ึน มีประจําเดือน มีการสรางฮอรโมนอีสโตรเจน และโปรเจสเตอโรน มีขนตามรักแรและ

อวัยวะเพศภายนอก มีรูปรางสูงใหญข้ึน คอนขางหลงตัวเอง (Narcissistic phase) มีความเพอฝน 

(Magical Thinking) มีความเปนอิสระ (Emancipation) แตยังตองพึ่งพอแม ยังสนใจเพศเดียวกัน  

 

ความสําคัญของวัย วัยรุนเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเขาสูวุฒิภาวะทั้งรางกาย จิตใจ 

อารมณ และสังคม จึงนับวาเปนวิกฤติชวงหนึ่งของชีวิต เนื่องจากเปนชวงตอของวัยเด็กและวัย

ผูใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะตนของวัยจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้น ซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาว จะมีผลตอความสัมพันธระหวางวัยรุนดวยกันเอง และบุคคลรอบขาง หาก

กระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนไปอยางเหมาะสม โดยการดูแลเอาใจใสใกลชิด จะชวยให

วัยรุนสามารถปรับตัว ไดอยางเหมาะสม และเปนทั้งแรงผลักดันและแรงกระตุนใหพัฒนาการดาน

อ่ืนๆ เปนไปดวยดี การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชวงวัยรุน การเปลี่ยนแปลงทางรางกาย น้ําหนัก

และสวนสูง จะมีอัตราเพิ่มสูงสุด (Growth Spurt) การเปลี่ยนแปลงองคประกอบตางๆ ของรางกาย 

ไดแก กลามเนื้อและกระดูกแขนขา มีอัตราเพิ่มสูงสุดเชนกัน มีการเพิ่มประมาณของโปแตสเซียม

ในรางกาย ปริมาณน้ําในเซลล ขนาดของปอด หัวใจ ปริมาณของเม็ดเลือด และฮีโมโกลบิน การ

เปล่ียนแปลงทางบุคลิกภาพ จากทฤษฎีพัฒนาบุคลิกภาพของอีริคสัน แบงระยะพัฒนาการของตน

ออกเปนขั้นตางๆ 8 ข้ัน พัฒนาการแตละขั้นติดตอสืบเนื่องกันตลอดเวลา โดยมีพัฒนาการทาง

รางกายเปนตัวนําไปสูพัฒนาการขั้นตอๆ 

 

การวิจัยครั้งนี้ไดเลือกวัยรุนตอนตนเปนประชากรซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกภาพ คือ 

เร่ิมมีการสนใจและสํารวจสิ่งแวดลอม หากทํามากๆ เขาจะไดประสบการณมากขึ้น เนื่องจากเปน

วัยที่สามารถทํากิจกรรมตางๆ ไดมาก เหมือนอยางที่ผูใหญทํา แตทําไดไมดีเทา เด็กวัยนี้ชอบ

แขงขัน แตไมไดแขงขันเพื่อใหตนเองชนะเสมอ แตจะแขงเพื่อต้ังใจ ประเมินความสามารถของ

ตนเอง เปนวัยที่เด็กกลัววาจะดอยกวาคนอื่นๆ เขาจะพยายามลบความกลัวนี้ โดยพยายามเรียนรู

ส่ิงตางๆ ในสังคมดวยการกระทําหรือทดลองทําซึ่งสิ่งผลใหเด็กมีความสามารถมากขึ้น เด็กจึงทํา

อะไรเปนงานเปนการขึ้น เด็กวัยนี้จะเห็นความสําคัญของเพื่อนและครอบครัวของเพื่อนมากขึ้น 

เพื่อนบานและโรงเรียนจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของเขา เปนวัยที่มีบุคคลที่เขาชื่นชอบเปน

แบบอยาง แตเด็กจะไมเลียนแบบทั้งหมด โดยเขาจะเลือกลักษณะอยางใดอยางหนึ่งที่มี

ความหมายสําหรับตัวเขาเทานั้น การรูจักใชเวลาใหถูกตอง และมีประโยชน และจะตองปฏิบัติตน

ใหเหมาะกับเวลา อาจกลาวไดวาวัยรุนตอนตน เปนวัยที่มี ความอยากรูอยากเห็นชอบการผจญภยั 



103                                                                                                                                                                    

และพรอมที่จะแสวงหาตามสภาพความเปนจริง ซึ่งเหมาะกับงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษารูปแบบ

การเรียนรูของเยาวชน ดังนี้ 
 

แนวคิดการเรียนรูของเยาวชน  
 

ดวงใจ อินทรจันทร (2543: 56) กลาววา ความสนใจ ความคิด การเรียนรูของเยาวชน ตอง

มีการกําหนดเปาหมายใหชัดเจน ครูตองเปนผูที่พาเขาสูสังคมแหงการเรียนรูอยางบูรณาการ โดย

ครูเปนผูตัดสินใจ วาสิ่งไหนดีควรให ส่ิงไหนไมดี ไมตองให เมื่อใดที่ผูเรียนตองการ และจะทํา

อยางไรในการจัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียน 

 

ประสบการณของผูเรียน เยาวชนมีฐานความรูและประสบการณนอยมาก อาจจะตอง

เร่ิมตนการสอนใหใหม แตประสบการณจากผูเรียนจะเพิ่มข้ึนโดยครูวิทยากรและผูชวยวิจัยประจํา

กลุมและตําราเรียน และจากผูทรงคุณวุฒิ ดังนั้นพื้นฐานในการสอนของการศึกษา คือ การหา

กลวิธี กําหนดการอาน หรือนําเสนอโดยการใชเสียงและภาพเพื่อดึงดูดความสนใจ ความพรอมที่

จะเรียน เยาวชนมีความพรอมที่จะเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีขอกําหนดหรือนโยบาย สราง

ความแนใจใหกับเด็ก ตองทําใหเกิดความพอดี เพราะเด็กมักจะมีความกลัวในการที่ไมประสบ

ความสําเร็จ ดังนั้นการจัดการเรียนตองดําเนินไปอยางยุติธรรม และมีหลักสูตรที่เปนมาตรฐาน มี

การพัฒนาอยางเปนขั้นตอน การปรับตัวตอการเรียน เยาวชนเห็นการศึกษาเปนกระบวนการที่

ไดมาดวยความพยายาม เปนประเด็นสําคัญที่จะทําใหเกิดความพึงพอใจ จัดสิ่งใดตองใหเกิดการ

เขาใจ จะตองมีประโยชนเฉพาะซึ่งจะตองเกิดขึ้นอยางตอเนื่องในชวงเวลาของชีวิต อยางที่ทราบ

กันดีแลววา ควรจะตองจัดหลักสูตร ใหเกิดความพึงพอใจตามแบบตรรกะ และใหคนเปน

ศูนยกลางของการเรียนรู 

 

เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับ ทฤษฎี Andragogy พบวา ในเรื่องความสนใจ ความคิด ผูใหญ

คํานึงถึงความแตกตางของคน หรือดานที่สําคัญของชีวิต ครูตองเปนผูที่คอยใหกําลังใจ เขาใจ

ธรรมชาติของการเรียนรู ผูใหญสวนมากตองการเปนผูคอยชี้แนะแมวา บางครั้งอาจจะตองขอ

ความชวยเหลือบางประสบการณของผูเรียน คนเราโตขึ้นและพัฒนาขึ้น ตองสะสมและเพิ่มพูน

ความรู และประสบการณ เปนการเพิ่มคุณคา ทรัพยากร ใหแกผูเรียน และจะพึงไดประโยชนอ่ืน ๆ 

อีกมากมาย ยิ่งไปกวานั้น มนุษย ยังตองการเรียนรู จากประสบการณ ดังนั้นวิทยากรและผูชวย

วิจัยประจํากลุมไมควรแสดงกิริยาอะไร ใชกลวิธีโดยการสมัครใจเรียนเองตามความสนใจ ในเรื่องที่
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จะศึกษาใชเทคนิคในการใหการศึกษาโดยใหทดลองปฏิบัติ พูดคุยรวมกันถึงปญหา เพื่อหาคาํตอบ

สูการแกปญหา และประการการทํางาน  

 

ความพรอมที่จะเรียนโดยทั่วไปมีความเหมาะสมกับการเรียนในบางสิ่งบางอยาง เมื่อไรที่

พวกเขามีประสบการณ ก็จะมีความพรอมที่จะเรียนใหมากขึ้น "ในชีวิตจริง ภารกิจ หรือปญหา" 

ผูใหความรูมี ความคิดสรางสรรคส่ิงใหม ๆ ใหมีความเหมาะสมจัดเตรียมอุปกรณ และ

กระบวนการเพื่อชวยอํานวยความสะดวกใหกับผูเรียน "ตองการถึงรู" และการวางแผนการศึกษา

ตองเขาใจถึง การจัดลําดับความพรอมของผูเรียน ใหเปนไปตามการนําไปใชในชีวิตจริงได การ

ปรับตัวตอการเรียนใหผูเรียนเห็นการศึกษา เปนกระบวนการที่ไดมาดวยการพัฒนา เพิ่มศักยภาพ

จากความพยายามใหกับชีวิต พวกเขาตองการคิดบางสิ่งบางอยางเพื่อความรู และพื้นฐานของ

วันนี้เพื่อวันพรุงนี้ เปนที่ทราบกันดีแลววา การเรียนรูจากประสบการณ ผูเรียนจะจัดการสิ่งรอบ ๆ 

ตัว พัฒนาความสามารถ ดังนั้นการเรียนรูโดยการปรับตัว คือส่ิงที่มนุษยพึงควรปฏิบัติ 

 
รูปแบบการเรียนรูของเยาวชน 
 

  วรเดช จันทรศร (2550: 45) ไดกลาวถึงการพัฒนาการเรียนรูของเด็กไทย วาตองการการ

บริการดาน การศึกษาอยางเปนธรรม ไมทอดทิ้งเด็กที่เสียเปรียบทางสังคม ระดับความเจริญ

ทางดานการศึกษาสวนใหญจะอยูที่เมืองใหญๆ และกรุงเทพมหานครอยางเดียว ระดับการศึกษา

ของ เด็กและเยาวชนในเมืองหลวง และเมืองสําคัญจึงมากกวาคาเฉลี่ยระดับการศึกษาของเด็กใน

สวนทองถิ่นหรือในพื้นที่หางไกลทั้ง ที่จํานวนของเด็กในทองถิ่นมีมากกวาเด็กที่อยูในเมืองมากมาย

หลายเทาตัว จึงจําเปนตอง กระจายแหลงความรูที่มีอยู เพื่อใหเขาถึงประชาชนสวนใหญของ

ประเทศใหมากที่สุด โดยอาศัยหลักการสําคัญดังนี้ 

 

1.รูปแบบการเรียนรูเพื่อสังคมและชุมชน รูปแบบการเรียนรูที่เนนตัวผูเรียนและความ

เหมาะสมของลักษณะวัฒนธรรมและชีวิตความเปนอยูมากขึ้น สอดคลองกับความตองการของ

พื้นที่ เนื้อหาของหลักสูตรเหมาะสมกับสภาพของ ทองถิ่น เพื่อใหเด็กในพื้นที่สามารถนําความรูที่

ไดมาใชประกอบอาชีพและพื้นที่ของตน ตลอดจนทําใหเด็กสามารถ ที่จะนําความรูที่ไดรับมา

ประยุกตใชในการเริ่มตนทําธุรกิจขนาดเล็ก สงผลใหเกิดการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนตอไปใน

อนาคต ทั้งนี้ จะตองมีการปรับโครงสรางของหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการสําหรับ

เยาวชน ส่ิงเหลานี้ทําใหเด็กที่จบการศึกษาสามารถนําความรูกลับไปใชไดอยางเต็มที่  
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2.รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิต การศึกษาตองไมจํากัดเฉพาะเด็กและเยาวชนชวงอายุ 5 

ถึง 21 ปเทานั้น แตตองเปนการเรียนรูตลอดชีวิต การพัฒนารูปแบบการศึกษาที่หลากหลาย 

เพื่อใหประชาชนสามารถสัมผัสการเรียนรูไดอยางกวางขวางตาม ความสนใจของแตละบุคคล การ

กอต้ังพิพิธภัณฑที่เปนแหลงรวบรวมขอมูลและประวัติศาสตรดานตางๆ การจัดใหมีหอง สมุด

ชุมชนที่ใหบริการสื่อและสนับสนุนดานการคนควาวิจัย การจัดนิทรรศการใหความรูดานตางๆ กับ

ประชาชน เปนตน รูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตที่ไดกลาวมานอกจากจะสงผลประโยชนตอ

ประชาชนทั่วไปแลว ยังทําใหประชาชนใหความ สําคัญกับครอบครัวและสังคมมากขึ้นดวย เพราะ

ถือวาเปนกิจกรรมที่คนในสังคมสามารถทํารวมกันไดอยางหนึ่ง  

 

แนวทางที่จะ สรางใหเกิดรูปแบบการเรียนรูตลอดชีวิตที่รัฐบาลไดพยายามทําอยูคือการ

จัดตั้งสถานที่เปนแหลงรวบรวมความรูในดานตางๆ ไมวาจะเปนพิพิธภัณฑ หองสมุด หรือศูนยการ

ประชุม เพื่อใหประชาชนไดสามารถเขาไปใชบริการในยามวางไดอยางเต็มที่ อยางไรก็ตาม การ

จัดตั้งสถานที่รวบรวมความรูและประวัติศาสตรจําเปนที่จะตองอาศัยงบประมาณคอนขางสูง 

ประกอบกับ ทรัพยากรบุคคลที่มีความรูและมีคุณภาพมาบริหารงานอีกวิธีหนึ่งที่เปนไปได คือให

เอกชนเขามามีสวนในการจัดตั้งแหลงเรียน รูหรือดําเนินกิจการแทนรัฐ โดยทําใหอยูในรูปของนัก

ธุรกิจ ซึ่งรัฐอาจจะตองหางบประมาณมาสนับสนุนดวยบางสวน  แหลงความรูตนทุนต่ํา    

 

ส่ิงสําคัญของการสงเสริมการเรียนรู คือ การกระจายแหลงความรูไปยังทุกพื้นที่ของ

ประเทศ โดยอาศัย เทคโนโลยีเขาชวยในการลดตนทุนการผลิตสื่อ หรืออุปกรณที่เปนแหลงความรู

ในอนาคตสื่อหรือแหลงความรูของประชาชนจึง อาจเปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (e-media) เชน 

การจัดทําคอรสแวร (Courseware) ซึ่งเปนแหลงรวบรวมเนื้อหาวิชาตางๆ ในรูปแบบของสื่อ

อิเล็กทรอนิกส โดยใชการเก็บขอมูลลงบนแผนซีดีรอม (CD-Rom) หรือแผนบันทึกความจํา 

(Memory) รูปแบบอื่น เพื่อสามารถเปดดูจากเครื่องคอมพิวเตอรได ส่ืออิเล็กทรอนิกสจะเขามามี

บทบาทเปนอยางมากในอนาคต เนื่องจากตัว ส่ือมีตนทุนต่ํา สรางโอกาสใหคนรุนใหม การให

การศึกษาเปรียบเสมือนการใหโอกาสในการแสวงหาความเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน ตอง

ยอมรับวามีเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถอยูมากมาย ซึ่งมาจากพื้นฐานทางครอบครัว และ

สังคมที่แตกตางกัน สรางโอกาสใหเขาเหลานั้นสามารถใชความรูความสามารถและความคิด

สรางสรรคออกมาการใหนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดเขามามีสวนรวมในการวิจัยและพัฒนาใน

สาขาวิชาตางๆ เปนสิ่ง ที่ควรมีมานานแลว หากเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลวอยางเชน

สหรัฐอเมริกาและยุโรป จะพบวาประเทศเหลานี้ไดให ความสําคัญกับการนําทรัพยากรบุคคลที่มี

คุณภาพสูงอยางเชนนักศึกษามหาวิทยาลัย การใหโอกาสนักศึกษาในการทําวิจัยและ พัฒนา ยัง
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ทําใหนักศึกษาไดประสบการณ และเปนการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพในอนาคตไดเปน

อยางดี การพัฒนา ทรัพยากรบุคคลที่เปนเด็กและเยาวชนจึงมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ

ในอนาคต เพราะเด็กและเยาวชนเหลานี้จะตองกาว เขามาเปนผูบริหารประเทศในรุน

ตอไป อยางไรก็ตาม การใหโอกาสเด็กและเยาวชนก็ไมควรมองขามเด็กและเยาวชนกลุมหนึ่งซึ่งมี

อยูเปนจํานวนมาก และเปนผู ดอยโอกาส หรือเปนผูที่เสียเปรียบทางสังคม  

 

จากที่ไดกลาวมาแลวขางตนวายังมีเด็กและเยาวชนจํานวนมากและเปนสวนใหญ ของ

ประเทศที่ยังไมมีโอกาสเขารับการศึกษาในระดับสูงได หรือยังไมสามารถพัฒนาตนเองใหสามารถ

พึ่งพาตนเองได เนื่อง จากขาดปจจัยดานทุนทรัพยหรือการสนับสนุนจากครอบครัว บิดา มารดา 

การใหโอกาสเด็กและเยาวชนเหลานี้ที่ดีที่สุดคือ การที่ รัฐนํางบประมาณที่มีมาสนับสนุนเปน

ทุนการศึกษา หรือเงินกูยืมเพื่อการศึกษาแกเด็กเยาวชนเหลานี้  พฤติกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียน

เปนศูนยกลาง อนาคตของเด็กและเยาวชนไทยจะตองเปนผูที่สามารถสรางนวัตกรรมใหมๆ ข้ึนมา 

เพื่อทดแทนการนําเขานวัตกรรมจาก ตางประเทศไมวานวัตกรรมนั้นจะเปนเทคโนโลยีหรือ

ส่ิงประดิษฐใหมๆ การสรางนวัตกรรมจะตองอาศัยความคิดที่แตกตางจาก ความคิดของคนทั่วไป 

เพื่อสรางสรรคสิ่งที่เปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ ดังนั้น ระบบการศึกษาในอนาคตจึง

ตองเปน ระบบที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และจะตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนของคุณ โดย

สงเสริมการเรียนรูที่เนนการใช ความคิดสรางสรรค แทนการทองจําจากตําราเรียน สงเสริมใหเด็ก

และเยาวชนรูจักสังเกต การประยุกต การจดจํา และการนําไป ปรับใชในชีวิตประจําวันอยาง

เหมาะสม ตัววิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุมก็จะตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนใหม ตอง

รูจักพัฒนาสื่อการเรียนการ สอน และนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการสอนอยางเหมาะสม

เพื่อใหเด็กและเยาวชนเกิดความสนใจที่จะเรียนรูและใฝรูมากขึ้นเปาหมายที่คาดหวังไวสําหรับ

อนาคตของการศึกษา คือการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหสามารถแขงขันกับนานาประเทศได ทั้งใน

ดานเทคโนโลยีและความรูสาขาหลากหลายสาขาวิชาในทุกๆ ดาน เพราะอนาคตเปนยุคของการ

เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว นวัตกรรมจะตองอาศัยการบูรณาการองคความรูของหลายสาขาวิชาเขา

ดวยกัน เพื่อสรางเปนความรูใหมๆ ข้ึนมา ดังนั้นเด็กและ เยาวชนไทยควรที่จะตองฝกฝนและ

เตรียมพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วในอนาคต  

 

จากการศึกษาทั้ง 2 ทฤษฎี และเพื่อความสอดคลองกับ งานวิจัย ดานการเสริมสรางมโน

ธรรมสํานึก เปาโลแฟร (Paulo Freire, 1970) ผูวิจัยเลือกใช พฤติกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

ศูนยกลาง เพื่อสังคมและชุมชน กลาวคือการจัดการเรียนการสอนใหเยาวชนเนน ความสนใจ 

ความพรอมที่จะเรียนและการปรับตัว ของวัยรุนตอนตน โดยมีผูเรียนเปนศูนยกลางแบบมีสวนรวม 
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รายงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  

งานวิจัยภายในประเทศ 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดโปรแกรมการเรียนรูนอกระบบโรงเรียน 
โปรแกรมเชิงพัฒนา ตามแนวคิดของ บอยเลอร(Boyle, 1981) 

 

กอบกิจ ตัณฑเจริญรัตน (2543) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนา หลักสูตร ฝกอบรม บุคคลากร

ทางสุขภาพ เพื่อเสริมสรางสุขภาพของผูสูงอายุ โดยดําเนินการ 4 ข้ันตอน คือ 1) ศึกษาขอมูล

พื้นฐานสําหรับสรางหลักสูตร 2) นําขอมูลพื้นฐาน มาพัฒนาหลักสูตร 3)การทดลองใชหลักสูตร 

เพื่อหาประสิทธิภาพ กลุมตัวอยาง ที่เปนบุคลากร จํานวน 40 คน แบงเปนกลุมทดลอง และกลุม

ควบคุม กลุมละ20 คน ใชเวลา อบรม 3 วัน รูปแบบการทดลองเปนแบบ pre-post test พบวาหลัง

การฝกอบรม กลุมทดลอง มีความรูความเขาใจ และการปฏิบัติตนไดถูกตองดีข้ึนกวากอนการ

ฝกอบรมและดีกวากลุมควบคุมที่ไมไดรับการฝกอบรม 4)การประเมินผลและการปรับปรุงหลักสูตร 

พบวาองคประกอบสําคัญของหลักสูตรคือ สภาพปญหาและความจําเปน จุดมุงหมาย เนื้อหาวิชา 

กิจกรรมวิธีการฝกอบรม ส่ือประกอบการอบรม ตองมีความยืดหยุนตามพื้นฐานและความพรอม

ของผูเขารับการอบรม และผูทําการอบรม 

 

ชมรมนักสะกดจิตแหงประเทศไทย (2550) ไดจัดทํา การวิจัยนํารองกลุมบําบัดยาบาดวย

การอบรมผานกระบวนการทางจิตใตสํานึก วิธีการเลือกการจัดโปรแกรมเชิงพัฒนา 

(Development Program) (Patrick Boyle, 1981) โดยใหเหตุผลวา ในบริบทขององคกรและ

วัตถุประสงคของการวิจัยนี้ ประเภทและรูปแบบการพัฒนาโปรแกรมมีความสําคัญมาก เพือ่ใหการ

วางแผนงาน การสรางแผนการเรียนรู และการนําไปปฏิบัติตลอดจนการประเมินผลมีประสิทธิภาพ 

ประหยัด และเกิดผลตามที่คาดหวังไว โปรแกรมเชิงพัฒนา มีจุดมุงหมายเพื่อชวยใหผูเขามารับ

บริการสามารถตอบสนองความตองการและแกปญหาได เพื่อใหเกิดความรูทักษะ คานิยม และ

เจตคติใหม เพื่อปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงตางๆโปรแกรมเชิงพัฒนา จุดเริ่มตนเกิดจาก

สถานการณที่คลุมเครือ คือผูเขารวมโปรแกรมพอจะรูถึงปญหา แตยังไมรูวาควรจะดําเนินการอะไร

ในการแกปญหานั้นๆ คือ คนกลุมนี้รับรูวาตนเองติดยาเสพติดและตองการเลิก แตไมมั่นใจหรือเคย

ทดลองวิธีการอื่นแลวยังเลิกไมไดโปรแกรมเชิงพัฒนานี้จึงถูกนํามาใชเพื่อจัดประสบการณการ

เรียนรูที่จะชวยผูเรียนรูรวมมือพิจารณาและกําหนดวาปญหาที่แทจริงคืออะไร และควรจะแกไข

ดวยวิธีการใด เนนที่การสงเสริมใหผูเรียนรูมีสวนรวมในการพัฒนาโปรแกรม ตั้งแตข้ันตอนการ
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ประเมินผลโปรแกรมวาพอใจในโปรแกรมมากนอยเพียงใด ตัวบงชี้ประเมินวาโปรแกรมประสบ

ความสําเร็จหรือไม คือ ความพึงพอใจของเยาวชนวาโปรแกรมไดตอบสนองความตองการและ

แกปญหาได 

 

ผลการวิจัยพบวา 1) ผูรับการอบรมสามารถเลิกยาบาไดโดยเด็ดขาดทุกคนเมื่อส้ินสุดการ

วิจัยบางคนเลิกไดกอน  2)  การไมเสพยาบาเกิดจากความรูสึกไมอยากจากภายในไมใชการบังคับ

ควบคุมจิตใจตนเอง 3)การรูสึกไมอยากจากภายใน ทําใหเลิกยาบาไดงายกวา และไมเกิดอาการ

ขางเคียง เชน อาการลงแดง ฯลฯ4)จากการที่มีความยืดหยุนระยะเวลา และการมีสวนรวมกําหนด

กระบวนการ ทําใหผูเรียนรูเกิดความรูสึกตระหนักในคุณคาของตนเอง และมีความมุงมั่นที่จะไปสู

เปาหมายของการอบรมไดดวยตัวเอง ขอเสนอแนะ1)การเรียนรูตองเร่ิมตนจากการตระหนักใน

คุณคาของตนเอง และเปาหมายที่ชัดเจนจึงทําใหการเรียนรูนั้นมีสัมฤทธิผล2)ผูเขาอบรมในการ

วิจัยดังกลาว ไดแสดงเจตจํานงของตนเองในการเลิกยาเสพติด การวิจัยดังกลาวไมไดทําการวิจัย

วา หากผูที่ไมประสงคจะเลิกยาเสพติด หากเขารวมการวิจัยแลวจะมีสัมฤทธิผลเปนอยางไร3)การ

สรางครอบครัวเขมแข็งเพื่อถายทอดเจตคติที่ถูกตองเปนสิ่งที่สําคัญและจําเปนที่สุด ในการพัฒนา

ปจเจกบุคคลและพัฒนาสังคม 4)การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน การสรางเจตคติที่ถูกตองของปจเจก

บุคคล มีแนวโนมทําใหเกิดความสําเร็จมากกวาการวิจัยและงบประมาณ 

 

ชาลิณี เอ่ียมศรี (2549) ไดพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามแนวคิดของ 

Boyle (1981) โปรแกรมเชิงสถาบัน เพื่อสงเสริมการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะการ

แกปญหา ในการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข ผลการศึกษาพบวาการพัฒนาโปรแกรมการศึกษา

นอกระบบโรงเรียน เพื่อสงเสริมการคิดอยางมี วิจารณญาณและทักษะการแกปญหาใน การ

ปฏิบัติงาน ดานสุขภาพ มีองคประกอบของโปรแกรม คือ 1.วัตถุประสงค 2.กลุมผูเรียน 3.วิทยากร

และผูชวยวิจัยประจํากลุม 4.เนื้อหาสาระ 5.กิจกรรมการเรียนรู 6.แหลงความรูและส่ือการเรียนรู 7.

การประเมินผล และ 8.สภาพแวดลอม ผลการทดลองพบวาเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลใน

กลุมทดลอง มีการคิดอยางมีวิจารณญาณและมีหลังทักษะการแกปญหาในการปฏิบัติงานดาน

สุขภาพหลังการเขารวมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนสูงกวากลุมควบคุม อยางมี

นัยสําคัญที่ระดับ 0.5  
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สมศักดิ์ จัตตุพรพงษ (2547) ศึกษาเรื่องการวิเคราะหโปรแกรมการศึกษานอกระบบ

โรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ดําเนินการโดยสถาบันศาสนาตามแนวคิดของบอยเลอร

(Boyle)และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  วัตถุประสงค เพื่อศึกษาและวิเคราะห

สภาพและลักษณะการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการจัดการศึกษาตาม

อัธยาศัยที่ดําเนินการโดยสถาบันศาสนาในปจจุบัน ตามแนวคิด 15 ขอ ของบอยเลอร (Boyle) ซึ่ง

เนน การจัดแบงประเภทของโปรแกรมการศึกษา เปนโปรแกรมเชิงพัฒนา เชิงสถาบัน และเชิง

สารสนเทศ ที่อาจใชเปนกระบวนการในการพัฒนา โปรแกรมการศึกษาของสถาบันศาสนาใน

อนาคต จําแนกเปนสถาบันพระพุทธศาสนา สถาบันศาสนาอิสลาม และสถาบันคริสตศาสนา และ

ภาพอนาคตที่พึงประสงค ภาพอนาคตที่ไมพึงประสงค ภาพที่เปนไปไดมากที่สุด ของการจัด

การศึกษาโดยสถาบันศาสนา ในป พ.ศ.2562  

 

การวิจัยดําเนินการเปน 2 ระยะ ในระยะแรกเปนการวิเคราะหการจัดโปรแกรมการศึกษา

นอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ดําเนินการโดยสถาบันศาสนาในปจจุบัน ในพื้นที่

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงที่เปนตัวแทนของสถาบัน

ศาสนาแตละศาสนา รวมทั้งสิ้น 23 คุณ และใชเครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ 

และแบบสังเกต ในระยะที่สองเปนวิจัยอนาคตดวยเทคนิค EFR โดยเลือกกลุมตัวอยางที่เปน

ผูทรงคุณวุฒิแบบเจาะจง จํานวนทั้งสิ้น 18 คุณ ผลการวิจัย พบวา แนวคิดการสรางพื้นฐานทาง

ปรัชญาในการจัดโปรแกรมการศึกษาของผูจัดโปรแกรมการศึกษาในสถาบันพระพุทธศาสนานั้น

เปนปรัชญาทางพุทธศาสนา แตเปนศาสนธรรมที่แตกตางกัน เนื่องจากมีศาสนธรรมหลากหลายที่

ใชเปนปรัชญาทางการศึกษาได ผูจัดโปรแกรมการศึกษาในสถาบันศาสนาอิสลามมีปรัชญา

เดียวกันในการจัดโปรแกรมการศึกษา คือ การเรียนรูตั้งแตเปลนอนจนถึงหลุมศพ และผูจัด

โปรแกรมการศึกษาในสถาบันคริสตศาสนา มีปรัชญาที่สอดคลองกัน คือ การสรางมนุษยที่มีความ

ดีพรอมตามหลัก คริสตธรรม สําหรับแนวคิดของบอยเลอร (Boyle) ในขออ่ืนๆ ตอการจัดโปรแกรม

การศึกษาของสถาบันศาสนาทั้ง 3 ศาสนา ไมมีความแตกตาง และสถาบันศาสนาทั้ง 3 ศาสนา มี

การจัดโปรแกรมเชิงสถาบันมากที่สุด สําหรับภาพอนาคตทางดีในป พ.ศ. 2562 ของการจัด

การศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ดําเนินการโดยสถาบันศาสนา 

ผูทรงคุณวุฒิเห็นวาจะมีการดําเนินการตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 สถาบันศาสนาจะเปนศูนยกลางสําหรับเยาวชน และสถาบันศาสนาจะมีสวนรวมมากตอการ

จัดการศึกษา สวนภาพอนาคตในทางรายผูทรงคุณวุฒิเห็นวาสถาบันศาสนาจะลดการจัด

การศึกษาลง เนื่องจากคิดวาไมใชหนาที่ ศาสนิกชนจะใหความสําคัญตอศาสนาลดลง โดยเฉพาะ

ศาสนาที่ไมมีขอบังคับที่เขมงวด สวนภาพอนาคตที่เปนไปไดมากที่สุดผูทรงคุณวุฒิเห็นวาสถาบัน



110                                                                                                                                                                    

ศาสนายังคงจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่จะมีการพัฒนาขึ้น 

และมีสัดสวนของการศึกษาตามอัธยาศัยเพิ่มข้ึน แตตองไดรับการสนับสนุนชวยเหลือจากรัฐอยาง

พอเพียง 

  

ไพบูลย โพธิ์หวังประสิทธิ์ (2548) ไดพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตาม

แนวคิดของ บอยเลอร (Boyle 1981)และเปาโลแฟร (Paulo Freire) จํานวน 15 ข้ันตอน เพื่อ

เสริมสราง ความรู และมโนธรรมสํานึก เพื่อสงเสริมการเลือกตั้งในระดับทองถิ่นของผูออกเสียง

เลือกตั้งชาวไทยกะเหรี่ยง (2548) ผลปรากฏวา โปรแกรมที่พัฒนาขึ้น สามารถทําใหผูเรียนมีระดับ

ความรู  และมโนธรรมสํานึก เพิ่มข้ึนแสดงใหเห็นวา แนวคิด มโนธรรมสํานึกของ เปาโล แฟร 

(Paulo Freire) สามารถสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู เจตคติ และสรางพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป

ในทางที่ดีข้ึนใหกับผูรวมเรียนรู 

  

ผูวิจัยไดใชแนวคิดของ บอยเลอร (Boyle, 1981) เพื่อเสริมสรางมโนธรรมสํานึก เกี่ยวกับ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณอาวไทย 

 
 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความรู ทัศนคติ พฤติกรรม และมโนธรรม

สํานึก ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัย ดังตอไปนี้  
 

ประภาภรณ ธิติมาพงษ (2532) ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง

โภชนาการและการแกปญหาทุพโภชนาการโดยใชบทเรียนมโนธรรมสํานึกและบทเรียนแบบ

เบ็ดเสร็จตามหลักสูตรการศึกษาผูใหญแบบเบ็ดเสร็จข้ันพื้นฐานในจังหวัดอุบลราชธานี พบวา 

นักศึกษาผูใหญที่เรียนดวยบทเรียนแบบมโนธรรมสํานึกมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู เจตคติอยูใน

ระดับสูงทั้ง 2 แบบ แตบทเรียนแบบมโนธรรมสํานึกอยูในระดับสูงกวา  

 

พิมพใจ ศิริสาคร (2536) ศึกษาเรื่องผลของการใชมโนธรรมสํานึกตามแนวคิดเปาโล แฟร 

(Paulo Freire, 1970) ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ชีวิตครอบครัวที่มีคุณภาพของเยาวชน

แออัด พบวาเยาวชนแออัดที่สอนดวยวิธีการแบบมโนธรรมสํานึก ตามแนวคิดของเปาโล แฟร 

(Paulo Freire, 1970) มีคะแนนทายบทเรียนและคะแนนเจตคติหลังการทดลองแตกตางกัน  
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นิลุบล ฉลวยศรี (2536) ที่ทําการศึกษาเรื่องมโนธรรมสํานึกและการสอนแบบคิดเปน เพื่อ

ปลูกฝงจิตสํานึกทางประชาธิปไตยใหแกประชาชนในระดับหมูบาน พบวา หลังการเรียนรูพบวา

กลุมทดลองมีพฤติกรรมการวิพากษวิจารณสูงกวากลุมควบคุม  

 

สุธีรา เลิศวิสุทธิ์ไพบูลย (2536) ศึกษา เร่ืองความรู ทัศนคติและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับ

ส่ิงแวดลอมของคุณชั้นมัธยมศึกษา พบวา คุณมีความรูดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 

ความรูดานสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอสุขภาพในระดับปานกลางนักศึกษาชายหญิงมีความรูไม

แตกตางกันที่นัยยะสําคัญ .05 คุณมีทัศนคติและการปฏิบัติตนดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ

และดานสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอสุขภาพในระดับดี คุณชายหญิงมีทัศนคติและการปฏิบัติตน

แตกตางกัน อยางมีนัยยะสําคัญที่ 0.5คุณหญิงมีทัศนคติและการปฏิบัติตนดีกวาคุณชาย  

 

นิภา เกียรติเทิดกลา (2537)ศึกษา เร่ืองความรู ทัศนคติและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับ

ส่ิงแวดลอมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  พบวา  นักศึกษามีความรูด านการอนุ รักษ

ทรัพยากรธรรมชาติในระดับดี ความรูดานสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอสุขภาพในระดับตํ่า

นักศึกษาชายหญิงมีความรูไมแตกตางกัน นักศึกษามีทัศนคติดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

ในระดับดี ความรูดานสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอสุขภาพในระดับดี นักศึกษาชายหญิงมีความรู

ไมแตกตางกัน  นักศึกษามีการปฏิบัติตนดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในระดับ ดาน

ส่ิงแวดลอมที่มีผลกระทบตอสุขภาพในระดับดี นักศึกษาหญิงมีความรูแตกตางจากนักศึกษาชาย

อยางมีนัยยะสําคัญที่ 0.5 

 

เยาวลักษณ พลสุจริต (2537)ศึกษา เร่ืองความรู ทัศนคติและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับ

ส่ิงแวดลอมของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวะศึกษา พบวา นักศึกษามีความรูดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติในระดับปานกลาง ความรูดานสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอสุขภาพในระดับตํ่า

นักศึกษาหญิงมีความรูดานสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอสุขภาพดีกวานักศึกษาชายอยางมีนัยยะ

สําคัญที่ .05 สวนดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไมตางกัน เมื่อเปรียบเทียบกับตัวแปร

ภูมิภาคพบวา นักศึกษามีความรูดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไมตางกัน อยางมีนัยยะ

สําคัญที่ .05 สวนความรูดานสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอสุขภาพนั้นแตกตางโดยนักศึกษาจาก

ภาคกลางมีความรูดีกวาทุกภาค นักศึกษามีทัศนคติดานสิ่งแวดลอมทั่วไป ดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ ความรูดานสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอสุขภาพในระดับดี เพศหญิงมีทัศนคติ

ดีกวาเพศชาย สวนตัวแปรดานภูมิภาคไมมีความแตกตาง การปฏิบัติตนดานสิ่งแวดลอมทั่วไป

ดานสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอสุขภาพและดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในระดับดี 
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นักศึกษาหญิงมีการปฏิบัติตนดีกวานักศึกษาชายดานสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอสุขภาพอยางมี

นัยยะสําคัญที่ .05 สวนการปฏิบัติตนดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ นักศึกษาในภาคกลาง

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการปฏิบัติตนดีกวาในภาคเหนือและภาคใต อยางมีนัยยะสําคัญที่ 

.05 

 

สุวรรณา รักพานิชย (2542) ศึกษา เร่ืองความรู ทัศนคติและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับ

ส่ิงแวดลอมของนักศึกษาวิทยาลัยครู พบวา นักศึกษามีความรูดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

ในระดับดี ความรูดานสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอสุขภาพในระดับปานกลาง นักศึกษาหญิงมี

ความรูดีกวานักศึกษาชายอยางมีนัยยะสําคัญที่ .05 ทัศนคติดานสิ่งแวดลอมทั่วไปดีมาก ดาน

ส่ิงแวดลอมที่มีผลกระทบตอสุขภาพและดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในระดับปานกลาง

นักศึกษาหญิงและนักศึกษาชายมีทัศนคติโดยรวมไมแตกตางกัน การปฏิบัติตนดานสิ่งแวดลอม

ทั่วไปดานสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอสุขภาพและดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในระดับดี 

นักศึกษาหญิงมีการปฏิบัติตนดีกวานักศึกษาชายอยางมีนัยยะสําคัญที่ .05 

 

ดวงใจ อินทรจันทร (2543) ศึกษา เร่ืองการพัฒนาโปรแกรมเสริมสรางความรู เจตคติและ

พฤติกรรมในการจัดการขยะ โดยใชแนวคิดการเรียนรูอยางมีสวนรวมของคุณชั้นประถมศึกษาปที่ 

6 พบวา หลังการใชโปรแกรมคุณมีความรู เจตคติและพฤติกรรมในการจัดการขยะเพิ่มข้ึนอยางมี

นัยยะสําคัญที่ .05 

 

อัญชรา หวังวีระ (2544)ศึกษา เร่ืองความรู ทัศนคติและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม

ของนักศึกษาสตรีที่เรียนการศึกษานอกระบบโรงเรียนสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน

เขตภาคตะวันออก พบวา นักศึกษาสตรีมีความรูดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ความรูดาน

ส่ิงแวดลอมที่มีผลกระทบตอสุขภาพในระดับดี นักศึกษาสตรีมีความรูแตกตางกันดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีนัยยะสําคัญที่.01 ตามตัวแปรการรับขาวสารสวนตัวแปรรายไดและ

อาชีพแตกตางกันอยางไมมีนัยยะสําคัญทางสถิติ นักศึกษาสตรีมีทัศนคติดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติดานสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอสุขภาพในระดับดี นักศึกษาสตรีมีความรู

แตกตางกันดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางมีนัยยะสําคัญที่.01 ตามตัวแปรการรับ

ขาวสารสวนตัวแปรรายไดและอาชีพแตกตางกันอยางไมมีนัยยะสําคัญทางสถิติ นักศึกษามีการ

ปฏิบัติตนดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในระดับ ดานสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอสุขภาพใน

ระดับดี นักศึกษาสตรีมีการปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันอยางมีนัยยะสําคัญที่ 0.5ตามตัวแปรการรับ

ขาวสารสวนตัวแปรรายไดและอาชีพแตกตางกันอยางไมมีนัยยะสําคัญทางสถิติ 
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ประภัทร โสติถิโสภา (2545)ศึกษา เร่ืองความรู ทัศนคติและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับ

ส่ิงแวดลอมของนักศึกษาวิทยาลัยพละศึกษา  พบวา  นักศึกษามีความรูดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติในระดับพอใช ความรูดานสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอสุขภาพในระดับตํ่า

นักศึกษาชายหญิงมีความรูไมแตกตางกัน นักศึกษามีทัศนคติดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

ในระดับดี ความรูดานสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอสุขภาพในระดับดี นักศึกษาชายหญิงมีความรู

ไมแตกตางกัน  นักศึกษามีการปฏิบัติตนดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในระดับ ดาน

ส่ิงแวดลอมที่มีผลกระทบตอสุขภาพในระดับดี นักศึกษาหญิงไมมีความรูแตกตางจากนักศึกษา

ชายอยางมีนัยยะสําคัญที่ 0.5 

 

นฤมล มณีงาม (2547) ไดทําการพัฒนาโปรแกรมสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับการประหยัด

พลังงาน ตามหลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคม สําหรับคุณชั้นประถมศึกษาปที่ 6การวิจัยครั้งนี้มี

วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาโปรแกรมสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานตามหลักการเรียนรู

ดวยการรับใชสังคม สําหรับคุณชั้นประถมศึกษาปที่ 6การดําเนินการวิจัยมี 4 ข้ันตอน ไดแก 1) 

การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) การสรางโปรแกรมสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานตาม

หลักการเรียนรูดวยการรับใชสังคม สําหรับคุณชั้นประถมศึกษาปที่ 6 3) การดําเนินการทดลองใช

โปรแกรม และ 4) การปรับปรุงแกไขโปรแกรมกลุมตัวอยางคือ คุณชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ป

การศึกษา 2547 โรงเรียนบานนาอิน อําเภอพิชัย จังหประเมินอุตรดิตถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาอุตรดิตถ เขต 1 จํานวน 20 คน เครื่องมือที่ใช คือ แบบทดสอบความรูเร่ืองการประหยัด

พลังงาน แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมประหยัดพลังงาน แบบประเมินโดยเพื่อนเกี่ยวกับ

พฤติกรรมประหยัดพลังงาน แบบบันทึกพฤติกรรมการใชพลังงานของคุณ และแบบสัมภาษณ

เกี่ยวกับเหตุผลของพฤติกรรมและผลกระทบของพฤติกรรมประหยัดพลังงานที่มีตอสังคม 

วิเคราะหขอมูลดวยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-

test) ระยะเวลาที่ใชในการทดลองโปรแกรม 12 สัปดาห  

 

ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ผานโปรแกรมสรางจิตสํานึก

เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน มีจิตสํานึกเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะ นกัเรยีนรอยละ 

90 มีจิตสํานึกเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานอยูในระดับที่ 3 คือ จิตสํานึกระดับการมีปฏิกิริยาแบบ

ตอบโตอยางใชวิจารณญาณ และคุณรอยละ 10 มีจิตสํานึกระดับที่ 2 คือจิตสํานึกระดับสภาพของ

การมีปฏิกิริยาแบบตอบโต 2) หลังเขารวมโปรแกรม นักเรียนมีคาเฉลี่ยของคะแนนความรูเกี่ยวกับ

วิธีประหยัดพลังงานสูงกวากอนเขารวมโปรแกรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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3) หลังเขารวมโปรแกรม นักเรียนมีคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมประหยัดพลังงาน สูงกวากอนเขา

รวมโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   4) หลังเขารวมโปรแกรมมีนักเรียนรอยละ 90 

ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด สามารถใหเหตุผลเชื่อมโยงการปฏิบัติในการประหยัดพลังงานกับลก

ระทบตอสังคม โดยคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และสังคม 

 

ไพบูลย โพธิ์หวังประสิทธิ์ (2548) ไดพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตาม

แนวคิดของ เปาโลแฟร และแพทริค จี บอยเออล เพื่อเสริมสราง ความรู และมโนธรรมสํานึก เพื่อ

สงเสริมการเลือกตั้งในระดับทองถิ่นของผูออกเสียงเลือกตั้ง ชาวไทยกะเหรี่ยง (2548) ผลปรากฏ

วา โปรแกรมที่พัฒนาขึ้น สามารถทําใหผูเรียนมีระดับความรู และมโนธรรมสํานึก เพิ่มข้ึนแสดงให

เห็นวา แนวคิด มโนธรรมสํานึกของ เปาโล แฟร (Paulo Freire, 1970) สามารถสรางผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรู เจตคติ และสรางพฤติกรรมที่เปล่ียนไปในทางที่ดีข้ึนใหกับผูรวมเรียนรู 

 

ผูวิจัยไดเลือกใชตัวแปร ความรู ทัศนคติ พฤติกรรม และมโนธรรมสํานึก เปนตัวแปรตาม

ในการวิจัย เพื่อเสริมสราง ความรู และมโนธรรมสํานึก เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับ

เยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณอาวไทย 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร

งานวิจยัดังตอไปนี้ 

 

ปญญา จารุศิริ (2548) ไดทําการศึกษา ตะกอนสึนามิโบราณ ในแนวเขต 6 จังหวัด

ชายแดนภาคใต พบวา รอยเลื่อน ระนอง และรอยเลื่อน มะลุย มีตะกอน สึนามิซึ่งความเร็วของ

คลื่นที่ปรากฏบนตะกอน ทรายมีความเร็วเทากับเคร่ืองบินเจ็ท หรือราว 700 กิโลเมตรตอชั่วโมง 

แตเมื่อถึงฝงความเร็วลดลงเหลือ 30-40 กิโลเมตรตอชั่วโมง เนื่องจากปริมาณมวลน้ําที่มหาศาลที่

โถมเขาฝง ซึ่งจะสัมพันธกับความกวาง และระดับความรุนแรงของพื้นที่ไดรับความเสียหาย 

มาตรการเตือนภัยและการรับมือกับสถานการณในอนาคตในปจจุบันบริเวณอาวไทยยังไมมี 

เนื่องจากตองยอมรับวาในแผนผังโลก "สึนามิ เวิลด แมพ" ไมเคยปรากฏวาบริเวณแถบชายฝงอัน

ดามัน สวนใหญกําหนดเอาไวแคบริเวณมหาสมุทรแปซิฟก และไมใหความสําคัญกับฝงอันดามัน 

นั่นหมายถึงไทยตองมีระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ พรอมหลักสูตรการเรียนการสอน เพราะเชื่อ

วา "เตือนดีกวาตาย" ตองมีการซอมเตือนภัยตอเนื่องแผนผังเสนทางหลบภัยน้ําทวมจากสึนามิของ

พื้นที่ จ.พังงา และภูเก็ต ทําเสร็จแลวโดยขอเสนอหลักๆ คือ ขอใหยายโรงเรียนและประเมินที่เคย

ถูกน้ําทวมทั้งหมดไปอยูบนที่สูง เพราะบริเวณชายหาดถือเปนโซนอันตรายที่ไมควรมีส่ิงปลูกสราง
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ใกลกวา 2 กิโลเมตรและตอไปทางกรมทรัพยากรธรณีจะตองจัดทําแผนผังเสนทางหนีภัยใหกับ

นักทองเที่ยว มอบใหกับองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ไวประจําตําบล หมูบาน เพื่อสรางความ

ตระหนัก แตที่สําคัญ การฝกซอมตองมีบอยๆ เพราะคนไทยลืมงาย และไมมีวัฒนธรรมแหงความ

ปลอดภัย ฝกไดก็จะเกิดความเคยชิน 

 

บัญชา ธนบุญสมบัติ (2548) ไดเขียนไวในหนังสือ ชื่อ รับมือธรณีพิบัติภัย ไดกลาวถึงกฎ

ความปลอดภัยจากแผนดินไหวสําหรับผูอยูอาศัยในอาคารสูง ไววา อยาตื่นตระหนก อยาใชลิฟท

ใหหลบลงใตโตะเพื่อปองกันสิ่งของหลนใส อยาอยูใกลตูเอกสารชั้นหนังสือที่อาจลมทับ อยายืน

นอกระเบียงใกลหนาตางหรือใกลผนังอาคาร อยายืนใกลอาคารสูงขณะแผนดินไหว เปนตน โดยมี

การอางอิงถึง วิศวกรรมสถานแหงบริเวณอาวไทย ที่ออกมายอมรับวา บริเวณอาวไทยอาจมี

แผนดินไหวขนาดรุนแรงในอนาคตอันใกลนี้ 

 

ณัฐกานต ไทสุวรรณและคณะ(2548) ได ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพชุมชนเกาะพระ

ทองจากผลกระทบคลื่นยักษสึนามิ แบงการสํารวจเปน 2 ข้ันตอนคือ 1.การประมวลขอมูลเบื้องตน

เพื่อใชในการประสานความรวมมือกับภาคสวนตางๆ 2.การศึกษาการฟนฟูจิตใจ ฟนฟูชุมชน การ

ปรับตัวและการดํารงอยูของชาวบานหลังคลื่นยักษสึนามิ โดยพื้นที่ศึกษาวิจัยจะประกอบดวย 4 

หมูบานในตําบลเกาะพระทอง กระบวนการวิจัยจะเนนความรวมมือและการมีสวนรวมจากองคกร

ที่เกี่ยวของใหมากที่สุด ไมวาจะเปนชาวบานที่ไดรับผลกระทบ องคการบริหารสวนตําบล 

นักวิชาการทางทะเลและปาชายเลน ผูทรงคุณวุฒิความหลากหลายทางชีวภาพ นักวิทยาศาสตร 

นักสังคมสงเคราะห นักวิจัยชาวบานและศูนยประสานงานวิจัยฯในพื้นที่ (Node)ระยะเวลาในการ

ศึกษาวิจัย 1 ป เร่ิมต้ังแต 1 มกราคม 2548 - 31 ธันวาคม 2548 ผลการวิจัยสรุปตามวัตถุประสงค 

ไดดังนี้ 

 

1) เมื่อศึกษาผลกระทบตอวิถีชีวิต วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดลอม พบวา เกาะพระทอง ที่เคยเปนหนึ่งในความงามฉบับ Unseen Thailand รุมรวยดวย

ชีวิตวัฒนธรรม เพียบพรอมทั้งพืชพันธุและปา กลายเปนสุสานของความอุดมสมบูรณ บานเรือน

พังทลายจนแทบไมเห็นซาก ตนไมใหญถูกพัดโคนลงมาระเนระนาด ตนไมใบหญาที่เคยเขียวชอุม

ชุมช้ืนกําลังแหงเหี่ยวเฉาตาย กลับกลายเปนหมูบานราง หมูบานที่ถูกคลื่นยักษถลมเสียหายยอย

ยับมี 2 หมูบาน คือ ทุงดาบและปากจก เพราะที่ตั้งหมูบานอยูบริเวณหนาหาดดานตะวันตก จาก

การสํารวจความเสียหาย พบวา บานเรือนเสียหายทั้งหลังประมาณ 300 หลัง เสียหายบางสวน
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ประมาณ 200 หลัง ชาวบานเสียชีวิต 61 คน สูญหายกวารอยคน เรือและเครื่องมือประมง 

เครื่องมือหากินของชาวบานจมหายไปกับคลื่นยักษกวา 50 ลํา   

 

2) เมื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงตอวิถีชีวิต วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากร

ส่ิงแวดลอม พบวา เปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง เพราะ ผูคนลมตายจํานวนมาก คนที่รอดชีวิตอยูสวน

ใหญ ก็ตองการยายถิ่นฐาน ความเชื่อมโยงเครือขายภาย ตองการการฟนฟูอยางเรงดวน 

 

3) เพื่อศึกษารูปแบบวิธีการ ข้ันตอน การปรับเปลี่ยนสําหรับเยาวชนและสภาพแวดลอม

ทรัพยากรธรรมชาติ พบวา กระบวนการวิจัยเนนความรวมมือและการมีสวนรวมจากองคกรที่

เกี่ยวของมากที่สุด ชาวบานที่ไดรับผลกระทบ องคการบริหารสวนตําบล นักวิชาการทางทะเลและ

ปาชายเลน ผูทรงคุณวุฒิความหลากหลายทางชีวภาพ นักวิทยาศาสตร นักสังคมสงเคราะห 

นักวิจัยชาวบานและศูนยประสานงานวิจัยฯในพื้นที่ (Node) มีโครงสรางที่ซับซอนเกินไป การฟนฟู

ชวยเหลือ ตองการพลังการมีสวนรวมจากชาวบาน ซึ่งอยูในสภาพสิ้นหวัง ดังนั้นตองปฏิบัติการ

ฟนฟูดานจิตใจอยางตอเนื่อง 

 

4) เพื่อศึกษาการพัฒนาความรวมมือฟนฟูชุมชน พบวา ชาวบานที่ประสบเคราะหกรรม 

ถูกมองวาเปนคนที่ไรซึ่งศักยภาพ ออนแอในทุกๆ ดาน ความชวยเหลือจึงเปนเพียงแคการ

สงเคราะหดวยขาวของเครื่องใช และเงินทองเทานั้น กระบวนการเพิ่มพลังทางปญญา 

(empowerment) สําหรับเยาวชนใหกลับคืนมา ทําใหชุมชนยืนหยัดขึ้นไดอีกครั้ง เปนกระบวนการ

ที่ตองดําเนินการอยางรีบดวน 

  

ธวัช วิรัตติพงศ(2545) ได วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการกูภัยพิบัติทาง

ทะเลมีงานหลักของการวิจัยนี้มีอยู 2 ประการคือ 1) การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการสื่อสาร

และการประสานงาน และ 2) การเพิ่มประสิทธิภาพของการคนหาโดยการพัฒนาโมเดลที่สามารถ

พยากรณตําแหนงของวัตถุที่ลอยไปตามกระแสน้ํา ในสวนของระบบการสื่อสารและการ

ประสานงานไดทําการศึกษาระบบที่ใชอยูในปจจุบัน และจัดใหมีการประชุมแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกับกลุมผูที่ปฏิบัติงานทางดานนี้ จนไดขอเสนอแนะที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ

การสื่อสารและการประสานงานเพื่อการกูภัยพิบัติทางทะเล และทีมงานมีแผนผังจะรวบรวม

ขอเสนอแนะเหลานี้นําเสนอตอคณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ เพื่อรับทราบและพิจารณา

ส่ังการใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปปฏิบัติตอไปในสวนของการพัฒนาโมเดลเพื่อใชในการ

พยากรณ ตาํแหนงของวัตถุที่ลอยตามกระแสน้ํานั้น ไดทําการศึกษา 5 โมเดล และไดคัดเลือกมา 1 
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โมเดล คือ POM (Princeton Ocean Model) มาใชงานในการทําวิจัยนี้ เนื่องจาก POM เปนโมเดล

ที่ใชไดทั้งทะเลเปด เขตอาว และเขตน้ําตื้น ซึ่งเหมาะกับอาวไทย และทะเลอันดามัน POM ไดถูก

นํามาใชงานจริงมากกวา 20 ป ใน 60 ประเทศ และมี Official Register User 1,000 คน การ

พัฒนา POM เพื่อใหใชไดกับเขตของบริเวณอาวไทยไดทําเสร็จเรียบรอยแลว และไดนํา POM ไป

ใชในการคํานวณกระแสน้ําและตําแหนงวัตถุลอยตามกระแสน้ํา ในการทดสอบโมเดล ไดทําการ

เปรียบเทียบขอมูลที่คํานวณได กับขอมูลที่ประเมินไดจากทุนลอย และที่ประเมินไดจากการ

ทดลองลอยทุนในอาวไทยซึ่งผลการเปรียบเทียบสวนใหญใกลเคียงกันพอที่จะยอมรับและนําไปใช

งานจริงได โมเดลที่ไดจากการวิจัยนี้ไดถูกนําไปใชงานจริงเปนประจําทุกวันที่กรมอุทกศาสตร 

กองทัพเรือ และไดใชสําหรับการศึกษา และวิจัยตอไป สําหรับอาจารย และนิสิตของภาควิชา

วิทยาศาสตรทางทะเล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 

พรเทพ ฉัตรภิญญาคุปต (2548)ผูอํานวยการ ศูนยบริการวิจัยและออกแบบ Research 

and Design Service Center (REDEK) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กลาวถึงการ

วิจัยวิจัยที่นาสนใจที่ REDEK กําลังทําอยูในขณะนี้ 2 การวิจัย ที่เรียกวา อีเมอรเจนซี่โปรเจ็กต การ

วิจัยแรก เปน การวิจัยที่พัฒนาเสาอัดลมจากวัสดุน้ําหนักเบา สามารถเปาลมเขาไปขางในเพื่อทํา

ใหเกิดความแข็งแรง แตสามารถถอดประกอบเคลื่อนยายงาย ขณะนี้งานวิจัยอยูในระหวางการ

พัฒนาขยายผลวาจากแนวคิดในการออกแบบนั้น จะตองใชวัสดุอะไรที่คงทนและจะตองรับ

น้ําหนักไดพอสมควรในขณะที่การวิจัยที่สอง บริษัทดูปองทในประเทศญี่ปุน เปนสปอนเซอรในการ

ใหวัสดุมาทดลองทําดู 1 ยูนิต โดยใช ผากอรเทคที่ใชในการทําเสื้อหนาวสําหรับเลนสกี ซึ่งมี

น้ําหนักเบาและแข็งแรงมาทดลองทําดู แตขอเสียคือเมื่ออัดอากาศเขาไปแลว มันถายเท

ตลอดเวลา วิธีที่จะทําใหเซลทรงตัวไดก็คือจะตองมีตัวปมลมเขาไปตลอดเวลา แตขอดีก็คือน้ําหนัก

เบามาก งายตอการประกอบและเคลื่อนยาย ซึ่งทางสถาบันไดนําเอามาพัฒนาเพิ่มในโดยใชโพลียู

รีเทนมาฉาบทับลงไป คุณสมบัติที่ไดจึงมีทั้งความเบาของผา แตจะมีน้ําหนักจากยางที่ฉาบอยูก็จะ

ชวยใหเก็บลมไดดีกวาของเดิม อีเมอรเจนซี่โปรเจ็กตเปนการวิจัยที่ใชในสถาน การณฉุกเฉิน เชน 

เปนออฟฟศ บานชั่วคราว เวลาที่เกิดสึนามิหรือแผนดินไหว หรือการทําเปนออฟฟศบนแมน้ํา ทะเล 

งานเอ็กซิบิชั่น หรือเปนที่พักชั่วคราวสําหรับกองทัพก็ไดในอนาคต  

 

นิรันดร ชัยมณี (2548) นักธรณีวิทยา 8 นักธรณี ศึกษาผลกระทบจากคลื่นยักษถลม

ชายฝงไทย พบวา การกอสรางอาคารที่พักตากอากาศไมคํานึงถึงสภาพภูมิศาสตร โรงแรม-รีสอรท

ในภูเก็ต-พังงา อยูใกลชายฝงมากเกินไป ควรสรางหางชายฝง 500 เมตร ความรุนแรงของคลื่น

ยักษที่ซัดถลมบริเวณเขาหลัก จ.พังงา เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตรของพื้นที่มีความกวางของ
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ชายหาดที่แคบมาก จึงทําใหคลื่นที่พัดมาจากทะเลกระทบเขาหาฝงอยางแรง จนทําใหคนและ

ส่ิงกอสรางที่อยูในบริเวณนั้นถูกซัดเขาไปกระทบกับภูเขาหินแกรหิตที่อยูทางดานหลังและเกิด

ความเสียหายตามมา ในขณะที่บริเวณชายหาดในภูเก็ตกลับไดรับความรุนแรงนอยกวา เนื่องจาก

มีพื้นที่ชายหาดคอนขางกวาง อีกทั้งมีแนวปะการังเปนปราการตามธรรมชาติที่ชวยดูดซับความ

รุนแรงของคลื่นทะเลไว ทําใหคลื่นที่ซัดเขาหาชายฝงในบริเวณหาดตางๆ ของภูเก็ตไมรุนแรงนัก 

ในขณะที่ความลาดชันของชายฝงทะเลอันดามันโดยทั่วไปประมาณ 20 เมตร หางออกไปในทะเล

เพียง 1 กิโลเมตร และลึกลงไปจากแนวมุดตัวของแผนดินซึ่งลึกลงไป 4 กิโลเมตรและระยะหางไม

ไกลมาก สวนหนึ่งของความเสียหายที่เกิดขึ้น มาจากการกอสรางโรงแรมและรีสอรทในแหลง

ทองเที่ยวทั้ง 2 แหงอยูใกลชายฝงเพียง 20 เมตร ซึ่งถือวาใกลชายฝงทะเลมากเกินไป และอาจเกิด

อันตรายได ดังนั้น เมื่อคลื่นในระดับความสูง 10 เมตรพัดเขามาหาฝงดวยความเร็ว 100 กิโลเมตร

ตอช่ัวโมง จึงพัดพาทุกสิ่งทุกอยางไปดวย จนเกิดความเสียหายตามมา กฎหมายตางประเทศที่

พัฒนาแลวนั้น โดยเฉพาะกลุมประเทศชายฝงทะเลจะอนุญาตใหมีส่ิงกอสรางทั้งที่เปนอาคารสูง 

บานพักอาศัย รีสอรทหางจากชายฝงทะเลถึง 200 เมตร จึงจะปลอดภัยจากพายุและคลื่นทะเล 

ฉะนั้น สําหรับพื้นที่เขาหลัก จ.พังงา ควรจะตั้งถิ่นฐานที่อยูอาศัย หรือกอสรางกิจการโรงแรมและรี

สอรท หางจากชายทะเลลึกเขาไปในแผนดิน 500 เมตรจากชายฝงทะเล และในระดับความสูง 5 

เมตรจากระดับน้ําทะเลจึงจะปลอดภัย หากเกิดเหตุการณพิบัติภัยในครั้งตอไป เนื่องจากจากการ

สํารวจแนวชายฝงทะเลโบราณตามพื้นที่ตางๆ พบวา มีการตั้งถิ่นฐานลึกเขาไปประมาณ 500 

เมตร เชนเดียวกับหมูบานชาวประมงที่เลือกตั้งถิ่นฐานอยูลึกเขาไปในแผนดิน และคาดวา ไมมี

ความเสียหายเกิดขึ้นในระยะหางดังกลาวขณะที่จังหประเมินภูเก็ตควรกอสรางสิ่งปลูกสรางตางๆ 

ลึกเขาไปในแผนดินประมาณ 2-3 กิโลเมตร ดังนั้นการสรางมโนธรรมสํานึกจึงเปนเรื่องจําเปนอยาง

ยิ่ง 

 

ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์ (2549) ไดจัดการประชุมวิชาการ เร่ือง ภัยจากแผนดินไหว

บริเวณรอบแปซิฟค  การเฝาระวังทั่วโลก และผลกระทบดานสิ่งแวดลอมพบวา จากการสํารวจ

ความเสียหายที่เกิดขึ้นในเหตุการณสึนามิเมื่อปลายป 2547 ในเชิงวิชาการพบวาอาคารคอนกรีต

เสริมเหล็ก 2 ชั้นขึ้นมีความเสียหายเพียงเล็กนอยในสวนของผนังอิฐกอโดยโครงสรางหลักยังดีอยู 

ทั้งๆที่อาคารเหลานั้นไมไดมีการออกแบบเพื่อตานทานแผนดินไหว/สึนามิ นอกจากนี้ผนังอาคารที่

มีชองเปดประตูหรือหนาตางมีความเสียหายนอยมากเมื่อเทียบกับผนังทึบ ขอสังเกตนี้มี

ความสําคัญทางดานวิศวกรรมโครงสราง ทําใหสามารถนําไปปรับปรุงการออกแบบกอสรางอาคาร

ใหตานทาน สึนามิระดับปานกลางได โดยเพิ่มคาใชจายเพียงเล็กนอยเทานั้นซึ่งจะเปนผลดีอยาง
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ยิ่งในการลดความเสียหายของอาคารสงผลใหเศรษฐกิจฟนตัวไดเร็วขึ้นหากเกิดภัยสึนามิอีกใน

อนาคต 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอนุรักษ ปองกัน และฟนฟู ธรรมชาติ 
 

ชานัน  ติรณะรัต (2543) ไดทําวิจัยเรื่อง”การมีสวนรวมของผูประกอบการสถานที่พักตาก

อากาศในการอนุรักษส่ิงแวดลอมบริเวณแหลงทองเที่ยวชายทะเลเมืองพัทยา” ผลการวิจัยสรุปได

ดังนี้ กลุมตัวอยางที่ใชคือ เจาของหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหดูแลกิจการสถานประกอบการที่พัก

ตากอากาศ ไดแก โรงแรม บังกะโล และเกสเฮาส ในพื้นที่อยูในเขตควบคุมมลพิษ เมืองพัทยา 

กลุมตัวอยาง 170 ตัวอยาง ผลการศึกษาสรุปวาระดับการศึกษา ความรูความเขาใจดาน

ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทของสถานที่ประกอบการที่พักตากอากาศ และรายได

ผูประกอบการที่พักตากอากาศ มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของผูประกอบการ ทางดาน

ระยะเวลาการอยูอาศัยในเมืองพัทยา และภูมิลําเนาของผูประกอบการไมมีความสัมพันธกัน ถึงแม

ตัวแปรเหลานี้จะมีความแตกตางกันแตไมทําใหการมีสวนรวมของผูประกอบการมีความแตกตาง

กัน  ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับความรูความเขาใจดานสิ่ งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติไมมีความสัมพันธกัน กิจกรรมของการมีสวนรวมมากที่สุดคือ กิจกรรมการ

จัดการดานขยะมูลฝอยและสิ่งสกปรกตาง ๆ  กิจกรรมการรักษาความสะอาดชายหาด หรือบริเวณ

พื้นที่ภายนอกสถานประกอบการเปนกิจกรรมที่ผูประกอบการมีสวนรวมมากที่สุด นอกจากนีพ้บวา 

ผูประกอบการสวนใหญมีความรูความเขาใจดานสิ่งแวดลอมในระดับปานกลาง ปญหาที่พบมาก

ที่สุดคือ ปญหาไมมีเวลาเพียงพอ รองลงไปคือ ปญหาขาดการแนะนําอยางมีประสิทธิภาพจาก

หนวยงานราชการและหนวยงานอื่น ผูประกอบการสถานที่พักตากอากาศ เสนอแนะวา ตองการให

หนวยงานทางราชการตลอดจนผูที่เกี่ยวของใหความสําคัญในการดําเนินงานทางดานการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมอยางแทจริงมีมาตราทางกฎหมายที่เขมงวด และมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการ

อนุรักษส่ิงแวดลอมใหประชาชนทุกคนทราบและตระหนักมากกวานี้ 

 

พรรณเรศ ไชยา (2542) ไดศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทของครูที่มีผลตอการสงเสริมการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน พบวาบทบาทการสงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

ระหวางครูวิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุมวิชาที่มีเนื้อหาสิ่งแวดลอมกับครูที่สอนวิชาที่ไมมี

เนื้อหาสิ่งแวดลอม ไมแตกตางกัน สวนบทบาทในการเผยแพรขาวสาร ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมนั้น ครูที่สอนวิชาเนื้อหาสิ่งแวดลอมมีโอกาสที่จะปฏิบัติหนาที่นี้ไดดีกวา เพราะมีขอมูล
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ตาง ๆ ดีกวา สําหรับบทบาทดานการอบรมชี้แนะแกคุณในการชวยกันรักษาสิ่งแวดลอม และการ

จัดการกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอมของครูมีเพียง 2 กลุมปฏิบัติหนาที่ไดไมแตกตางกัน 

 

แชน  ชื่นชีวา (2543) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมในชนบท ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอบึงไพร จังหวัดศรีสะเกษ พบวา ประชาชนสวนใหญ

มีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมในชนบท ระดับสูง อายุของประชาชนไมมีความสัมพันธกับ

การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษส่ิงแวดลอม รายไดของประชาชน ไมมีความสัมพันธกับ

การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษส่ิงแวดลอม อาชีพของประชาชน ไมมีความสัมพันธกับ

การมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํานวนสมาชิกในครอบครัว ไมมี

ความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษส่ิงแวดลอม การถือครองที่ดินของ

ประชาชน ไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษส่ิงแวดลอม การไดรับ

ขอมูลขาวสารของประชาชนมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม ความคิดเห็นในการอนุรักษส่ิงแวดลอมของประชาชนมีความสัมพันธกับการมสีวนรวม

ของประชาชนในการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

 

สุรีรัตน  ภูวัฒนศิลป (2542) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของเจาหนาที่สาธารณสุขชุมชน

ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามพบวา เจาหนาที่สาธารณสุข

ชุมชนสวนใหญไมมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  ปญหาอุปสรรคที่พบคือ เจาหนาที่

สาธารณสุขชุมชนไมไดเขารวมประชุม วางแผนดําเนินการ เนื่องจากมีเวลาจํากัด ไมไดมีสวนรวม

สมทบเงิน เนื่องจาก มีเงินเดือนจํากัด และเกรงกลัวอิทธิพลทองถิ่น นอกจากนี้รัฐยังไมสามารถ

สนับสนุนงบประมาณใหอยางเพียงพอ และขาดการประสานงานระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบ 

 

วิไลพร  เหลืองสมบูรณชัย (2542 ) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของผูนําอาสาการ

พัฒนาตนเองในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดลําปาง จากผลการวิจัยพบวา เพศมีความ

แตกตางกัน ในเรื่องการมีสวนรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 

0.01 และระยะเวลาที่อยูที่อาศัยอยู บนเกาะในทองถิ่น การมีตําแหนงทางสังคม การรับรู ขาวสาร

ที่ แตกต า งกัน  จะกอให เกิ ดความแตกต า งกัน ใน เ รื่ อ งการมีส วนร วมในการอนุ รักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

กนกวรรณ  มณฑิราช (2543) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเปดรับขาวสารสิ่งแวดลอม 

ดานปาไมกับความรูความตระหนัก และการมีสวนรวมในการอนุรักษปาไมของเยาวชนในจังหวัด
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กาญจนบุรี พบวาเยาวชนมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารทั่วไป และขาวสารดานปาไมจากสื่อ

โทรทัศนมากที่สุด พบวาเพศที่แตกตางกัน ไมมีผลตอพฤติกรรมในการเปดรับขาวสารดานปาไม

จากทุกสื่อ คือ โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ และสื่อบุคคล และ พบวา เยาวชนเพศชายและเพศ

หญิงมีความรู และการมีสวนรวมในการอนุรักษปาไมตางกัน แตมีความตระหนักไมตางกัน สวนตัว

แปรในเรื่องอายุ และการศึกษาที่ตางกันนั้นพบวา มีความรูความตระหนัก และการมีสวนรวมไม

แตกตางกัน 

 

กนกรัชฎ  อิฐรัชฏ (2542) ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมในการปองกันและจัดการปาชุมชน

ดงใหญ  ขององคการบริหารสวนตําบลสรางถอนอย  อําเภอหัวสะพาน  จังหวัดอํานาจเจริญ  

พบวา นโยบายของประเทศไดสนับสนุนใหองคการปกครองทองถิ่นเขามามีสวนรวม  สําหรับ

สภาพเศรษฐกิจและสังคมสวนใหญมีความคลายคลึงกัน  คือ  ครอบครัวเปนครอบครัวเปน

ครอบครัวขยายมีจํานวนสมาชิกมาก  การศึกษาสวนใหญอยูในระดับประถมศึกษา  เปนคนดั้งเดิม  

มีที่ดินในครอบครอง  ทําการเกษตรน้ําฝนเปนอาชีพหลักมีรายไดตอปต่ํากวา  15,000 บาทตอป

ตอครัวเรือน  มีหนี้สินเล็กนอยเกือบทุกครัวเรือน  ชุมชนเห็นประโยชนของปาดงใหญ  เพราะพึ่งพิง

ปา  ชุมชนจึงมีทัศนคติเชิงบวกตอบทบาทของสมาชิกสภาและพนักงาน อบต.  ในขณะที่สมาชิก

และพนักงาน อบต. ก็มีความตั้งใจในการดําเนินงาน  ผลการวิเคราะหทางสถิติพบวา  ปจจัย

ทางดานเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกและพนักงาน อบต. ไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวม

ในการปองกันและจัดการปาชุมชนดงใหญ 

 

มานะ บุณยานันต (2542 )  ไดศึกษาเรื่อง  การมีสวนรวมของผูนําชุมชนในการอนุรักษปา

ชุมชนซับจําปา  อําเภอทาหลวง  จังหวัดลพบุรี  พบวารัฐบาลมีนโยบาย  ชัดเจนเปนรูปธรรม

สนับสนุนใหปาชุมชนและองคกรปกครองทองถิ่นเขามามีสวนรวมจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม  สวนผลการศึกษาสถานะภาพทองถิ่นและสังคมพบวาผูนําชุมชนสวนใหญมีสมาชิก

ในครัวเรือนคอนขางมากโดยเฉลี่ยประมาณ 4 คนตอครัวเรือน  และมีอายุโดยเฉลี่ยประมาณ 41 ป  

มีการศึกษาระดับประถมศึกษา  เปนคนดั้งเดิมในพื้นที่  มีที่ดินในครอบครองในชวง 11-20 ไร 

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจากน้ําฝนเปนหลัก  มีรายไดเฉลี่ยประมาณ 4,000บาทตอเดือน  ผล

การวิเคราะหทางไคสแครวสําหรับปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของผูนําชุมชนกับการมีสวนรวม  

พบวา  อายุมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการอนุรักษปาชุมชน  สวนปจจัยอื่น ๆ  ไมมี

ความสัมพันธกับการมีสวนรวม  ซึ่งแสดงวากลุมผูนําชุมชนที่มีอายุมาก  เปนปจจัยสําคัญที่ทําให

การอนุรักษปาชุมชนแหงนี้สัมฤทธิ์ผล 
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พิสิฏฐ  บุญไชย (2545) ไดทําการศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมตอการอนุรักษปาไมของ

กรรมการสภาตําบล ศึกษาเฉพาะกรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง พบวา สถานภาพทาง

เศรษฐกิจมีผลตอการมีสวนรวมตอการอนุรักษปาไมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กลาวคือกลุมที่มี

สถานภาพทางเศรษฐกิจดี มีระดับการมีสวนรวมมากที่สุด เพราะกลุมที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจ

ดีกวามีรายไดสูงกวา จึงมีเวลาพรอมมากกวากลุมที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจดอยกวา สถานภาพ

ทางสังคม การมีตําแหนงอ่ืน ๆ  มีผลตอระดับการมีสวนรวมตอการอนุรักษปาไมอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ กลาวคือ กลุมที่มีตําแหนงอื่น ๆ   4 ตําแหนงและมากกวา มีระดับความสนใจขาว การได

รับทราบเรื่องอนุรักษปาไมทางสื่อมวลชน และความสนใจตอการวิจัยอนุรักษปาไมมีสวนรวมใน

การอนุรักษปาไมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กลาวคือกลุมที่สนใจขาวระดับสูง มีระดับการมีสวน

รวมมากกวากลุมที่สนใจขาวในระดับตํ่า สําหรับการไดรับทราบเรื่องการอนุรักษปาไมทาง

ส่ือมวลชน กลุมที่ไดรับทราบในระดับสูงมีสวนรวมตอการอนุรักษปาไมมากกวากลุมที่ไดรับทราบ

ในระดับตํ่าเปนเพราะสื่อมวลชนตางก็มีผลตอความรูและทัศนคติในการอนุรักษปาไมที่ถูกตองมาก

ข้ึน จนมีผลถึงระดับการมีสวนรวมมาก 

 

เสมอ ล้ิมชูวงค (2542) ไดศึกษาเรื่องบทบาทขององคการบริหารสวนตําบลดานขุนทดใน

การจัดการปาชุมชน ผลการศึกษาพบวา นโยบายของรัฐและกฎหมายที่เกี่ยวของสนับสนุนให

ประชาชน อบต. และอปท. มีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน

ทองถิ่น  สถานภาพสังคมและเศรษฐกิจของสมาชิก อบต. และราษฎร  สวนใหญ มีลักษณะเปน

ครอบครัวขยาย  สมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน การศึกษาระดับประถมศึกษาภูมิลําเนาเดิมในตําบล

ดานขุนทด และประกอบอาชีพหลักทําการเกษตรน้ําฝน มีอาชีพรองรับจางและคาขายรายได

ครัวเรือนเฉลี่ยตอปคอนขางสูง (76,780 บาท) และรายจายครัวเรือนตอปเฉลี่ยต่ํากวารายได 

(64,789 บาท) สวนใหญมีเงินออมและหนี้สินไมมาก สําหรับบทบาทของ อบต. ดานขุนทด ในการ

จัดการปาชุมชนอยูในเกณฑคอนขางสูง และปจจัยที่มีผลตอบทบาทของสมาชิก อบต. ในการ

จัดการปาชุมชน คือ ทัศนคติของสมาชิก อบต. ตอปาชุมชนเปนปจจัยที่มีความสําคัญยิ่งตอการมี

บทบาทในการพัฒนาปาชุมชน สวนทัศนคติราษฎรในตําบลดานขุนทดที่มีตอการจัดการปาชุมชน 

พบวาการไดรับขาวสารดานปาชุมชนจากสื่อทุกชนิดอยางตอเนื่อง และความสนใจในกิจกรรมปา

ชุมชนจะทําใหชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรปาไม และเขารวมกิจกรรมปาชุมชน

มากขึ้น 

 

ชาตรี ไพรินทร (2549) ไดทําการพัฒนา รูปแบบรูปแบบการสอนการอนุรักษธรรมชาติโดย

จักรยานแรลลี่ เปนการพัฒนารูปแบบการสอนที่อาศัยปจจัยพื้นฐานที่อยูใกลตัวใหเกิดประโยชน
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ตอการเรียนการสอน สังคมและประเทศชาติ ไมตองลงทุนมากแตไดผลคุมคาหากจัดกระบวนการ

และเวลาใหเหมาะสมโดยสภาพความเอื้ออํานวยของแหลงเรียนรูนอกโรงเรียนบานชองมะเฟองใน

สวนที่เปนปาเขาลําเนาไพรของเขาเขียวที่อยูหางจากโรงเรียนประมาณ 3กิโลเมตรยังมีสภาพของ

ความเปนธรรมชาติที่นาไปทองเที่ยวเชิงอนุรักษและศึกษาธรรมชาติประกอบกับในพื้นที่รอบ

โรงเรียนและเชิงเขามีแหลงเสื่อมโทรมของพื้นดินที่กลายเปนหลุมลูกรังขนาดมหึมากระจายอยูทั่ว

พื้นที่  นับเปนแหลงที่คุณจะไดมีโอกาสเขามาศึกษาหาความรูเปนอยางยิ่ง  การที่ทําใหเกิดการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนใหเขาถึงแหลงเรียนรูนี้อยางไดผลจําเปนจะตองมีการใชเครื่องมือคือ

รถจักรยานเพื่อเปนพาหนะนําเด็กไปใหทั่วบริเวณแหลงเรียนรูเสมือนหนึ่งเปนการขี่จักรยานแรลลี่ 

ไดทั้งความรูและความสนุกสนานตื่นเตน ทําใหเด็กเกิดองคความรูเร่ืองการอนุรักษธรรมชาติอยาง

ยั่งยืนผลการพัฒนาพบวาคุณไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  โดยเฉพาะดานคุณธรรม

จริยธรรม  และดานสุนทรียภาพ  ซึ่งเปนศักยภาพที่ไมสามารถยัดเหยียดใหมีใหเปนได ดังนั้นการ

จัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้นับวาเปนการจัดการเรียนการสอนที่สามารถสรางคุณลักษณะที่ดีให

เกิดกับผูเรียนไดครูมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ไมยึดติดกับหนังสือเรียน  เปนการจัดการ

เรียนการสอนที่มีการบูรณาการหลายรูปแบบ เชน บูรณาการเนื้อหากับชีวิต บูรณาการทักษะการ

เรียนกับการใชชีวิต และ บูรณาการความรูกับความดี 

 

ดารุณี อุยตระกูล (2543) ไดทําวิจัยเรื่อง” ความรูและความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในเขตอนุรักษพันธุสัตวปาเขาเขียว - เขาชมพู” ผลการวิจัยสรุปได

ดังนี้ กลุมตัวอยางคือหัวหนาครัวเรือน หรือคูสมรส ที่อยูอาศัยในหมูบานรอบ ๆ เขตรักษาพันธุสัตว

ปาเขาเขียว – เขาชมพู จํานวน 360 ราย ผลการวิจัยพบวา ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติในระดับตํ่า และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติในระดับปาน

กลาง สวนความสัมพันธระหวางความรูและความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

เปนความสัมพันธเชิงบวก ปจจัยที่มีผลตอความรูไดแก การเปนผูนําชุมชน การเปนสมาชิกกลุม

รองลงมาไดแก ระดับการศึกษา อาชีพ กรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน และการไดรับขาวสาร ปจจัย

ที่มีผลตอระดับความคิดเห็น ไดแก การใหคุณคาทรัพยากรธรรมชาติ รองลงมาไดแก การไดรับ

ขาวสาร จากผลการวิจัย ควรเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหแก

ประชาชนเพื่อใหมีความคิดเห็นที่ดียิ่งขึ้นตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความตองการชุมชน 
 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา มีงานวิจัยที่เนนความสอดคลองกับ

ความตองการสําหรับเยาวชนดังตอไปนี้ 

 

พรทิพย เหลี่ยมดี (2543) ศึกษาเรื่อง การศึกษาการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอม

ศึกษาในโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษาดีเดน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียน 

ส่ิงแวดลอมศึกษาศึกษาดีเดน ประจําป 2541 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แหงชาติ ในดานการจัดหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในบริเวณโรงเรียน และการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมรวมกับ

ชุมชน กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 130 คน ครูจํานวน 5 ทาน80 คน นักเรียน 

จํานวน 15 คน และบุคคล จํานวน 15 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม แบบ

สัมภาษณ และแบบสังเกต วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ  

 

ผลการวิจัยมีดังนี้ 1) ดานการจัดหลักสูตร พบวา โรงเรียนมีการจัดทําหลักสูตรสิ่งแวดลอม

ศึกษา มีนโยบายในการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา ครูมีการจัดทําแผนการเรียนรู

ส่ิงแวดลอมศึกษา 2) ดานการจัดการเรียนการสอน พบวา ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

โดยใหนักเรียนปฏิบัติจริง ซึ่งเปนกิจกรรมการสอนแบบบูรณาการ มีการใชส่ือในการสอน

ส่ิงแวดลอมศึกษา สําหรับการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา ให

นักเรียนวาดภาพ ระบายสีและแตงคําขวัญเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 3) ดานการจัดกิจกรรมเสริม

หลักสูตร พบวา ผูบริหารมีนโยบายในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา ผูบริหาร

และครูเปนผูกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรม นักเรียนเปนผูปฏิบัติ มีการสนับสนุนการจัดกิจกรรม

เสริมความรูดานสิ่งแวดลอม กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดใหแกคุณ คือ กิจกรรมสํารวจ

สภาพแวดลอมในโรงเรียนและชุมชน มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม 4) ดานการจัด

สภาพแวดลอมทางกายภาพภายในบริเวณโรงเรียน พบวา ผูบริหารสวนใหญมีวัตถุประสงคในการ

จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในบริเวณโรงเรียน นักเรียนมีสวนรวมในการจัดสิ่งแวดลอม

ของโรงเรียน ครูนํากิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดลอมบูรณาการกับการสอนกลุมวิชาสรางเสริม

ประสบการณชีวิต 5) ดานการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมรวมกับชุมชน พบวา ผูบริหาร ครูและ

นักเรียน มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมรวมกับชุมชน 
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พิกุล กันทะวัง (2547) ไดทําการศึกษาเรื่อง ความสําเร็จของการมีสวนรวมสําหรับเยาวชน

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : การศึกษาเชิงปริมาณและ

คุณภาพ  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาองคประกอบการมีสวนรวมสําหรับเยาวชนในการ

จัดการศึกษาเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการมีสวนรวมสําหรับเยาวชนในการจัด

การศึกษา และเพื่อนําเสนอแนวทางการปฏิบัติในการนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัด

การศึกษาใหประสบผลสําเร็จ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ สถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลจํานวน 300 โรงเรียน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น ผูใหขอมูลในแตละโรงเรียน 

คือผูบริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครองโดยการเก็บรวบรวมขอมูล

แบงเปน 2 ข้ันตอน คือ 1) การเก็บขอมูลเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวย

โปรแกรมลิสเรล 2) การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยวิธีการสัมภาษณกรณีศึกษาวิเคราะหขอมูลดวย

การวิเคราะหเนื้อหา  

 

ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของโมเดลการมีสวนรวมสําหรับเยาวชน

ในการจัดการศึกษา พบวา โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ(x[square]=32.50, p = 

0.59, GFI = 0.997, AGFI = 0.990) น้ําหนักองคประกอบทั้ง 15 ตัวแปร มีคาเปนบวก มีขนาด

ตั้งแต 0.713-0.918 และคาน้ําหนักองคประกอบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาทั้ง 4 ดาน มีคา

เปนบวก โดยองคประกอบที่มีคาน้ําหนักองคประกอบมากที่สุด คือ การมีสวนรวมสําหรับเยาวชน

ในการจัดการศึกษาดานบุคลากร เทากับ 0.982 และสามรรถอธิบายความผันแปรที่เกิดในการมี

สวนรวมสําหรับเยาวชนในการจัดการศึกษา รอยละ 98 2. โมเดลความสําเร็จการของการมีสวน

รวมสําหรับเยาวชนในการจัดการศึกษา พบวา โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

(x[square] = 4.874, p = 0.962, GFI = 0.999, AGFI = 0.997) เมื่อพิจารณาน้ําหนัก

องคประกอบทั้งหมดมีคาเปนบวกมีขนาดตั้งแต 0.672-0.818 โดยตัวแปรที่มีน้ําหนักมากที่สุดคือ 

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเสริมนอกหองเรียนมีน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.818 และสามารถ

อธิบายความผันแปรที่เกิดในความสําเร็จการของการมีสวนรวมสําหรับเยาวชนในการจัดการศกึษา

รอยละ 67 3. เมื่อพิจารณาอิทธิพลที่สงผลตอตัวแปรความสําเร็จของการมีสวนรวมสําหรับเยาวชน

ในการจัดการศึกษา พบวาตัวแปรความสําเร็จของการมีสวนรวมสําหรับเยาวชนในการจัด

การศึกษา ไดรับอิทธิพลทางตรงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากตัวแปรการมีสวนรวม

สําหรับเยาวชนในการจัดการศึกษา โดยมีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.675 4.แนวทางปฏิบัติในการนํา

ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ไดแก ทําใหชุมชนรูจักโรงเรียนมากที่สุด โรงเรยีนยนิดทีี่

จะใหชุมชนเขามามีสวนรมในการจัดการศึกษา ยอมรับฟงความคิดเห็น และพยายามจัดใหชุมชน

เขามาสวนรวมในการจัดการศึกษาใหมากที่สุด นอกจากนี้การนําชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัด
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การศึกษาตองพิจารณาถึงลักษณะกิจกรรมการมีสวนรวม และบุคคลที่เขามามีสวนรวมดวย โดย

ในแตละกิจกรรมการมีสวนรวมกลุมคน และวิธีการจะแตกตางกันออกไป 

 

บุปผา เมฆศรีทองคํา (2547) ไดทําการศึกษาเรื่อง การวิจัยชาติพันธุวรรณนาอภิมาน

เกี่ยวกับการมีสวนรวมสําหรับเยาวชนในการจัดการศึกษา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการ 

คือ 1) เพื่อวิเคราะหคุณลักษณะงานวิจัยที่ศึกษาการมีสวนรวมสําหรับเยาวชนในการจัดการศึกษา 

2) เพื่อสังเคราะหใหไดสภาพปจจุบันของความรูเกี่ยวกับการมีสวนรวมสําหรับเยาวชนในการจัด

การศึกษา รวมทั้งเปรียบเทียบความเหมือนหรือความตางของผลการวิจัยที่ไดในการศึกษาการมี

สวนรวมสําหรับเยาวชนในการจัดการศึกษาและสังเคราะหสรุปใหไดความเกี่ยวของระหวาง

คุณลักษณะงานวิจัยและผลการวิจัย และ 3) เพื่อวิเคราะหถึงแนวทางในการพัฒนาองคความรู

เกี่ยวกับการมีสวนรวมสําหรับเยาวชนในการจัดการศึกษาโดยงานวิจัยที่นํามาสังเคราะหเปน

งานวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยใชวิธีวิทยาการวิจัยแบบ "การวิจัยชาติพันธุวรรณนาอภิมาน" จํานวน 

10 เลม ในชวงป พ.ศ. 2540-2545  

 

ผลการสังเคราะหงานวิจัยพบวา 1. งานวิจัยที่นํามาสังเคราะหสวนใหญเปนวิทยานิพนธ/

ปริญญานิพนธระดับปริญญานิพนธระดับปริญญาโทโดยศึกษาในประเด็นวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา

หลักสูตรทองถิ่นมากที่สุด กลุมผูใหขอมูลสวนใหญ คือ ผูนําชุมชนโดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง

มากที่สุด โรงเรียนที่ศึกษาสวนใหญ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติและ

ใชวิธีการสังเกตเปนวิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูลมากที่สุด 2. ผลการสังเคราะหมี 2 ประเด็นที่

ปรากฏในงานวิจัยทั้ง 10 เร่ือง ไดแก 1) ประเภทบุคคลที่เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา คือ 

ผูปกครองคุณกับผูนําชุมชนและนักการเมืองทองถิ่น และ 2) ลักษณะการมีสวนรวมสําหรับ

เยาวชนในการจัดการศึกษา คือ รวมสละเงิน แรงงาน วัสดุส่ิงของและอุปกรณตางๆ ใหทาง

โรงเรียนและเปนวิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุมในชั้นเรียน/ใหสัมภาษณนักเรียน และจากการ

เปรียบเทียบความเหมือนหรือความตางของผลการวิจัยที่นํามาสังเคราะหซึ่งมี 2 กลุม คือ กลุม

งานวิจัยที่มีสารสนเทศเกี่ยวกับปจจัยสนับสนุน/ปจจัยอุปสรรคที่สงผลตอการมีสวนรวมสําหรับ

เยาวชนในการจัดการศึกษาอยางหลากหลายและมีครอบคลุมหลายประเด็นและกลุมงานวิจัยที่ไม

คอยมีสารสนเทศและขอคนพบเกี่ยวกับปจจัยดังกลาวพบวามีคุณลักษณะงานวิจัยที่แตกตางกัน 7 

ประเด็น คือ ประเภทงานวิจัย ระดับการศึกษาสถาบันที่ผลิตงานวิจัย ปที่ทํางานวิจัยเสร็จ ประเด็น

วิจัยที่ศึกษา บริบทของโรงเรียนที่ศึกษาและพื้นที่ศึกษา 3. ผลการวิเคราะหมี 4 ปจจัยในการ

พัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการมีสวนรวมสําหรับเยาวชนในการจัดการศึกษา คือ 1) ปจจัยโรงเรียน 

ไดแก โรงเรียนใหโอกาสชุมชน ลักษณะของโรงเรียน โรงเรียนที่มีคุณภาพ ความรูสึกผูกพันกับ
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โรงเรียน ความรูสึกเปนเจาของโรงเรียน ความรวมมือรวมพลังและการมีสวนรวมในการดําเนินงาน

ของโรงเรียน 2) ปจจัยผูบริหาร ไดแก ภูมิหลัง ผูบริหารที่มีคุณภาพ คุณลักษณะสวนบุคคล 

ลักษณะการทํางาน ความมีมนุษยสัมพันธ ความศรัทธาตอผูบริหารและการมีสวนรวมในการ

ดําเนินกิจกรรมสําหรับเยาวชน 3) ปจจัยครู ไดแก ภูมิหลัง คุณลักษณะสวนบุคคล การเห็นคุณคา

สําหรับเยาวชน ลักษณะการทํางาน ความมีมนุษยสัมพันธ ความศรัทธาตอครู ความรูสึกผูกพัน

ระหวางชุมชนกับครูและการมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมสําหรับเยาวชน และ 4)ปจจัยชุมชน 

ไดแก ลักษณะสําหรับเยาวชน ภูมิหลังของคน ความรูสึกผูกพันกัน ความศรัทธาตอบุคลากรใน

โรงเรียน ความรูสึกผูกพันกับโรงเรียน การเห็นคุณคาของการเขามามีสวนรวมและความรวมมือ

รวมพลัง 

 

สุกานดา ตปนียางกูรและคณะ (2550) ศึกษาเรื่อง กระบวนการสรางสํานึกเศรษฐกิจ

พอเพียงผานกระบวนการการศึกษา: ทางออกการแกปญหาความยากจน การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค

ดังนี้ 1. เพื่อใชกระบวนการวิจัยในการสรางสํานึกเศรษฐกิจพอเพียงใหกับนักเรียน 2. เพื่อสราง

รูปแบบและเนื้อหาการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบนฐานชุมชน 3. เพื่อสรางฐานรากของความ

เขมแข็งชุมชน พบวา เยาวชนในวัยเรียน ครอบครัว และชุมชน มีสํานึกในดําเนินชีวิตตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง ทราบถึงรายจายในครอบครัวและชุมชนในการบริโภคที่ตอบสนองความ

ตองการเทียม  เกิดเครือขายการเรียนรูระหวางนักเรียน ครู ครอบครัว และชุมชน ไดหมูบาน

ตัวอยางในลด ละ เลิกอบายมุข และลด ละ เลิกการบริโภคสิ่งฟุมเฟอย 

 
งานวิจัยตางประเทศ 
 

 ฮัตตันและสมิธ(Hatton & Smith,1995) ไดสังเกตนักศึกษาป 4 ปริญญาตรีของคณะครุ

ศาสตร กลุมตัวอยางตองทํากิจกรรมมากมายเพื่อสงเสริมการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ กิจกรรม

นี้รวมถึงการสัมภาษณ “วิพากษเพื่อน”และเขียนเปนรายงานโดย การสะทอนจะขึ้นอยูกับตัวแปรที่

มีอิทธิพลตอความคิดและการกระทํา ผลการวิจัย พบวา การปฏิสัมพันธพูดจา ตั้งคําถาม หรือ 

โตแยงชวยใหกระบวนการสะทอนกลับโดยการวางผูเรียนไวในสภาวะแวดลอมที่ปลอดภัย ซึ่ง

ความเชื่อมั่นสามารถเกิดขึ้นได สรุปไดวานักศึกษาสามารถแยกตัวเองออกจากการกระทํา 

ความคิดและความเชื่อ โดยใชวิจารณญาณ พินิจพิเคราะห 

 

ลอเรนซ สมิท ( Laurence Smith,2005) หัวหนาทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย

แหงลอสแองเจลลิส (University of California, Los Angeles:UCLA) รายงานผานนิตยสาร" ไซน" 
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(Science) วาทะเลสาบที่แข็งตัวอยางถาวรหรือที่เรียกวา “เพอรมาฟรอสต” ( Permafrost) ทั่วโลก

กําลังละลายจากสภาวะโลกรอน ข้ัวโลกเหนือและใต ทะเลสาบใหญกวา 125 แหงบริเวณขั้วโลก

เหนือไดหายไปสาเหตุจากอุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้นมากที่สุดในรอบ 2 ทศวรรษ ในขณะที่ทะเลสาบ

บริเวณอื่นๆ มีขนาดเล็กลง สภาวะโลกรอนทําใหพื้นที่ทะเลสาบโดยเฉพาะบริเวณขั้วโลกเหนือ

ลดลงไปถึงรอยละ 6 เลยทีเดียว จากการวิจัย สมิท พบวา อุณหภูมิโลกที่รอนขึ้นทําใหเพอร

มาฟรอสตละลาย โดยน้ําที่ละลายจากเพอรมาฟรอสตแทนที่จะมาเพิ่มปริมาณน้ําในทะเลสาบแต

น้ําเหลานั้นกลับถูกดูดซึมโดยชั้นหินและดินไปจนหมด มันเหมือนการดึงที่อุดอางอาบน้ําเมื่อไมมี

อะไรขัดขวางน้ําจากทะเลสาบจึงไหลซึมผานดินลงไปสูวัตถุธาตุตางๆ ที่อยูขางใต สมิทและเพื่อน

รวมงานวิจัยอธิบายพรอมทั้งรายงานตอไปวาไอน้ําที่เกิดขึ้นอยางกะทันหันอาจนํามาซึ่งการ

เปล่ียนแปลงทางระบบนิเวศของทั้งทวีปไดซึ่งนั่นยอมสงผลกระทบตอนกและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่พึ่งพา

แหลงธารน้ําและการสูญหายของทะเลสาบเหลานี้อาจนํามาซึ่งความหายนะทางนิเวศวิทยา

นอกจากนี้ ทีมนักวิจัยศึกษาผลกระทบโดยการเปรียบเทียบภาพถายดาวเทียมตั้งแต พ.ศ. 2525 

ถึงปลายปพ.ศ. 2533 พบอีกวาปรากฏการณทะเลสาบหายไปสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

รองรอยพื้นหญาอันกวางใหญของไซบีเรียอยางไรก็ตาม เนื่องจากอุณหภูมิโลกยังคงเพิ่มสูงขึ้น 

สมิทจึงคาดการณวาทะเลสาบที่อยูไกลออกไปแถบขั้วโลกเหนืออาจมีสิทธิ์หายไปไดอีกเชนกัน 

 

โอตา คุลฮาเนคและคณะ(Ota Kulhanke and Group, 2005) นักวิจัยของเอฟโอไอ แถลง

วา ไดพัฒนาแบบจําลองทางคอมพิวเตอรแบบใหมสําหรับทํานายการเกิดแผนดินไหวไดอยาง

แมนยํา ซึ่งเมื่อยอนดูขอมูล ปรากฏ วาสามารถทํานายแผนดินไหวและสึนามิ ในมหาสมุทรอินเดีย

ที่เกิดขึ้นเมื่อปที่แลวไดอยางถูกตอง ผลการวิจัยพบวา แรงอัดที่เกิดจากการเสียดสีกันระหวางแผน

เปลือกโลก 2 แผน คือ Indian Plate และ Australasian Plate ที่อยูใกลกับเกาะสุมาตรา โดยใช

ขอมูลเกี่ยวกับแผนดินไหวในภูมิภาคนี้ยอนหลังไปถึง 5 ป ซึ่งมีขอมูลแผนดินไหวบันทึกอยูทั้งหมด 

624 คร้ัง ส่ิงที่นักวิจัยชุดนี้สนใจ คือ เนนศึกษาความสัมพันธระหวางความถี่ของแผนดินไหวขนาด

ใหญและรองลงมา หรือที่ผูทรงคุณวุฒิดานแผนดินไหวเรียกกันวา "b-value" ซึ่งหาก b-value นี้อยู

ในระดับตํ่าก็แสดงวาแรงอัดของแผนเปลือกโลกเพิ่มข้ึนอยางมาก และจะนํามาซึ่งความเสี่ยงใน

ระดับสูงที่จะเกิดแผนดินไหวขนาดใหญตามมา ขอมูลในลักษณะนี้เปนที่รูกันมานานหลาย

ทศวรรษแลว แตแบบจําลองของเอฟโอไอไดนําขอมูลมาใชตามวิธีใหม เพื่อจะกําหนดอัตราสวน

ของ b-value เกี่ยวกับเวลาและระยะทาง คณะวิจัยไดคนพบการสั่นสะเทือนขนาดใหญๆ ที่

มองเห็นภาพไดชัดเจน โดยระดับของ b-value จะลดลงอยางรุนแรงกอนจะเกิดแผนดินไหวครั้ง

ใหญ และการลดลงครั้งใหญที่สุดก็เกิดขึ้นในชวง 4 เดือนกอนที่จะเกิดแผนดินไหวในบริเวณเกาะสุ

มาตรา-อันดามัน ที่ประเมินแรงสั่นสะเทือนไดถึง 9.0 ริกเตอรคณะวิจัยระบุวา แบบจําลองดังกลาว
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สามารถกําหนดสถานที่เปนจุดศูนยกลางของแผนดินไหวไดอยางแมนยํา ซึ่งการใชเครื่องมือนี้จะ

ชวยใหสามารถทํานายการเกิดแผนดินไหวขนาดใหญที่เปนสาเหตุของการเกิดสึนามิไดดีข้ึน ทั้งใน

เร่ืองของเวลาและภูมิศาสตรแรกเริ่มเดิมที แบบจําลองนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใชทํานายแรงสั่นสะเทือน

ที่เกิดจากการระเบิดในเหมืองถานหินในสวีเดน กอนจะพัฒนามาใชกับการเกิดแผนดินไหวเชนใน

ปจจุบัน 

 

สตีเฟน เอ เนลสัน (Stephen A. Nelson,1994) ไดทําการศึกษาลักษณะทางกายภาพของ

คลื่นสึนามิ  ความยาวคลื่น คือระยะหางจากยอดคลื่นหนึ่งไปยังยอดคลื่นถัดไปP คือคาบเวลา

ระหวางยอดคลื่นหนึ่งเดินทางมาถึงที่ยอดคลื่นกอนหนาเพิ่งผานไปAmplitude ของคลื่น คือความ

สูงของยอดคลื่นนับจากระดับน้ําทะเลความเร็วของคลื่น (velocity - V) คลื่นทะเลทั่วๆไปมี

ความเร็วประมาณ 90กม./ชั่วโมง แต คลื่น สึนามิ อาจจะมีความเร็วไดถึง 950 กม./ชั่วโมง ซึ่งก็

พอๆกับความเร็วของเครื่องบินพาณิชยทีเดียว โดยจะขึ้นอยูกับความลึกที่เกิดแผนดินถลมใตทะเล 

ถาแผนดินไหวยิ่งเกิดที่กนทะเลลึกเทาไหร ความเร็วของ สึนามิ ก็จะสูงขึ้นมากเทานั้น เพราะ

ปริมาตรน้ําที่ถูกเคลื่อนออกจากที่เดิม จะมีมากขึ้นไปตามความลึก คลื่น สึนามิ จึงสามารถ

เคลื่อนที่ผานทองทะเลอันกวางใหญไดภายในเวลาไมนานคลื่น สึนามิ ตางจากคลื่นทะเลทั่วๆไป 

คลื่นทะเลทั่วไปเกิดจากลมพัดผลักดันน้ําสวนที่อยูติดผิว จะมีคาบการเดินทางเพียง 20-30 วินาที

จากยอดคลื่นหนึ่งไปยังอีกยอดหนึ่ง และระยะหางระหวางยอดคลื่น หรือความยาวคลื่น มีเพียง 

100-200 เมตรแตคลื่น สึนามิ มีคาบตั้งแต สิบนาทีไปจนถึงสองชั่วโมง และ ความยาวคลื่น

มากกวา 500 กิโลเมตรขึ้นไป  

 

คลื่น สึนามิ ถูกจัดวา เปนคลื่นน้ําตื้น คลื่นที่ถูกจัดวาเปน คลื่นน้ําตื้น คือ คลื่นที่ คา

อัตราสวนระหวาง ความลึกของน้ํา และ ความยาวคลื่น ต่ํามากอัตราการสูญเสียพลังงานของคลื่น 

จะผกผันกับความยาวคลื่น(ระยะหางระหวางยอดคลื่น)ยกกําลังสอง เนื่องจาก สึนามี มีความยาว

คลื่นมากๆ ยิ่งยกกําลังสองเขาไปอีก จึงสูญเสียพลังงานไปนอยมากๆในขณะที่มันเคลื่อนตัวผาน

ผืนสมุทรและเนื่องจาก สึนามิ เปน คลื่นน้ําตื้น จะมีความเร็วเทากับ V = g * dg คืออัตราเรงของ

แรงโนมถวงโลก ซึ่งมีคา 9.8 เมตร/วินาที2 และ d คือความลึกของพื้นทะเลสมมติวา แผนดินไหว

เกิดที่ทองทะเลลึก 6,100 เมตร สึนามิจะเดินทางดวยความเร็วประมาณ 880 กม./ชม. จะสามารถ

เดินทางขามฝงมหาสมุทรแปซิฟคดวยเวลานอยกวา 24 ชั่วโมงเสียอีกเมื่อ สึนามิ เดินทางมาถึง

ชายฝง กนทะเลที่ตื้นขึ้นก็จะทําใหความเร็วของคลื่นลดลง เพราะความเร็วของคลื่นสัมพันธกับคา

ความลึกโดยตรง แตคาบยังคงที่ พลังงานรวมที่มีคาคงที่ ก็ถูกถายเทไปดันตัวใหคลื่นสูงขึ้น จาก 

คาความเร็ว V = l/Pคา V ลดลง, P คงที่ คา l ก็ตองลดลง ผลก็คือ น้ําทะเลถูกอัดเขามาทําใหคลื่น
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สูงขึ้น ข้ึนอยูกับสภาพชายฝงวาเปนอาวแคบหรือกวาง ในชายฝงที่แคบ คลื่นสึนามิ จะมีความสูง

ไดหลายๆเมตรทีเดียวถายอดคลื่นเขาถึงฝงกอน ก็จะเกิดปรากฏการณที่เรียกวา Drag Down คือดู

เหมือนระดับน้ําจะลดลงอยาง กะทันหัน ขอบน้ําทะเลจะหดตัวออกจากฝงไปเปนรอยๆเมตรอยาง

ฉับพลัน และในทันที่ยอดคลื่นตอมาไลมาถึง ก็จะเปนกําแพงคลื่นสูงมาก ข้ึนอยูกับโครงรางของ

ชายหาด จะมีความสูงของคลื่นตางกัน ดังนั้น คลื่นสึนามิ จากแหลงเดียวกัน จะเกิดผลที่ตางกัน

กับชายหาดที่ไมเหมือนกันได น้ําที่ทวมเขาฝงกะทันหัน อาจไปไกลไดถึง 300 เมตร แตคลื่น สึนามิ 

สามารถเดินทางขึ้นไปตามปากแมน้ําหรือลําคลองที่ไหลลงทะเลตรงนั้นไดดวย หากรูตัววาจะมี

คลื่นสึนามิ ผูคนเพียงแตอพยพออกไปจากฝงเพียงแคเดิน 15 นาที และใหอยูหางจากแหลงน้ําที่

ไหลลงทะเลเขาไว ก็จะปลอดภัยแลวการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกที่เรียกวา Subduction การเกิด

แผนดินถลมใตทองทะเลลึก มักจะมาจากการเคลื่อนตัวของแผนเปลือกโลกสองแผนที่ดันเขาหา

กัน แรงเสียดทานจะเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ จนเมื่อถึงจุดที่แรงปะทะจากแผนเปลือกโลกมีเหนือคาแรงเสียด

ทานแลว ก็จะเกิดการเคลื่อนตัวอยางฉับพลัน การเคลื่อนตัวที่แผนหนึ่งมุดเขาใตอีกแผน เรียกวา 

Subduction ทําใหเปลือกโลกตรงรอยตอ ถูกหนุนสูงขึ้นหรือทรุดฮวบยวบตัวลง น้ําทะเลเหนือสวน

นั้นก็ถูกดันหรือดูดเขามาแทนที่อยางฉับพลัน การเคลื่อนตัวของน้ําในปริมาตรหลายๆลานตัน ทํา

ใหเกิดคลื่นสะทอนออกไปทุกทิศ เปนแหลงกําเนิดของ คลื่นสึนามิ นั่นเอง 

  

ทาโร อาริกาวา (Taro Arikawa, 2007) ไดทําการทดลองสรางคลื่นยักษจําลอง มีความสูง

ถึง 2.5 เมตร นับวาเปน สึนามิจําลองที่สูงที่สุดเทาที่มนุษยเคยสรางได เพื่อแสดงความนา

สะพรึงกลัวของสึนามิน้ําที่เร่ิมเออเขามาตามทางเดิน ชั่วเวลาเพียงไมกี่วินาที แปรเปลี่ยนเปนคลื่น

ยักษถาโถมเขาหากําแพงอยางบาคลั่ง จนพังยับเปนเสี่ยงๆ ทั้งคนและเฟอรนิเจอรที่อยูเบื้องหลัง 

ถูกกวาดตอนหายลับไปกับสายน้ําในพริบตา เหตุการณดังกลาว เปนการยอนเวลากลับไปดูความ

รายกาจของมหันตภัยครั้งใหญ ที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปที่แลว ของทีมนักวิทยาศาสตรจากศูนยวิจัย

คลื่นยักษสึนามิ ภายใตสังกัดของสถาบันวิจัยทาเรือและอากาศยาน ในเมืองโยโกซูกะ ประเทศ

ญี่ปุน คลื่นยักษที่พวกเขาจําลองขึ้นมา มีความสูงถึง 2.5 เมตร นับวาเปนสึนามิที่สูงที่สุดเทาที่

มนุษยเคยสรางได นักวิจัยชุดนี้ เชื่อวาการไดรับรูถึงกําลังและพฤติกรรมของคลื่นสึนามิ จะทําให

พวกเขาสามารถสรางกําแพงปองกันคลื่นในทะเล ไดดีกวาที่มีอยูเดิม รวมทั้งสามารถวางแผน

อพยพชุมชนบริเวณแนวชายฝง ซึ่งเปนปราการดานแรกที่จะถูกคลื่นยักษเลนงานไดแมนยํา

กวาเดิม หรืออยางนอยที่สุด การวิจัยนี้ก็นาจะสรางความมั่นใจไดในระดับหนึ่งวา หากเกิดภัยพิบัติ

คร้ังตอไป จะตองไมมีผูคนลมหายตายจาก เทากับเหตุการณที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียเมื่อ

เดือนธันวาคมปที่แลว จากขอมูลที่ได ทําใหสามารถสรางแผนผังแสดงพื้นที่เสี่ยงภัยขึ้นมาไดสําเร็จ 

จะไดรูทางหนีทีไล รูวาตองวิ่งไปในทิศทางไหนถึงจะรักษาชีวิตตัวเองเอาไวได ญี่ปุนไดชื่อวาเปน
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ประเทศที่มีระบบเตือนภัยทันสมัยมากที่สุดในโลก ไมวาจะเปน การใชซูเปอรคอมพิวเตอรส่ือสาร

ตรงกับระบบดาวเทียม เซ็นเซอรตรวจจับแผนดินไหว ระดับแรงดัน และน้ําขึ้นน้ําลง จึงไมแปลกที่

ญี่ปุนจะสามารถทํานายขนาดของคลื่นยักษ ที่กําลังถาโถมเขาหาประเทศไดทันทีที่เกิดเหตุ

แผนดินไหวขึ้น อยางไรก็ตาม อํานาจทําลายลางของคลื่นยักษที่มีตอกําแพงปองกัน รวมถึงอาคาร

บานเรือนในเขตเสี่ยงภัย ยังเปนเรื่องยากที่บรรดาผูทรงคุณวุฒิจะคาดเดาได ทุกสิ่งทุกอยางขึ้นอยู

กับสัณฐานของพื้นดินใตทะเลเปนหลัก ดวยเหตุนี้ บรรดานักวิจัยหลากสังกัด จึงพยายามศึกษาหา

กําลังที่แทจริงของคลื่นเพชฌฆาตใหได  

 

โอ.เอช.ฮินสเดล (O.H.Hinsdale, 2007) หองปฏิบัติการวิจัยคลื่น ของมหาวิทยาลัยรัฐโอ

เรกอน ไดสรางโมเดลที่เปนระบบจําลองคลื่นยักษภายในถังขนาดใหญ โดยทดลองปลอยคลื่นสึนา

มิที่สรางขึ้นมา ใหซัดฐานรากของสะพานคอนกรีต ภายในถังคอนกรีตทรงแคบ ซึ่งมีความยาว

มากกวาสนามฟุตบอลเพียงเล็กนอย แผนหินขนาดใหญเอียงวูบจากแรงปะทะของคลื่นที่เดินทาง

ดวยความเร็ว 10 เมตรตอวินาที ซัดกําแพงไมหนา 10 เซนติเมตร โตะ ชั้นหนังสือ และคนจําลองให

ลอยล่ิว กอนจะกวาดทุกสิ่งใหหายในพริบตา เหตุการณดังกลาวถูกบันทึกดวยเซ็นเซอรจิ๋วจํานวน

มาก แรงกระหน่ําดังกลาวเทียบเทากับรถ ที่กําลังวิ่งชนวัตถุดวยความเร็ว 40 กิโลเมตรตอชั่วโมง สึ

นามิของจริงที่สูง 10 เมตร จะมีพละกําลังเหนือกวา สึนามิจําลองถึง 25 เทาทีมงานยังไดพยายาม

ตรวจสอบวิธีที่คลื่นซัดชั้นทรายในทะเล และการทําลายฐานรากของเมืองบริเวณชายฝง รวมทั้ง

ทดสอบความแข็งแรงของวัสดุส่ิงกอสรางหลากชนิด และออกแบบกําแพงกันคลื่นที่เกิดในทะเล 

นอกจากจะสามารถตรวจจับการเกิดคลื่นสึนามิแบบทันทวงทีไดแลว ขณะนี้ยังสามารถวิเคราะห

ผลกระทบที่เกิดใตทะเล และแรงปะทะของคลื่นที่มีตอส่ิงกอสรางดวย 

 

ทากายูกิ ยามาเนะ(Takauki Yamanae,2007) ผูอํานวยการฝายวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

ทางทะเล ทําการศึกษาหาขอมูลและคนพบวิธีชวยใหชุมชนตามชายฝง รูวิธีเอาตัวรอดยามเกิด

คลื่นยักษสึนามิ อีกทั้งยังสามารถเลือกใชวัสดุกอสรางที่สามารถตานทานอํานาจของสึนามิได และ

พัฒนากําแพงปองกันคลื่นในทะเล ที่มีคุณสมบัติในการรับแรงปะทะจากคลื่นไดอยางดีเยี่ยม และ

สามารถยกตัวใหสูงเปนสองเทาโดยอัตโนมัติ ทันทีที่เกิดคลื่นยักษชนิดฉับพลัน  

 

สรุปจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยทั้งภายในประเทศและตางประเทศทําใหเห็นชัดเจนวา 

ทั่วโลกตื่นตัวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ อันเนื่องมาจากสภาวะโลกรอนอยางมาก ดังนั้นจึงเปนเรื่อง

สําคัญที่จะตองมีงานวิจัยนอกระบบโรงเรียนดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ มากขึ้น จากการศึกษา

งานวิจัยดานมโนธรรมสํานึก พบวา สามารถเสริมสรางมโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับธรรมชาติไดกับ
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เยาวชนเปนอยางดี เชน งานวิจัยของ ดวงใจ อินทรจันทร (2543) อัญชรา หวังวีระ (2544) 

ประภัทร โสติถิโสภา (2545) สุธีรา เลิศวิสุทธิ์ไพบูลย (2536) นิภา เกียรติเทิดกลา (2537) เยาว

ลักษณ พลสุจริต (2537)สุวรรณา รักพานิชย (2542) นอกจากนี้มีผูพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอก

ระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสราง ความรู ทัศนคติ พฤติกรรม และมโนธรรมสํานึกคือ เชน ไพบูลย โพธิ์

หวังประสิทธิ์ (2548) กลาวไดวางานวิจัยเกี่ยวของกับการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ

โรงเรียน เพื่อเสริมสรางมโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู 

บนเกาะบริเวณอาวไทย ยังไมมีผูใดศึกษา ดังนั้นผูวิจัยจึงคิดศึกษาความตองการเสริมสรางมโน

ธรรมสํานึกเกี่ยวกับ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ของเยาวชนที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณอาวไทย 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
  

1.ปจจัยนําเขา 
 

1.1.การศึกษาความตองการการเรียนรูเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน 

และแบบสอบถามประเมินสถานการณชุมชน ดวยวิธีการสนทนากลุม  

1.2.แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

 1.2.1.พ.รบ.การศึกษา 2542 และแกไขเพิ่มเติม ป 2545 

 1.2.2.พ.ร.บ.การศึกษานอกระบบโรงเรียน ป 2551 

1.2.3.แนวความคิดเกี่ยวกับองคประกอบในการพัฒนาโปรแกรม   

  -กระบวนการพัฒนาโปรแกรมของ บอยเลอรและของเปาโลแฟร 

-แนวคิดมโนธรรมสํานึก (Conscientization) ของ เปาโล แฟร 

 -แนวคิดเรื่องการเรียนรูของเยาวชน 

1.3.แนวคิดเรื่องสภาวะโลกรอน 

1.4.แนวคิดเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

1.5.แนวคิดเรื่องการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

1.6.แนวคิดเรื่อง การอนุรักษ ปองกัน และฟนฟูธรรมชาติ 

  

 2.กระบวนการ เปนขั้นตอนที่ดําเนินการนําปจจัยนําเขาทั้งหมดมากําหนดเปน โปรแกรม

การ ศึกษานอกระบบโรงเรียน โดยกําหนดเปน 3 สวนคือ สวนที่เปนกระบวนการพัฒนาโปรแกรม 

สวนที่เปนกิจกรรม และสวนที่เปน การประเมิน 
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2.1. กระบวนการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ของ บอยเลอร

(Boyle,1981) 8 ข้ันตอน และแนวคิด โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนของ เปาโล แฟร 

(Paulo Freire, 1970) 13 ข้ันตอน เนื่องจากสามารถตอบวัตถุประสงคการวิจัย และมีข้ันตอน

เกี่ยวกับชุมชนซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาโปรแกรม นอกจากนี้ ผูวิจัย เลือกใชการพัฒนา

โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนของ เปาโล แฟร (Paulo Freire, 1970) เนื่องจากสามารถ

เสริม ข้ันตอนที่ 4 การสรางแผนการเรียนรูของ บอยเลอร (Boyle,1981) ซึ่งไมสามารถสราง

แผนการเรียนรูเพื่อเสริมสราง มโนธรรมสํานึก ใหสมบูรณ  
 
การเปรยีบเทียบแนวความคิดของแฟร บอยเลอรและโปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนที่พฒันาขึ้น 
 

กระบวนการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเชิงพัฒนา ของ บอยเลอร

(Boyle,1981) 8 ข้ันตอน มีดังนี้ 

 

ข้ันตอนที่ 1 การกําหนดพื้นฐานสําหรับพัฒนาโปรแกรม 

ข้ันตอนที่ 2 การวิเคราะหสถานการณสําหรับเยาวชนและกลุมผูรับบริการ 

ข้ันตอนที่ 3 การพิจารณาผลที่พึงประสงค 

 ข้ันตอนที่4 การกําหนดแหลงทรัพยากร และการสนับสนุน 

 ข้ันตอนที่ 5 การสรางแผนการเรียนรู 

 ข้ันตอนที่ 6 โปรแกรมการปฏิบัติงาน 

 ข้ันตอนที่ 7 ความนาเชื่อถือของการใชทรัพยากร 

 ข้ันตอนที่ 8 การรายงานคาของโปรแกรม 

 

การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนของ เปาโล แฟร (Paulo Freire, 1970) 

13 ข้ันตอน 

1.ศึกษาวิจัยชุมชน 

2. พบกลุมอิทธิพล  

3. อาสาสมัคร  

4. เสนอรหัส (code)  

5. รวบรวม วิถีชีวิตชุมชน  

6.ประเมินขอมูล  
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7. คัดเลือกสถานการณ  

8.สรางสื่อการเรียนการสอน  

9.ถอดรหัส (decoding)  

10.ศึกษาผลจากการสนทนา  

11.จําแนกเปนประเด็นยอยและเขารหัส  

12.เตรียมเอกสารจากการถอดรหัส 

13.เสนอรายงาน 
 
วิธีการสังเคราะหแนวคิดของแฟร และบอยเลอรเขาดวยกัน 
 
 ในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสรางมโนธรรมสํานึก

เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  สําหรับเยาวชนที่อาศัยอยูบนเกาะบริเวณอาวไทย ผูวิจัยไดนํา

แนวคิดกระบวนการพัฒนาโปรแกรมของ บอยเลอร(Boyle, 1981)และ แฟร(Freire,1970) มา

สังเคราะหเขาดวยกัน เกิดเปนขั้นตอนใหมโดยใชวิธีการวิเคราะหเปรียบเทียบเนื้อหา (Content 

Analysis) จากนั้นผูวิจัยจึงเลือกเนื้อหาที่มีความคลายคลึงกัน ใกลเคียงกัน หรือเหมือนกัน นํามา

รวมไวดวยกันและบูรณาการเนื้อหาเปนขั้นตอนเดียวกัน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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แผนภูมิที่ 5 แสดงการสังเคราะหข้ันตอนกระบวนการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ

โรงเรียน จากแนวคิดของแฟรและของ บอยเลอรเขาดวยกัน 

 

ข้ันตอนของแฟร ข้ันตอนที่สังเคราะหข้ึนใหม ข้ันตอนของบอยเลอร 

ศึกษาวิจัยชุมชน 

 

พบกลุมอิทธิพล 

อาสาสมัคร 

เสนอรหสั 

รวบรวมวิถีชีวิตชุมชน 

ประเมินขอมูล 

คัดเลือกสถานการณ 

สรางสื่อการเรียนการสอน 

ถอดรหัส 

ศึกษาผลจากการสนทนา 

จําแนกเปนประเด็นยอย 

เขารหสั 

เตรียมเอกสารจากการ

ถอดรหัส 

เสนอรายงาน 

กําหนดพื้นฐานการพฒันา

โปรแกรม 

วิเคราะหสถานการณสาํหรับ

เยาวชน 

พิจารณาผลที่พึงประสงค 

กําหนดแหลงทรัพยากร 

การสรางแผนการเรียนรู 

1.วัตถุประสงค 

2.กลุมผูเรียน 

3.วิทยากรและผูชวยวิจัยประจํา

กลุม 

4.เนื้อหาสาระ 

5.กิจกรรมการเรียนรู 

6.แหลงความรูและสื่อการเรียนรู 

7.การประเมินผล 

8.สภาพแวดลอม 

โปรแกรมการปฏิบัติงาน 

-การทดลองใชโปรแกรม 

ศึกษาผลความนาเชื่อถือของ

โปรแกรม 

การรายงานคาของโปรแกรม 

1.กําหนดพื้นฐานการพฒันา

โปรแกรม 

-ศึกษาวิจัยชุมชน 

-พบกลุมอิทธิพล 

-อาสาสมัคร 

2.วิเคราะหสถานการณสําหรับ

เยาวชน 

-รวบรวมวิถีชีวิตชุมชน 

-กําหนดแหลงทรัพยากร 

3.พิจารณาผลที่พึงประสงค 

 

4.การสรางแผนการเรียนรู 

-วัตถุประสงค 

-กลุมผูเรียน 

-วิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุม 

-เนื้อหาสาระ 

-.กิจกรรมการเรียนรู คัดเลือก

สถานการณเสนอรหัส ถอดรหัส 

ศึกษาผลจากการสนทนาจําแนกเปน

ประเด็นยอย เขารหัส 

5.สรางสื่อการเรียนการสอน 

.แหลงความรูและสื่อการเรียนรู 

 

6.การทดลองใชโปรแกรม 

โปรแกรมการปฏิบัติงาน 

7.ศึกษาผลความนาเชือ่ถือของ

โปรแกรม/ประเมินขอมูล/ 

สภาพแวดลอม/เตรียมเอกสารจาก

ัส 

8.การรายงานคาของโปรแกรม 

-เสนอรายงาน 
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จากแผนภูมิที่1 ผูวิจัยไดสังเคราะหแนวคิดของแฟรและบอยเลอรเขาดวยกันไดทั้งหมด 8 

ข้ันตอน โดยแนวคิดของบอยเลอรมีความเหมาะสมเปนอยางยิ่งในกระบวนการพัฒนาโปรแกรม

เชิงพัฒนา ผูวิจัยไดนําแนวคิด ของแฟร สอดแทรกผสมผสาน ใหกลมกลืนกับแนวคิด  

ของบอยเลอร กลาวคือ  

 

1.กําหนดพื้นฐานการพัฒนาโปรแกรม ของบอยเลอร สอดคลองกับแนวคิดการศึกษาวิจัย

ชุมชน พบกลุมอิทธิพลและหาอาสาสมัครในการชวยงาน ของเปาโลแฟร  

 

2.การวิเคราะหสถานการณรวบรวมวิถีชีวิตสําหรับเยาวชนของบอยเลอร สอดคลองกับ

แนวคิดการรวบรวมวิถีชีวิตชุมชนและกําหนดแหลงทรัพยากรของเปาโลแฟร  

 

3.ข้ันตอนการพิจารณาผลที่พึงประสงคของบอยเลอรเปนขั้นตอนที่ทําใหโปรแกรมมีความ

ชัดเจน สามารถมองเห็นผลลัพธที่ตองการตั้งแตเร่ิมตน  

 

4.ในขั้นตอนการสรางแผนการเรียนรูของบอยเลอร ยังขาดวิธีการสรางมโนธรรมสํานึก อัน

เปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการเสริมสรางมโนธรรม

สํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติสําหรับเยาวชนที่อาศัยอยูบนเกาะบริเวณอาวไทย ดังนั้นการ

จัดกิจกรรม ตามแนวคิดของ เปาโล แฟรจึงไดถูกนํามาสอดแทรกในขั้นการสรางแผนการเรียนรู 

กลาวคือ ข้ันตอนการสรางแผนการเรียนรูของบอยเลอรจะประกอบไปดวย วัตถุประสงค กลุม

ผูเรียน วิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุม เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู และนําเอาแนวคิดขอ

เปาโลแฟรมาสอดแทรกคือ คัดเลือกสถานการณ เสนอรหัส ถอดรหัส ศึกษาผลจากการสนทนา 

จําแนกเปนประเด็นยอยเขารหัส  

 

5.สวนการสรางสื่อการเรียนการสอนของเปาโลแฟร ผสมผสานเขากับข้ันตอน แหลง

ความรูและสื่อการเรียนรูของ บอยเลอร ที่สําคัญในการพัฒนาการศึกษานอกระบบโรงเรียนใน

ปจจุบัน ที่ผูจัดการเรียนการสอนนอกระบบโรงเรียนมิไดมีหนาที่เพียงเปนผูสอนเทานั้น การเรียนรู

ของเยาวชนเนนผูเรียนเปนศูนยกลางดังนั้นผูสอนจําเปนตองผันตัวเองเปนผูอํานวยความสะดวก

ในการเรียนรู (Facilitator) ส่ือการเรียนการสอนจึงมีความสําคัญและมีบทบาทในการเรียนรู ของ

ผูเรียน 

 

6.โปรแกรมการปฏิบัติงานหรือการทดลองใชโปรแกรม  
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7.การศึกษาผลความนาเชื่อถือของโปรแกรมของบอยเลอรสอดคลองกับการ ประเมิน

ขอมูลและการเตรียมเอกสารจากการถอดรหัสของเปาโลแฟร  

8.การรายงานผลของโปรแกรมสอดคลองกับการเสนอรายงานของเปาโลแฟร 

 

 สรุปไดวา 13 ข้ันตอนของ เปาโล แฟร เมื่อนํามารวมกับกระบวนการพัฒนาโปรแกรมของ

บอยเลอรสามารถสอดแทรก เสริม รวมกันเปนหนึ่งเดียวกันดังที่กลาวมาขางตน 

 

2.2.การสรางแผนการเรียนรู   ประกอบดวย 3 สวนคือ สวนที่เปนองคประกอบของ

แผนการเรียนรู สวนที่เปนกิจกรรมการเรียนรูและสวนที่เปน เนื้อหาสาระ โดยผูวิจัยไดนําแนวคิด

ของ เปาโลแฟร บอยเลอร และการเรียนรูของเยาวชนมาสังเคราะหเปนองคประกอบของแผนการ

เรียนรู 

  

สวนที่ 1 องคประกอบแผนการเรียนรู ประกอบดวย  

1.วัตถุประสงค 

2.กลุมผูเรียน 

3.วิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุม 

4.เนื้อหาสาระ 

5.กิจกรรมการเรียนรู 

6.แหลงความรูและส่ือการเรียนรู 

7.การประเมินผล 

8.สภาพแวดลอม 

 

สวนที่2 กิจกรรมการเรียนรู ในที่นี้ผูวิจัยเนนกระบวนการเรียนรูของ เปาโลแฟร คือ 

คัดเลือกสถานการณ เขารหัส ถอดรหัส วิพากษ จําแนกเปนประเด็นยอยเขารหัส (ถาจําเปน) และ

การเรียนรูของเยาวชน เนนผูเรียนเปนศูนยกลางเนน ความสนใจ ความพรอมที่จะเรียน แบบมีสวน

รวม 

 

สวนที่ 3 เนื้อหาสาระ การพัฒนาเนื้อหาการสอน ผูวิจัยใชแนวคิดเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ 

ของ CMMET ประกอบดวย วาตภัย ธรณีพิบัติภัย อุทกภัย ทุพภิกขภัยภัย พายุฝนฟาคะนอง  

แผนดินถลม ไฟปา พายุซัดฝง  และสภาวะโลกรอน  กาซเรือนกระจก วงจรภัยพิบัติ ของ โคฟ 

อานัน (Cophy Anan, 1998, อางถึงใน บัญชา ธนบุญสมบัติ, 2548: 34-36) วงจรภัยพิบัติ ไดแก 
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ภัยพิบัติ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การฟนฟูสภาพรางกาย การฟนสิ่งกอสราง การปองกันภัย การ

ลดผลกระทบจากภัย การเตรียมพรอม  แนวคิด การอนุรักษ ปองกัน ฟนฟู ธรรมชาติ ของ กรม

ทรัพยากรธรณี  แนวคิด การใชชีวิตเมื่อเกิดภัยพิบัติ ของ หนวยบรรเทาสาธารณะภัย และนําไป

สอบถามความตองการเรียนรูจากเยาวชน ไดหัวขอเรียนรูคือ  

1.สภาวะโลกรอน  

2.ประเภท สาเหตุและกระบวนการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

3.วงจรการจัดการภัยพิบัติ 

4.การเตรียมพรอม 

5.การเฝาระวัง 

6.การดํารงชีวิตหลังภัยพิบัติ 

7.การปฐมพยาบาล 

8.ปฏิบัติการสํารวจ การทําแผนผัง การทําปฏิทินฤดูกาลและ แผนภูมิตนไม  

9.การอนุรักษ ปองกัน ฟนฟู ธรรมชาติ 

10.การอนุรักษทรัพยากรชายฝง 

  

2.3.การประเมิน กอนและหลังการทดลอง ทั้งกลุมควบคุมและกลุมทดลอง โดยประเมิน

ความรู ทัศนคติ พฤติกรรมและมโนธรรมสํานึก ในชั่วโมงที่ 1 และชั่วโมงที่ 100 

 

3.ผลลัพธ   ความรู ทัศนคติ พฤติกรรม มโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

สําหรับเยาวชน ผูวิจัยรวบรวมขอมูล เพื่อ ศึกษาผลลัพธ ปจจัยเงื่อนไขในการใชโปรแกรม

การศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้นไปใช โดยสามารถนําเสนอเปนแผนตารางการสังเคราะห

ทฤษฎีและแผนภูมิกรอบแนวคิดดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 6  กรอบแนวคิดวิจัย 

พ.ร.บ. 

การศึกษา

นอกโรงเรียน 

2551 

เนื้อหาสาระ 
1.สภาวะโลกรอน  

2. ประเภท สาเหตแุละกระบวนการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

3. วงจรการการจัดการภัยพิบัติ 

4.การเตรียมพรอม 

5.การเฝาระวัง 

6.การปฐมพยาบาล 

7.การดํารงชีวติหลังภัยพิบัติ 

8.ปฏิบัติการสํารวจ การฝกปฏิบัติทําแผนผัง การทําแผนที่ฤดกูาล และ แผนภูมิ

ตนไม (Problem Tree) 

9.การอนุรักษ ปองกัน ฟนฟู ธรรมชาติ 

10.การอนุรักษทรัพยากรชายฝงทะเล 

 

พ.ร.บ.2542 

และฉบับ

แกไข 2545 
ปจจัย

สงเสริม 

อุปสรรคและ

ปญหา 

ความรู 

ทัศนคติ 

พฤติกรรม 

มโนธรรม

สํานึก 

สื่อการเรียนการ

สอน 

ภาพ/วีดโีอ/ 
ใบความรู/ใบงาน/
นิทาน 

แผนการเรียนรู 
ขั้นตอนการ
เรียนรู 
-เขารหัส 

-ถอดรหัส 

-วิพากษ 

โปรแกรมการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนเพื่อเสริมสรางมโนธรรม

สํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
สําหรับเยาวชนที่อาศัยอยูบนเกาะ

บริเวณอาวไทย 
1.กําหนดพื้นฐานการพัฒนาโปรแกรม 

2.วิเคราะหสถานการณสําหรับเยาวชน 

3.พิจารณาผลที่พึงประสงค 

4.การสรางแผนการเรียนรู 

5.สรางสื่อการเรียนการสอน 

6.การทดลองใชโปรแกรม 

7.ศึกษาผลของโปรแกรม 

8.การรายงานคาของโปรแกรม 

 

รัฐธรรมนูญ 

2550 
 

แนวคิดการอนรุกัษ

ฟนฟู ธรรมชาต ิ

แนวคิดการจดัการภัย

พิบัติทางธรรมชาติ 

แนวคิดภัยพิบัติ

แนวคิดสภาวะโลก

การเรียนรูของเยาวชน 

การพัฒนโปรแกรม 

เปาโล แฟร  
(PauloFreire,1971) 

การพัฒนาโปรแกรม 

บอยเลอร  

(B0yle,1981) 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสรางมโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน  ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณอาวไทย มีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) 

ศึกษาความตองการเสริมสรางมโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ของ

เยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ อาวไทย  2) พัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ

เสริมสราง มโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะ

บริเวณ อาวไทย 3) ศึกษาผลการทดลองใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาข้ึน 

ทางดาน ความรู ทัศนคติ พฤติกรรม และมโนธรรมสํานึก เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับ

เยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณอาวไทย 4) ศึกษาปจจัยการใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบ

โรงเรียนที่พัฒนาและอุปสรรค ปญหาที่มีผลตอโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อ

เสริมสรางมโนธรรมสํานึก ผูวิจัยไดเลือกใช การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experiment) ประกอบการ

วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ใน

รูปแบบการวิจัย (Experimental Design) แบบ2กลุมทดสอบกอนสอบหลัง (Two Groups 

Pretest-Posttest Design) ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดแบงระยะการวิจัยเปน 4 ระยะดังนี้ 
 

ระยะที่1 ศึกษาความตองการเสริมสรางมโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ของเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ อาวไทย   
  
 การศึกษาเอกสาร   

 

ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ เพื่อสํารวจขอมูลและ

นํามาเปนกรอบแนวคิดการวิจัย โดยศึกษา รัฐธรรมนูญ 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 และที่แกไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบ

โรงเรียนปงบประมาณ 2551 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียน เชนปรัชญา

การศึกษานอกระบบโรงเรียน สํานักปรัชญาทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนและหลักการจัด

การศึกษานอกระบบโรงเรียน ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม ประเภทของโปรแกรมการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน

แนวความคิดเกี่ยวกับองคประกอบในการพัฒนาโปรแกรม  กระบวนการพัฒนาโปรแกรม แนวคิด

เกี่ยวกับการเสริมสรางความรู แนวคิดเกี่ยวกับ ทัศนคติและพฤติกรรม แนวคิดมโนธรรมสํานึก 

(Conscientization) ของ เปาโล แฟร แนวคิดกระบวนการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ (Critical 
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Reflection) แนวคิดเรื่องสภาวะโลกรอน แนวคิดเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ แนวคิดเรื่องการ

จัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ แนวคิดเรื่องการอนุรักษ ปองกัน และฟนฟูธรรมชาติ แนวคิดเรื่องการ

อนุรักษทรัพยากรชายฝง การเรียนรูของเยาวชนนอกระบบโรงเรียน รายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ 

งานวิจัยในประเทศ งานวิจัยตางประเทศ 

  

 การศึกษาเอกสารทั้งหมดที่ไดศึกษาเปนขั้นตอนแรกของโปรแกรม คือกําหนดพื้นฐานการ

พัฒนาโปรแกรม และทําใหไดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังที่ ผูวิจัยไดแสดงไวในบทที่ 2  
 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ในการวิจัย คร้ังนี้ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือเพื่อเก็บ

รวบรวมขอมูล โดยมีข้ันตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้ 

1.ศึกษาขอมูลจากหนังสือเอกสารสิ่งพิมพ และงานวิจัยที่เกี่ยวของดานมโนธรรมสํานึก 

และภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

2.พัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย โดย พัฒนาจากเครื่องมือของวิทยานิพนธและงานวิจัย

ที่ทําการศึกษา 

3.นําเครื่องมือทั้ง 10 ชุด ใหผูทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบ คือ ผูทรงคุณวุฒิ ดานตรวจสอบ

เครื่องมือวิจัย จํานวน 7 ทาน และผูทรงคุณวุฒิดานตรวจสอบโปรแกรมการศึกษานอกระบบ

โรงเรียนที่พัฒนาขึ้นจํานวน 7 ทานโดยมีเกณฑที่ใชคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ คือเปนผูมีความรู ความ

ชํานาญ ดานการเรียนการสอนนอกระบบโรงเรียน การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ การบรรเทา

สาธารณภัย และการอนุรักษฟนฟู ธรรมชาติ และนําขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ มาปรับปรุง

แกไข เครื่องมือ รายละเอียดดังนี้ 
 
เครื่องมือชุดที่ 1 แบบสอบถาม ขอมูลพื้นฐานของผูตอบ พัฒนาจากแบบสอบถามของ  

ชาลิณี เอี่ยมศรี(2549) ประกอบดวย 1) เพศ 2)อายุ 3)ระดับวุฒิการศึกษา  4)ครอบครัวรายได

เฉลี่ยตอเดือน5)สัญชาติ6)คุณสนใจเรื่องสภาวะโลกรอน 7)คุณอาศัยอยูบนเกาะสมุย  8)คุณเคย

รวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 9)คุณเคยประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือไม 

ประเภทใด ผูวิจัยไดนํา แบบสอบถาม มาหาคา IOC ไดคาระดับความสอดคลอง ระดับ 1.00  

แบบสอบถามไปทดลองใช กับ นักเรียนโรงเรียนวัดภูเขาทอง ต.แมน้ํา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี  

อายุ 13 -15 ป จํานวน 39 คน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2551 ผลปรากฏวา ผูตอบแบบสอบถามมี

ความเขาใจในขอคําถามเปนอยางดี 
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เครื่องมือชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ เพื่อ วิเคราะหสถานการณของชุมชนและกลุมเปาหมาย

ดานความตองการเสริมสรางมโนธรรมสํานึก  เ ร่ืองเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ เปน

แบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 5 ระดับ คือ 5 ระดับมากที่สุด 

4 ระดับมาก 3 ระดับปานกลาง 2 ระดับนอยและ 1ระดับนอยที่สุด เปนแบบสอบถาม ที่พัฒนามา

จากแบบสอบถาม ของไพบูลย โพธิ์หวังประสิทธิ์ (2548) เกี่ยวกับส่ิงที่เปนจริงในปจจุบันและที่

คาดหวังใหเปน ผูทรงคุณวุฒิ ไดใหความเห็นวา “ใหเปลี่ยนจากคําวา ทาน เปนคําวา คุณ เปลี่ยน

จากคําวา เห็นวา เปน คิดวา ใหเปล่ียนตอนทายเปนในระดับใดทุกขอ” ผูวิจัยไดนํา แบบสอบถาม 

มาหาคา IOC ไดคาระดับความสอดคลอง ระดับ 0.86-1.00 แบบสอบถามไปทดลองใช กับ 

นักเรียนโรงเรียนวัดภูเขาทอง ต.แมน้ํา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี  อายุ 13 -15 ป จํานวน 39 คน 

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2551 และนํามาหาคา สัมประสิทธิ์อัลฟาคอนบาค ไดคา 0.94 แสดงวา มี

คาความเชื่อมั่นในระดับสูง 
 
เครื่องมือชุดที่ 3 แบบสอบถาม เกี่ยวกับเนื้อหา ความตองการการเสริมสรางมโนธรรม

สํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ เปนแบบสอบถาม ที่พัฒนามาจากแบบสอบถามของ ชาลิณี 

เอี่ยมศรี (2549) ผูทรงคุณวุฒิ ไดใหความเห็นวา “ ใหเปลี่ยนจากคําวา ทาน เปนคําวา คุณ ให

เพิ่มเนื้อหาสอบถามเกี่ยวกับภัยพิบัติใหครบ 8 ประเภท และเจาะจงรายละเอียดปลีกยอยของภัย

พิบัติแตละประเภท และสอบถามกิจกรรมที่ตองการทํา” ผูวิจัยไดนํา แบบสอบถาม มาหาคา IOC 

ไดคาระดับความสอดคลอง ระดับ 0.86-1.00 และนําแบบสอบถามไปทดลองใช กับ นักเรียน

โรงเรียนวัดภูเขาทอง ต.แมน้ํา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี  อายุ 13 -15 ป จํานวน 39 คน เมือ่วนัที ่

20 มกราคม 2551 และนํามาหาคา สัมประสิทธิ์อัลฟาคอนบาค ไดคา 0.93 แสดงวา มีคาความ

เชื่อมั่นในระดับสูง 
 

เครื่องมือชุดที่4 แบบสัมภาษณ ผูนําชุมชน จํานวน 10 คน ดวยการสนทนากลุมเพื่อ

ทราบขอคิดเห็นเกี่ยวกับการที่จะทดลองโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น และผลที่พึงประสงค ตรวจความ

เหมาะสมโดย ผูทรงคุณวุฒิ ใหแยกคําตอบออกเปนสองสวนคือสวนที่เห็นดวยและไมเห็นดวย 

พรอมเหตุผล ผูวิจัยไดนํา แบบสอบถาม มาหาคา IOC ไดคาระดับความสอดคลอง ระดับ 0.71-

1.00และนํามาหาคา สัมประสิทธิ์อัลฟาคอนบาค ไดคา 0.93 แสดงวา มีคาความเชื่อมั่นใน

ระดับสูง 
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เครื่องมือชุดที่5 โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสรางมโนธรรมสํานึก

เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนที่อาศัยอยูบนเกาะบริเวณอาวไทย ผูวิจัยไดสงให

ผูทรงคุณวุฒิตรวจ แผนการเรียนรู จํานวน 10 หนวยการเรียนรูคือ1)สภาวะโลกรอน 2)ประเภท 

สาเหตุและกระบวนการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 3)การเตรียมพรอม 4)วงจรการจัดการภัยพิบัติ 

5)การเฝาระวัง 6)การปฐมพยาบาล 7)การดํารงชีวิตหลังภัยพิบัติ 8)ปฏิบัติการสํารวจ การทํา

แผนผัง การทําปฏิทินฤดูกาลและ แผนภูมิตนไม 9)การอนุรักษ ปองกัน ฟนฟู ธรรมชาติ 10)การ

อนุรักษทรัพยากรชายฝง โดยผูทรงคุณวุฒิไดทําการเปลี่ยนแปลงหัวขอ ดังนี้ “1) สภาวะโลกรอน 

2)ประเภท สาเหตุและกระบวนการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 3)วงจรการจัดการภัยพิบัติ 4)การ

เตรียมพรอม 5)การเฝาระวัง 6) การดํารงชีวิตหลังภัยพิบัติ  7) การปฐมพยาบาล 8)ปฏิบัติการ

สํารวจ (Tran-sent) ทําแผนผัง การทําปฏิทินฤดูกาล (Seasonal Calendar) และ แผนภูมิตนไม 

(Problem Tree)9) การอนุรักษ ปองกัน ฟนฟู ธรรมชาติ 10) การอนุรักษทรัพยากรชายฝง” “ให

แสดงแผนกิจกรรมอยางชัดเจน ตามขั้นตอน เปาโล แฟร” ผูวิจัยไดแกไขตามคําแนะนํา และไดนํา 

แผนการเรียนรู มาหาคา IOC ไดคาระดับความสอดคลอง ระดับ 0.86 และนําโปรแกรมมาทดลอง

ใช โดยแบงเปน 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 16-18 มีนาคม 2551 หนวยที่ 1-3  ระยะที่ 2 26-28 มีนาคม 

2551 หนวย ที่ 4-6 และระยะที่ 3  9-12 เมษายน 2551 หนวยที่ 7-10 
 
เครื่องมือชุดที่ 6 แบบทดสอบความรู ผูวิจัยสรุปเนื้อหาองคความรูที่ผูเขารับการอบรมใน

แตละเรื่องพึงทราบและนํามาจัดทําเปนแบบประเมินจํานวน 100 ขอ โดย ทําการตรวจสอบความ

ตรงของเนื้อหา (Content Validity) ความเหมาะสมและความเปนไปได โดยผูทรงคุณวุฒิ ผูวิจัยขอ

คําแนะนําเพิ่มเติมภายหลังจากที่ผูทรงคุณวุฒิไดตรวจสอบเรียบรอยแลว “ผูทรงคุณวุฒิใหจัดทํา

แบบทดสอบเพียงหนึ่งชุด ที่คลอบคลุม เนื้อหา ทั้ง 100 ชั่วโมงไมเกิน 30-40 ขอ และใหทดสอบ

ในชั่วโมงที่ 1 และชั่วโมงที่ 100 เทานั้น เนื่องจาก เยาวชน มีอายุเพียง 13-15 ป ไมสมควรทํา

แบบทดสอบจํานวนมาก เพราะจะทําใหโปรแกรมไมนาสนใจ”  ผูวิจัยทําการแกไขขอมูลที่ไดจาก

การตรวจสอบของผูทรงคุณวุฒิ และสงคืนใหพิจารณาโดยเลือก ทดสอบ 30 ขอ พบขอแกไข ดงันี ้“ 

ใหเอาถูกทุกขอ ไมมีขอถูก และถูกทั้งขอ กและข ออก”เพื่อใหไดเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูล ที่สมบูรณ ผูวิจัยไดทําการหาคาดัชนี IOC พบวาคาดัชนี IOC ที่คํานวณไดคาระดับความ

สอดคลอง ระดับ 0.71 – 1.00 ถือวาแบบประเมินความรูนั้นมีความเหมาะสมในการประเมินองค

ความรู แลวนําแบบสอบถามไปทดลองใช กับ นักเรียนโรงเรียนวัดภูเขาทอง ต.แมน้ํา อ.เกาะสมุย 

จ.สุราษฎรธานี  อายุ 13 -15 ป จํานวน 39 คน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2551 แลวนําคะแนนมา

วิเคราะหคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และคาความเที่ยงแบบสอดคลองภายใน ใชสูตร KR-

21 ตามโปรแกรม สําเร็จรูป SPSS 
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เครื่องมือชุดที่ 7 แบบสอบถามทัศนคติ เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีข้ันตอนการ

สรางและการตรวจคุณภาพเครื่องมือ โดยใชแบบประเมินเสกล ของลิเคิรท ทําการตรวจสอบความ

ตรงของเนื้อหา (content validity) ความเหมาะสมและความเปนไปได โดยผูทรงคุณวุฒิ โดยใชคา

ดัชนี IOC มีเกณฑวา คาดัชนี IOC ที่คํานวณได0.86-1.00 ถือวาแบบประเมินทัศนคตินั้นมีความ

เหมาะสม พิจารณาตัดสินใจ ผูวิจัยขอคําแนะนําเพิ่มเติมภายหลังจากที่ผูทรงคุณวุฒิไดตรวจสอบ

เรียบรอยแลว ผูทรงคุณวุฒิใหคําแนะนําคือ “ใหใชวลีคุณเห็นดวยวา ในทุกประโยค” “ใหจัดทํา

แบบสอบถามเพียงหนึ่งชุด ที่คลอบคลุม เนื้อหา ทั้ง 100 ชั่วโมงไมเกิน 20-30 ขอ และใหทดสอบ

ในชั่วโมงที่ 1 และชั่วโมงที่ 100 เทานั้น เนื่องจาก เยาวชน มีอายุเพียง 13-15 ป ไมสมควรทํา

แบบสอบถามจํานวนมาก เพราะจะทําใหโปรแกรมไมนาสนใจ” ผูวิจัยทําการแกไขขอมูลที่ไดจาก

การตรวจสอบของผูทรงคุณวุฒิ และสงคืนใหพิจารณาโดยเลือก สอบถาม 20 ขอ พบขอแกไข “ 

คุณเห็นดวยวาการเกิด สึนามิ มิอาจเกิดขึ้นในอาวไทย แกเปน คุณเห็นดวยวา สึนามิ อาจเกิดขึ้น

ในอาวไทย”  “คุณเห็นดวยวาการอนุรักษ ฟนฟู ปองกัน ธรรมชาติ สามารถขจัดภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติไมใหเกิดกับสมุย แกเปน คุณเห็นดวยวาการอนุรักษ ฟนฟู ปองกัน ธรรมชาติ สามารถ

ลดภัยพิบัติทางธรรมชาติไมใหเกิดกับสมุย” “คุณเห็นดวยวาภัยพิบัติทางธรรมชาติ สึนามิ อาจ

เกิดขึ้น ที่สมุย(มีแลว) แกเปน คุณเห็นดวยวาภัยพิบัติทางธรรมชาติ เนื่องจากพายุหมุน “Strom 

Surg” อาจเกิดกับสมุย” “คุณเห็นดวยวาการปองกันไมเพียงแตประหยัดเงินเปนหมื่นลานแตยัง

ชวยชีวิต คนเปนหมื่นคน แกเปน คุณเห็นดวยวาการเตรียมการรับมือและเฝาระวังภัยพิบัติ

ธรรมชาติ ไมเพียงแตประหยัดเงินเปนหมื่นลานแตยังชวยชีวิต คนหลายลานคน” เพื่อใหได

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ที่สมบูรณ ถือวาแบบประเมินทัศนคติ นั้นมีความเหมาะสม

ในการประเมินทัศนคติ แบบสอบถามไปทดลองใช กับ นักเรียนโรงเรียนวัดภูเขาทอง ต.แมน้ํา อ.

เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี  อายุ 13 -15 ป จํานวน 39 คน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2551 แลวนํา

คะแนนมานํามาหาคา สัมประสิทธิ์อัลฟาคอนบาค ไดคา 0.92 แสดงวา มีคาความเชื่อมั่นใน

ระดับสูง 

 

เครื่องมือชุดที่ 8 แบบประเมินพฤติกรรม เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีข้ันตอนการ

สรางและการตรวจคุณภาพเครื่องมือ โดยใชแบบประเมินเสกล ของลิเคิรท ทําการตรวจสอบความ

ตรงของเนื้อหา (content validity) ความเหมาะสมและความเปนไปได โดยผูทรงคุณวุฒิให

คําแนะนําวา “ใหจัดทําแบบสอบถามจํานวน 20-30 ขอ และใหทดสอบในชั่วโมงที่ 1 และชั่วโมงที่ 

100 เทานั้น เนื่องจาก เยาวชน มีอายุเพียง 13-15 ป ไมสมควรทําแบบสอบถามจํานวนมาก 

เพราะจะทําใหโปรแกรมไมนาสนใจ” ผูวิจัยไดแกไขลดเหลือ 20 ขอและไดรับการแกไขดังนี้“ คุณ
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นําเศษของเหลือใชมาดัดแปลงใช  แกเปนคุณนําสิ่งของใชแลวมาดัดแปลงใชใหม” โดยใชคาดัชนี 

IOC มีเกณฑวา คาดัชนี IOC ที่คํานวณได0.86-1.00 ถือวาแบบประเมินพฤติกรรมนั้นมีความ

เหมาะสม พิจารณาตัดสินใจ ผูวิจัยขอคําแนะนําเพิ่มเติมภายหลังจากที่ผูทรงคุณวุฒิไดตรวจสอบ

เรียบรอยแลว ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบของผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหได

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ที่สมบูรณ ถือวาแบบประเมินพฤติกรรมนั้นมีความ

เหมาะสมในการประเมินพฤติกรรม แบบสอบถามไปทดลองใช กับ นักเรียนโรงเรียนวัดภูเขาทอง 

ต.แมน้ํา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี  อายุ 13 -15 ป จํานวน 39 คน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2551 

แลวนําคะแนนมานํามาหาคา สัมประสิทธิ์อัลฟาคอนบาค ไดคา 0.92 แสดงวา มีคาความเชื่อมั่น

ในระดับสูง 

 

เครื่องมือชุดที่ 9 แบบประเมินมโนธรรมสํานึก เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับ

เยาวชน ดัดแปลงจากแบบประเมินของ ไพบูลย โพธิ์หวังประสิทธิ (2548) มีลักษณะเปน

แบบสอบถาม ปลายเปดโดยผูวิจัยทําการเปลี่ยนเนื้อหาใหเหมาะสมและทําการตรวจสอบความ

ตรงของเนื้อหา (Content Validity) ความเหมาะสมและความเปนไปได โดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน7 

ทาน โดยใชคาดัชนี IOC มีเกณฑวา คาดัชนี IOC ที่คํานวณได 0.71-1.00 ถือวาแบบประเมินนั้นมี

ความเหมาะสม ผูวิจัยขอคําแนะนําเพิ่มเติมภายหลังจากที่ผูทรงคุณวุฒิไดตรวจสอบเรียบรอยแลว 

ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบของผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหไดเครื่องมือที่ใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูลผูทรงคุณวุฒิให นิยามคําวา “มโนธรรมสํานึก คือการตระหนักรูหรือการปฏิบัติ

อยางถูกตองอันเกิดจากการเรียนรู เปล่ียนทัศนคติและพัฒนาพฤติกรรม รูจักอนุรักษฟนฟู ปองกัน

ธรรมชาติและหนีภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดวยกระบวนการเรียนรูแบบ เปาโล แฟร(Paulo Freire, 

1970) คือ เขารหัส ถอดรหัส วิพากษ โดยผาน Dialogue” “ การเกิดภัยพิบัติสึนามิที่อันดามัน

สาเหตุที่มีคนตายมากเนื่องจากความไมรูจักวาสึนามิคืออะไร ดังนั้นควรมีการรณรงคใหเกิดมโน

ธรรมสํานึกเกี่ยวกับสึนามิ ในสมุย แกเปนการเกิดภัยพิบัติสึนามิที่อันดามันสาเหตุที่มีคนตายมาก

เนื่องจากความไมรูจักวาสึนามิคืออะไร ดังนั้นควรมีการรณรงคใหเกิดความรูเกี่ยวกับสึนามิ ในส

มุย” “เทศบาล รณรงควางทุนปะการังปลอม ขอบริจาคเศษยางรถยนตเกา คุณจะเลือกทําสิ่งใด 

แกเปน เทศบาล รณรงควางทุนปะการังเทียม ขอบริจาคยางรถยนตเกา คุณจะเลือกทําส่ิงใด” 

ผูวิจัยนําไปทดลองใช กับ นักเรียนโรงเรียนวัดภูเขาทอง ต.แมน้ํา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี  อายุ 

13 -15 ป จํานวน 39 คน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ2551 แลวนําคะแนนมาหาคา สัมประสิทธิ์อัลฟา

คอนบาค ไดคา 0.94 แสดงวา มีคาความเชื่อมั่นในระดับสูง 
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เครื่องมือชุดที่ 10 แบบสัมภาษณปจจัยสงเสริม อุปสรรค ปญหาและขอเสนอแนะของ

การใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อทราบถึงปจจัยเงื่อนไขของการใชโปรแกรม

การศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น ดัดแปลงจากแบบประเมินของ ชาลิณี เอ่ียมศรี 

(2549)โดยผูวิจัยทําการเปลี่ยนเนื้อหาใหเหมาะสมและทําการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา 

(Content Validity) ความเหมาะสมและความเปนไปได โดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 ทาน โดยใชคา

ดัชนี IOC มีเกณฑวา คาดัชนี IOC ที่คํานวณได 0.86-1.00 ถือวาแบบสัมภาษณนั้นมีความ
เหมาะสม ผูวิจัยขอคําแนะนําเพิ่มเติมภายหลังจากที่ผูทรงคุณวุฒิไดตรวจสอบเรียบรอยแลว ผูวจิยั

ทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบของผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหไดเครื่องมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูล ผูวิจัยนําไปทดลองใช กับ ครูโรงเรียนวัดภูเขาทอง ต.แมน้ํา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร

ธานี  จํานวน 39 คน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ2551 แลวนําคะแนนมาหาคา สัมประสิทธิ์อัลฟาคอน

บาค ไดคา 0.92 แสดงวา มีคาความเชื่อมั่นในระดับสูง 

 

เมื่อเตรียมเครื่องมือพรอมแลวผูวิจัยไดทํา ตามกรอบแนวคิดการพัฒนาโปรแกรม

การศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามแนวคิดของเปาโลแฟรและบอยเลอร ที่ไดสังเคราะหข้ึน 8-

ข้ันตอน ดังนี้ 

1.กําหนดพื้นฐานการพัฒนาโปรแกรม 

2.วิเคราะหสถานการณรวบรวมวิถีชีวิต 

3.พิจารณาผลที่พึงประสงค 

4.การสรางแผนการเรียนรู 

5.สรางสื่อการเรียนการสอน 

6.การทดลองใชโปรแกรม 

7.ศึกษาและวิเคราะหผลการใชโปรแกรม  

8.การรายงานคาของโปรแกรม 

 

 จากขั้นตอนทั้ง 8 ที่ผูวิจัยไดทําการสังเคราะหข้ึนและนํามาเปน กรอบแนวคิดการพัฒนา

โปรแกรมโดย ข้ันตอนที่ 1-3 คือข้ันตอนในระยะที่ 1 กลาวคือ ศึกษาความตองการเสริมสรางมโน

ธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ของเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ 

อาวไทย ข้ันตอนที่4-5 คือข้ันตอนในระยะที่2 กลาวคือ พัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบ

โรงเรียนเพื่อเสริมสราง มโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สวนขั้นตอนที่ 6-8 ข้ัน 
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  4.21-5.00 ความพึงพอใจระดับมากที่สุด 

3.41-4.20 ความพึงพอใจระดับมาก 

2.61-3.40 ความพึงพอใจระดับปานกลาง 

1.81-1.60             ความพึงพอใจระดับนอย 

1.00-1.80 ความพึงพอใจระดับนอยที่สุด 

ตอนที่ดําเนินการในระยะที่ 3 คือ การศึกษาผลการทดลองใชโปรแกรมการศึกษานอก

ระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น ทางดาน ความรู ทัศนคติ พฤติกรรมและมโนธรรมสํานึก เกี่ยวกับภัย

พิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะ บริเวณอาวไทย  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1.กําหนดพื้นฐานการพัฒนาโปรแกรม  
 

1.1.ผูวิจัยไดกําหนดพื้นฐานทางปรัชญาที่จะนํามาใชในการวางโปรแกรม คือ พิพัฒนา

การนิยม และปฏิรูปนิยม โดยพิจารณาถึง การจัดการเรียนการสอน ใชแนวคิดการจัดการเรียนรู 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาป 2542 ผูเรียนคือเยาวชน ผูวิจัย ทําหนาที่เปนผูรวมทางเรียนรู ผู

จัดโปรแกรม และผูสอน มีวิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุมรวมในการดําเนินโปรแกรม 

1.2.ศึกษาวิจัยชุมชน ผูวิจัยทําการศึกษาวิจัยชุมชนดวยการสนทนากับสมาชิกชมรมนาง

เงือก พรอมอัดเทป เพื่อนํามาวิเคราะหเนื้อหา 

1.3.พบกลุมอิทธิพล ผูวิจัยพิจารณาเรื่องนโยบายระเบียบ แนวทางปฏิบัติ และทําความ

เขาใจเกี่ยวกับเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาโปรแกรมโดยดําเนินการติดตอหนวยงานที่

เกี่ยวของคือ เทศบาลตําบลเกาะสมุย หนวยบรรเทาสาธารณภัย ผูนําชุมชน และ สํานักงาน

อนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง การเขาพบปะผูนําชุมชน ใชเอกสาร จากทางจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ขออนุญาตและทําการนัดหมายวันเวลา เพื่อขอทําการวิจัยในพื้นที่  จํานวน 10 ทาน 

โดยผูวิจัยเชิญ ผูนําชุมชน ชมรมนางเงือก ผูแทนจากเทศบาล เขารวมประชุม สนทนา กลุม เพื่อ

วิเคราะห สถานการณสําหรับเยาวชนและกลุมผูรับบริการ โดยการเจาะจงกลุมตัวอยาง เนื่องจาก

เปนผูนําชุมชนและผูบริหาร โดยใชเครื่องมือชุดที่ 4 

1.4.อาสาสมคัร ผูวิจัยไดเลอืกอาสาสมัครในการเปนผูชวยผูวจิัย โดยเลือกตามความ

สมัครใจของผูเขารวม 

 

2.วิเคราะหสถานการณรวบรวมวิถีชีวิตผูวิจัยไดแบงขั้นตอนการศึกษาดังนี้ 
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2.1.ศึกษาวิเคราะหสถานการณรวบรวมวิถีชีวิต ดวยการวิเคราะหเอกสาร และสนทนากับ

สมาชิกชมรมนางเงือก พรอมอัดเทป เพื่อนํามาวิเคราะหเนื้อหา 

 2.2.ศึกษาความตองการเสริมสรางมโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดย 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาจัดเก็บเปนขอมูลในการดําเนินการวิจัยดวยการใชแบบสอบถาม กับเยาวชน 

จํานวน 39 คน ชวยใหขอมูล โดยเฉพาะกลุมที่มีผลตอโปรแกรมและศึกษาแหลงทรัพยากร  

2.3.ศึกษาความตองการเรียนรูดานเนื้อหาเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่จะนํามาใช นํา

แนวคิดรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ ของ มาใช 

2.4.กําหนดแหลงทรัพยากร ผูวิจัยกําหนดแหลงที่มา ของเงินทุนในการวิจัย สถานที่ในการ

ทดลอง และ วิทยากร  

 

3.พิจารณาผลที่พึงประสงค ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดผลที่พึงประสงคไววา ผู

รวมทดลอง ในโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตองสามารถเสริมสรางมโนธรรมสํานึก ดวย

ความรูจากการเขารวมทดลอง จํานวน 100 ชั่วโมง โดยสามารถวัดผลลัพธ ดานความรู ทัศนคติ 

พฤติกรรมไดเปนสถิติกอนและหลังการทดลอง โดยผูวิจัยคาดหวังให มโนธรรมสํานึก เกิดขึ้นในขั้น 

จิตสํานึกขั้นวิพากษ (Critical Consciousness) โดยผูวิจัยไดทําการสังเคราะห เนื้อหาจากเอกสาร

งานวิจัย และบทความที่เกี่ยวของ เชน แนวคิดของ โคฟ อานัน สถาบันการปองกันภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ สํานักงานอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และหนวยบรรเทาสาธารณภัย 
 

ระยะที่ 2 พัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสราง มโนธรรม
สํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ อาวไทย 

 
จากข้ันตอนทั้ง 8 ที่ผูวิจัยไดทําการสังเคราะหข้ึนและนํามาเปน กรอบแนวคิดการพัฒนา

โปรแกรมโดย ขั้นตอนที่4-5 ไดแก การสรางแผนการเรียนรูและสรางสื่อการเรียนการสอน คือ

ข้ันตอนในระยะที่2 กลาวคือ พัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสรางมโนธรรม

สํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1.การสรางแผนการเรียนรู แบงออกเปน 3 สวนคือ 

 

1.1.การพัฒนากรอบแนวคิด ตามแนวคิดของ เปาโล แฟร (Paulo Freire, 1970) 

สอดแทรกอยูในขั้นตอนที่ 5 ของ บอยเลอร (Boyle, 1981) และ แนวคิดการเรียนรูของเยาวชน 

กลาวคือ ผูเรียนเปนศูนยกลาง เพื่อสังคมและชุมชนความสนใจ ความพรอมที่จะเรียนและการ
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ปรับตัวมีสวนรวม เสนอรหัส (coding) คัดเลือกสถานการณ สรางสื่อการเรียนการสอน ถอดรหัส 

(decoding) วิพากษ (dialogue) ตามขั้นตอน ดังนี้  

1.1.1.วัตถุประสงค 

1.1.2.กลุมผูเรียน เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เนน ความสนใจ ความพรอมที่จะเรียน 

โดยแบบมีสวนรวม 

1.1.3.วิทยากร ผูสอน และผูชวยวิจัยประจํากลุม 

1.1.4.เนื้อหาสาระ 

1.1.5.กิจกรรมการเรียนรู เสนอรหัส (coding) ดวยการใหกลุมทดลองดู ส่ือการ

เรียนรู (ภาพ) และใหถอดรหัส (decoding) ดวยการพูดถึงสิ่งที่เห็นวาคืออะไร อยางไร ที่ไหน และ

ทําการ วิพากษ (dialogue) ถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น ตองแกไขอยางไร 

1.1.6.แหลงความรูและสื่อการเรียนรู ภาพที่ผูวิจัยจัดทําขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับ

หนวยการเรียนรู โดยนํามาจากอินเตอรเน็ต 

1.1.7.การประเมินผล 

1.1.8.สภาพแวดลอม 
 
2.การพัฒนาเนื้อหาการสอน  
  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย พบวา เนื้อหาสาระในเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

สวนใหญ คือ การใหความรูที่ทําใหเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาเหตุประเภทภัยพิบตัทิางธรรมชาต ิ

หรือการศึกษาวงจรการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการอนุรักษทรัพยากรทางธรรมชาติ 

ผูวิจัยจึงไดทําการสังเคราะหเนื้อหาที่กลาวมาทั้งหมดและนํามาจัดเปนโปรแกรมการศึกษานอก

ระบบโรงเรียน โดยเนน องคความรู ทักษะและการดูแลธรรมชาติ เพื่อการเสริมสรางมโนธรรม

สํานึก โดยแบงขั้นตอนดังนี้ 

 

2.1.พัฒนาเนื้อหาสาระ ผูวิจัยไดรวบรวมและพัฒนาตามแนวคิดของ โคฟ อานัน สถาบัน

การปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ สํานักงานอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และหนวย

บรรเทาสาธารณภัย โดยกําหนดเนื้อหา จากเอกสารงานวิจัย และบทความที่เกี่ยวของตามที่ผูวิจัย

ไดทําการสังเคราะห ดังนี้ 1)สภาวะโลกรอน 2)ประเภท สาเหตุ กระบวนการเกิดภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ 3)วงจรการจัดการภัยพิบัติ 4)การเตรียมพรอมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 5)การเฝาระวัง  

6) การดํารงชีวิตหลังภัยพิบัติ7)การปฐมพยาบาล 8)ปฏิบัติการสํารวจ (Tran sent) การฝกปฏิบัติ
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ทําแผนผัง(Mapping) การทําปฏิทินฤดูกาล (Seasonal Calendar) และ แผนภูมิตนไม (Problem 

Tree) 9)การอนุรักษ ปองกัน ฟนฟู ธรรมชาติ 10)การอนุรักษทรัพยากรชายฝงทะเล 

 

2.2.ทําการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content validity) ความเหมาะสมและความ

เปนไปได โดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 ทาน โดยใชคาดัชนี IOC มีเกณฑวา คาดัชนี IOC ที่คํานวณ

ไดมากกวาหรือเทากับ 0.5 ถือวาแบบประเมินการเรียนรูนั้นมีความเหมาะสม พิจารณาตัดสินใจ 

โดยอิสระแตละคน แลวผูวิจัยขอคําแนะนําเพิ่มเติมภายหลังจากที่ผูทรงคุณวุฒิไดตรวจสอบ

เรียบรอยแลว  

 

2.3.แบงการทดลอง ออก เปน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 หนวยที่ 1-3 จํานวน 30 ชั่วโมง ระยะ

ที่ 2 คือ หนวยที่ 4-10 จํานวน 40 ชั่วโมง ระยะที่ 3  จํานวน 30 ชั่วโมง และกิจกรรมเสริม  

 

3.สรางสื่อการเรียนการสอน การสรางสื่อการเรียนการสอน ผูวิจัยไดแบงออกตาม

หนวยการเรียนรู จํานวน 10 หนวย ดังนี้ โดยแบงเปนเอกสารประกอบการบรรยาย และภาพเพื่อ

สรางความขัดแยงตามขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรูของเปาโล แฟร โดยผูวิจัยใชภาพจาก

อินเตอรเน็ตมานําเสนอกับผูเรียน โดยในบางขั้นตอน มีกิจกรรมการปฏิบัติจริง 

1) สภาวะโลกรอน ภาพภาวะเรือนกระจก โลกยังสามารถถายเทพลังงานสูนอกโลกไดและ

ภาพภาวะเรือนกระจก ที่โลกไมสามารถถายเทพลงังานสูนอกโลก ภาพการปลกูตนไม การตัด

ตนไม ตารางแสดงกาซเรือนกระจกและแหลงที่มา ขอเสนอ 10 วิธี เพือ่ลดภาวะโลกรอน 

ผลกระทบที่เกดิจากภัยโลกรอน ประเภทของภัยพิบัตทิางธรรมชาต ิ

2) ประเภท สาเหต ุกระบวนการเกิดภัยพบิัติทางธรรมชาติ อุทกภัย เกลียวคลื่นพญานาค 

สึนาม ิ  โลกจา 

3) วงจรการจัดการภัยพิบัติ ภาพวงจรการจัดการภัยพิบัติภายในชุมชน/ภาพซาก

ปรักหักพัง ความเสียหายจากสามิ 

 4) การเตรียมพรอม ภาพการซอมการหนีภัย 

7) การปฐมพยาบาล /ภาพการปฐมพยาบาลเบื้องตน  

9) การอนุรักษ ปองกัน ฟนฟู ธรรมชาติ /ภาพปาชายเลน 

10) การอนุรักษทรัพยากรชายฝงทะเล /ภาพปู 
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ระยะที่ 3 ศึกษาผลการทดลองใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่
พัฒนาขึ้น ทางดาน ความรู ทัศนคติ พฤติกรรม และมโนธรรมสํานึก เกี่ยวกับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณอาวไทย 
 

ข้ันตอนในระยะที่3 ประกอบดวย การทดลองใชโปรแกรม การศึกษาผลการทดลองใช

โปรแกรม และการรายงานคาของโปรแกรม ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

 
การทดลองใชโปรแกรม 
 
1.ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

ประชากรที่ใชในขั้นตอนนี้คือ เยาวชนที่เปนวัยรุนตอนตน เนื่องดวยคุณสมบัติตาม

ธรรมชาติกลาวคือเปนวัย ที่ตองการเรียนรู สนใจ และแสวงหา เกี่ยวกับเร่ืองราวทางธรรมชาต ิชอบ

การผจญภัย ตื่นเตน ชวนติดตาม มีความตื่นตัวสูง กลุมตัวอยางไดแก เยาวชน บนเกาะสมุย อายุ 

13-15 ป และสมัครใจเขารวม โปรแกรม จํานวน 39 คน โดยใหผูนําชุมชนเปนผูประสานงาน มี

คุณสมบัติดังนี้ 

-มีอายุระหวาง 13-15 ป 

-สามารถรวมกิจกรรมไดอยางตอเนื่อง ในระยะเวลา 100 ชั่วโมง 

-เปนผูที่มีความเสียสละตอชุมชน  

-มีความสมัครใจและตองการเขารวมกิจกรรมการเสริมสราง ความรู ทัศนคติ พฤติกรรม

และ มโนธรรมสํานึก 

 
2.การออกแบบทดลอง 

 

ผูวิจัยใชรูปแบบการทดลองแบบกลุมทดลองและกลุมประเมินผลกอนและหลังการทดลอง 

(Pre-Post-Test Design) มีผังการทดลองดังนี้ 
 
แผนภูมิที่ 7  รูปแบบการทดลอง 
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โดยที่ E-group   หมายถึง กลุมทดลอง 

 C-group หมายถึง กลุมควบคุม 

 X  หมายถึง การจัดกระทําตามโปรแกรมทดลอง 

 O1  หมายถึง การประเมินผลกอนการทดลอง 

 O2  หมายถึง การประเมินผลหลังการทดลอง 

 โดยผูวิจัย จะทําการประเมินกอนการทดลอง ดานความรูทัศนคติพฤติกรรมและมโนธรรม

สํานึก ในชั่วโมงที่ 1 และประเมินหลังการ ทดลองพรอมกันในชั่วโมงที่ 100 
3.การดําเนินการทดลอง 

 

3.1.เดือน พฤศจิกายน2550 –มกราคม 2551 ไดประสานงานเพื่อจัดโปรแกรม การศึกษา

นอกระบบโรงเรียน ณ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี 

3.2.หลังจากไดรับการอนุมัติสถานที่ โดยสงหนังสือเปนทางการไปยัง สวนงานที่เกี่ยวของ 

เพื่อแจงการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เลือกเยาวชนเขารวมการวิจัยจํานวน 39 คน 

จาก 39 ชุมชน โดยประสานงานกับผูนําชุมชน อายุระหวาง 13-15 ป สามารถรวมกิจกรรมไดอยาง

ตอเนื่อง ในระยะเวลา 100 ชั่วโมง เปนผูที่มีความเสียสละตอชุมชน มีความสมัครใจและตองการ

เขารวมกิจกรรมการเสริมสราง ความรู ทัศนคติ พฤติกรรมและ มโนธรรมสํานึก ใชเวลาในการ

เรียนรูระยะเวลา 100 ชั่วโมง (นิลุบล ฉลวยศรี (2536) ไพบูลย โพธิ์หวังประสิทธิ์, 2548) ในวันที่ 

10 มีนาคม 2551 ผูวิจัยไดศึกษาความตองการเสริมสรางมโนธรรมสํานึกของชุมชนเกี่ยวกับภัย

พิบัติทางธรรมชาติ การดําเนินการสอนยึดหลักการสอนของ เปาโล แฟร (Paulo Freire, 1970)  

แบงกลุมควบคุมและกลุมทดลอง ดวยการจับฉลาก (ผูวิจัยเขียนหมายเลขใสกระดาษ2 เบอร คือ 

1-2-และใหเยาวชนจับ หมายเลข 1 คือกลุมทดลอง หมายเลข2 คือกลุมควบคุม) 

-การเสนอรหัส (Codification) เสนอสถานการณที่เปนจริงแกผูเรียน และควรเปน

สถานการณที่มีลักษณะขัดแยง (Contradiction) ซึ่งวิธีการนําเสนอทําดวยการใหดูรูปส่ือการสอน 

ตามที่เตรียมไว แตตองหลีกเลี่ยงการจูงใจใหคลอยตามเพราะเปนวิธีการของผูกดขี่ 

O1E           X    O2E 

O1C                                    O2C C-Group 

E-Group 
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-การถอดรหัส (Decoding) เปนการถอดความหมายดวยวิธีการสนทนาพาที แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นระหวางครูกับผูเรียนและระหวางผูเรียนดวยกัน 

- การวิพากษวิจารณ ผูเรียนตองเริ่มตระหนักและมองเห็นปญหา ใครครวญ วิพากษ 

วิจารณ เปนการสราง จิตวิพากษ (Critical Consciousness) และส่ิงนี้เองที่จะเปน การปฏิวัติ

วัฒนธรรมเงียบ (Culture of Silence) หัวใจสําคัญของวิธีการสอนคือ การใชความคิด 

วิพากษวิจารณและการเสวนา (Dialogue) โดยใชภาษางายๆ 

3.3.กอนการเรียนรู ผูวิจัยดําเนินการทดลองกับกลุมทดลอง ดวยแบบประเมิน ความรู 

ทัศนคติ พฤติกรรมและ มโนธรรมสํานึก เพื่อรวบรวมคําตอบไวเปนขอมูลพื้นฐาน  

3.4.ดําเนินการเรียนการสอน ตามกําหนดการของแผนการวิจัย กลุมทดลอง เขารับการ

อบรมโดยผูวิจัยเปนวิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุมและ เตรียมแหลงความรู และสื่อการเรียนรู 

อํานวยความสะดวกตางๆ  

3.5.ดําเนินการประเมินหลังการทดลอง ผูวิจัยดําเนินการทดสอบกลุมทดลอง ดวยแบบ

ประเมินความรู ทัศนคติ พฤติกรรมและมโนธรรมสํานึก 

 

4. ศึกษาผลการใชโปรแกรม วิเคราะหผลการทดลองใชโปรแกรม ทางดาน ความรู 

ทัศนคติ พฤติกรรม และมโนธรรมสํานึก เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู 

บนเกาะบริเวณ อาวไทย  

 ดวยการแบงการศึกษาเปน 2 สวนคือ 

1. ศึกษาจากผลสําเร็จดานตางๆคือ ความรู ทัศนคติ พฤติกรรม และมโนธรรมสํานึก ตาม

เนื้อหาที่กําหนดดังนี้ 

-สภาวะโลกรอน 

-ประเภท สาเหตุและกระบวนการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

-วงจรการจัดการภัยพิบัติ 

-การเตรียมพรอม 

-การเฝาระวัง 

-การดํารงชีวิตหลังภัยพิบัติ 

-การปฐมพยาบาล 

-ปฏิบัติการสํารวจ (Tran-sent) การทําแผนผัง (Mapping) การทําปฏิทินฤดูกาล 

(Seasonal Calendar) และ แผนภูมิตนไม (Problem Tree) 

-การอนุรักษ ปองกัน ฟนฟู ธรรมชาติ 

-การอนุรักษทรัพยากรชายฝง 
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2.ศึกษาปจจัยสงเสริม อุปสรรค ปญหาและขอเสนอแนะของโปรแกรม โดยการสัมภาษณ 

แบบสนทนากลุม กับผูเขารวมทดลอง วิทยากร ผูชวยผูวิจัยเพื่อนํามาพิจารณาปจจัยเงื่อนไขใน

การใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น 

  

5. การรายงานผลของโปรแกรม ผูวิจัยไดศึกษาการใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบ

โรงเรียนและอุปสรรคปญหาที่มีผลตอโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสรางมโน

ธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณอาวไทยที่

พัฒนาขึ้นโดยผูวิจัยศึกษาความคิดเห็น ของผูเรียนและวิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุมที่เขา

รวมกิจกรรม เกี่ยวกับโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ไดทดลองใช เพื่อนําผลที่ไดรับไป

ปรับปรุง แกไขโปรแกรมใหเหมาะสมในการใชตอไป รายละเอียดดําเนินการมีดังนี้ 

ความคิดเห็นของผูเขารวมกลุมทดลองวิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุม 

 1. พัฒนาแบบสัมภาษณ โดยกําหนดประเด็นไว คือ วัตถุประสงค กลุมผูเรียน วิทยากร

และผูชวยวิจัยประจํากลุม เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู แหลงขอมูลและสื่อการเรียนรู การ

ประเมินผล ปญหาที่เกิดขึ้นพรอมขอเสนอแนะ ตรวจสอบความตรงดานเนื้อหา และความ

เหมาะสมของสํานวนภาษาดวยผูทรงคุณวุฒิ 7ทาน  

 2.สัมภาษณผูรวมกลุมทดลองวิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุม 

 3.วิเคราะหขอมูลใชวิธีวิเคราะหเนื้อหาในดานภาพรวม ของโปรแกรมที่จัดพรอมอภิปราย 
 
 ผูวิจัยรายงานผลของโปรแกรม ผานดุษฎีนิพนธของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ 

รายงานให เทศบาลเมืองเกาะสมุยทราบ ตามลําดับ 
 
สถิติการวิเคราะหขอมลู 

 
ผูวิจัยกําหนดแนวทางการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

1.วิเคราะหคาเฉลี่ยของคะแนนความตองการเพื่อนํามาเปนขอมูลพื้นฐานการวิจัย 

แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) มีความหมายดังนี้ 

 

5 หมายความวา  ผูตอบมีในขอนั้นในระดับมากที่สุด 

4 หมายความวา  ผูตอบมีในขอนั้นในระดับมาก 

3 หมายความวา  ผูตอบมีในขอนั้นในระดับปานกลาง 
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2 หมายความวา  ผูตอบมีในขอนั้นในระดับนอย 

1 หมายความวา  ผูตอบมีในขอนั้นในระดับนอยที่สุด 

การพิจารณาแปลผลตามเกณฑคะแนนเฉลี่ยดังนี้ 

4.21-5.0 ความพึงพอใจระดับมากที่สุด 

3.41-4.21 ความพึงพอใจระดับมาก 

2.61-3.41 ความพึงพอใจระดับปานกลาง 

1.81-2.60             ความพึงพอใจระดับนอย 

1.00-1.81 ความพึงพอใจระดับนอยที่สุด 

 

2.วิเคราะหความแตกตางของ คะแนนเฉลี่ย ความรู ทัศนคติ พฤติกรรม และมโนธรรม

สํานึก กอนและหลังการทดลอง ดวยการทดสอบ คาที (t-test independent) คํานวณดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอร  
 

 
ระยะที่4.ศึกษาปจจัยสงเสริม อุปสรรค ปญหาและขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับการนํา
โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนไปใช 
 

ผูวิจัยศึกษาความคิดเห็นโดยการสัมภาษณวิทยากร ผูชวยผูวิจัย และกลุมทดลอง 

เกี่ยวกับปจจัยสงเสริม อุปสรรค ปญหาและขอเสนอแนะของโปรแกรมการศึกษานอกระบบ

โรงเรียน เพื่อทราบถึงปจจัยปญหาที่เกี่ยวของพรอมขอเสนอแนะ รายละเอียดการดําเนินการมีดังนี้ 

 

1.พัฒนาแบบสัมภาษณ โดยการกําหนดประเด็น ไวคือ วัตถุประสงค กลุมผูเรียน ผูสอน

ประจํากลุมและวิทยากร เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู แหลงขอมูลและสื่อการเรียนรู การวัด

และประเมินผล สภาพแวดลอม ปญหาที่เกิดขึ้นพรอมขอเสนอแนะ แลวนําไปใหผูทรงคุณวุฒิ 

จํานวน 7 ทาน ตรวจสอบความตรงดานเนื้อหา ความเหมาะสมของสํานวนภาษา 

2.สัมภาษณ วิทยากร ผูชวยผูวิจัย และกลุมทดลอง 

3.วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ในดานภาพรวมของ

โปรแกรมที่จัด ดานองคประกอบของกิจกรรมการเรียนรูวัตถุประสงค กลุมผูเรียน ผูสอนประจํา

กลุมและวิทยากร เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู แหลงขอมูลและสื่อการเรียนรู การวัดและ

ประเมินผล สภาพแวดลอม 

 



 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสรางมโนธรรม

สํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน  ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณอาวไทย โดย

นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 4 ระยะคือ 
 
ระยะที่1 ผลการศึกษาขอมูล ความตองการเสริมสรางมโนธรรมสํานึก เกี่ยวกับภัย

พิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัย บนเกาะบริเวณ อาวไทย  
 ศึกษาความตองการเสริมสรางมโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับ

เยาวชนที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณอาวไทย โดยใชแบบสัมภาษณ การสนทนากลุม ซึ่ง เยาวชน ได

ใหขอมูลดังนี้ 

 
1.ขอมูลภูมิหลัง 
ผลการวิเคราะหขอมูล ปรากฏรายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 

 
ตารางที่ 2   ขอมูลแสดงภูมิหลังของกลุมตัวอยาง 

 

ลักษณะภูมหิลังของกลุมตวัอยาง จํานวน(คน) รอยละ 
เพศ 

- ชาย 

- หญิง 

รวม 

 

20 

19 

39 

 

51.28 

48.72 

100.00 

อายุ 
-13 

-14 

-15 

รวม 

 

15 

10 

14 

39 

 

38.46 

25.64 

35.90 

100.00 
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ตารางที่ 2(ตอ) ขอมูลแสดงภูมิหลังของกลุมตัวอยาง 

 

ลักษณะภูมหิลังของกลุมตวัอยาง จํานวน(คน) รอยละ 
วุฒิการศึกษา 

-ม.1 

-ม.2 

-ม.3 

รวม 

 

15 

10 

14 

39 

 

38.46 

25.64 

35.90 

100.00 

ความสนใจดานการอนุรักษธรรมชาต ิ
-สนใจ 

-ไมสนใจ 

รวม 

 

25 

14 

39 

 

64.10 

35.90 

100.00 

ความสนใจดานสภาวะโลกรอน 
-สนใจ 

-ไมสนใจ 

รวม 

 

19 

20 

39 

 

48.72 

51.28 

100.00 

ระยะเวลาการที่อาศัยอยู บนเกาะสมุย 
-ตั้งแตเกิด-10ป 

-มากกวา 10 ป 

-นอยกวา 10 ป 

รวม 

 

15 

17 

7 

39 

 

38.46 

43.59 

17.95 

100.00 

การรวมบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมสิง่แวดลอม 
-เคย 

-ไมเคย 

รวม 

 

25 

14 

39 

 

64.10 

35.90 

100.00 

การประสบภยัพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน 
-เคย 

-ไมเคย 

รวม 

 

0 

39 

39 

 

00.00 

100.00 

100.00 
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จากตารางที่ 3 พบวากลุมตัวอยางในครั้งนี้ เปนเพศชาย 20 รอยละ 51.28 และเปนเพศ

หญิง 19 รอยละ 48.72 กลุมตัวอยางสวนใหญ มีอายุ 13 ป จํานวน 15 คน รอยละ38.46รองลงมา 

อายุ 15 ป จํานวน 14คน คิดเปนรอยละ 35.90 และอายุ 14 ป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 

25.64 วุฒิการศึกษา ของ กลุมตัวอยางสวนใหญ มีการศึกษาอยูในระดับ ระดับ ม1 จํานวน 15 คน 

รอยละ 38.4 ม2. จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 25.64 และ ม 3 จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 

35.90 กลุมตัวอยางสวนใหญมีความสนใจในการอนุรักษธรรมชาติ คือ 25 คน คิดเปนรอยละ 

64.10 และ ไมสนใจ จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 35.90 สวนใหญ ไมมีความสนใจดานสภาวะ

โลกรอน จํานวน 20 คน รอยละ 51.28 มีความสนใจสภาวะโลกรอน จํานวน 19 คนรอยละ48.72  

สวนใหญที่อาศัยอยู บนเกาะสมุย นานกวา 10 ป จํานวน 17 คน รอยละ 43.59 ที่อาศัยอยู บน

เกาะตั้งแตเกิด จํานวน 15 คน รอยละ 38.46 ที่อาศัยอยู บนเกาะนอยกวา 10 ป จํานวน 5 คน รอย

ละ 17.95 มีผูเคยรวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมสิ่งแวดลอม จํานวน 25 คน รอยละ 

64.10 และไมเคยรวม 14 คน รอยละ 35.90 กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยประสบภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ สําหรับเยาวชน จํานวน 39 คน รอยละ 100 และเคยประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

สําหรับเยาวชน จํานวน 0 คน รอยละ 0  

 

จากการแบงกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยวิธีการจับฉลากพบวา กลุมทดลองจํานวน 

20 คน เปนชาย 10 คน (รอยละ50) หญิง 10 คน (รอยละ 50) ของกลุมทดลอง กลุมควบคุม 

จํานวน 19 คน เปนชาย 10 คน (รอยละ 52.63) หญิง 9 คน (รอยละ47.37) 

 

สรุปไดวา ในภาพรวมดานภูมิหลัง พบวา เยาวชน สวนใหญ เปนเพศชายมากกวาเพศ

หญิง(รอยละ51.28, รอยละ 48.72) มีอายุ 13-14-15ป (รอยละ38.46, รอยละ 35.90, รอยละ 

25.64) วุฒิการศึกษา ของเยาวชน มีการศึกษาอยูในระดับ ม1,ม2, ม3  (รอยละ 38.4 ,รอยละ 

25.64 ,รอยละ 35.90) มีความสนใจในการอนุรักษธรรมชาติ (รอยละ 64.10) มีความสนใจสภาวะ

โลกรอน   (รอยละ48.72) สวนใหญอาศัยอยู บนเกาะสมุย นานกวา 10 ป (รอยละ 43.59) มีผูเคย

รวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมสิ่งแวดลอม (รอยละ 64.10) และ กลุมตัวอยางสวนใหญไม

เคยประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน (รอยละ 100) 

 

  
 
 
 



 159 

2. ขอมูลความตองการเสริมสรางมโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณอาวไทย 
 

การศึกษาความตองการเสริมสรางมโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับ

เยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณอาวไทย แบงออกเปน 2 หัวขอ คือ  

1) ความตองการเสริมสรางมโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน 

ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณอาวไทย 

2) เนื้อหาความรูที่ตองการไดรับในการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ไดแก 

สภาวะโลกรอน ประเภท สาเหตุและกระบวนการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ วงจรการจัดการภัย

พิบัติ การเตรียมพรอม การเฝาระวัง การดํารงชีวิตหลังภัยพิบัติ การปฐมพยาบาล ปฏิบัติการ

สํารวจ (Tran sent) การฝกปฏิบัติทําแผนผัง การทําปฏิทินฤดูกาล (Seasonal Calendar) และ 

แผนภูมิตนไม (Problem Tree) การอนุรักษ ปองกัน ฟนฟู ธรรมชาติ การอนุรักษทรัพยากรชายฝง 

ผลการศึกษาความตองการมีดังนี้ 
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1.ความตองการเสริมสรางมโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับ
เยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณอาวไทย  

ผลการวิเคราะหขอมูล ปรากฏรายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 3. วิเคราะหสถานการณของชุมชนและกลุมเปาหมายดานความตองการเสริมสรางมโน

ธรรมสํานึก เร่ืองเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 

ความเปนจรงิในปจจุบนั 
(N=39) 

ความหวังอยากใหเปน 
(N=39) 

ความตองการเสริมสรางมโน
ธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติ
ท า ง ธ ร ร ม ช า ติ  สํ า ห รั บ
เยาวชน 

Χ  SD การแปล

ความ 

หมาย 

Χ  SD การแปล

ความ 

หมาย 

1.สมุยมีความปลอดภัยจากภัย

พิบัติทางธรรมชาติ  

2.ปจจุบันหนวยงานราชการได

เตรียมการรับมือภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ  

3.คุณคิดวาภายในชุมชนของ

คุณมีความตระหนักรูเกี่ยวกับ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในระดับ 

4.คุณคิดวาคุณมีความตระหนัก

รูเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ในระดับ 

5.คุณคิดวาคุณมีความตระหนัก

รู เกี่ยวกับสภาวะโลกรอน  ใน

ระดับ 

6.คุ ณ คิ ด ว า ภั ย พิ บั ติ ท า ง

ธรรมชาติ  เกี่ ยวของกับการ

อนุรักษธรรมชาติในระดับ 

3.53 

 

2.57 

 

 

2.68 

 

 

 

3.53 

 

 

3.19 

 

 

3.49 

 

 

0.72 

 

0.69 

 

 

0.70 

 

 

 

0.70 

 

 

0.87 

 

 

0.86 

 

 

มาก 

 

นอย 

 

 

นอย 

 

 

 

ปาน

กลาง 

 

ปาน

กลาง 

 

มาก 

 

 

4.73 

 

4.86 

 

 

4.76 

 

 

 

4.79 

 

 

4.70 

 

 

4.72 

 

 

0.53 

 

0.37 

 

 

0.45 

 

 

 

0.45 

 

 

0.55 

 

 

0.52 

 

 

 

มากที่สุด 

 

มากที่สุด 

 

 

มากที่สุด 

 

 

 

มากที่สุด 

 

 

มากที่สุด 

 

 

มากที่สุด 
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ตารางที่ 3. (ตอ) วิเคราะหสถานการณของชุมชนและกลุมเปาหมายดานความตองการเสริมสราง

มโนธรรมสํานึก เร่ืองเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 

ความเปนจรงิในปจจุบนั 
(N=39) 

ความหวังที่อยากใหเปน 
(N=39) 

ความตองการเสริมสรางมโน
ธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติ
ท า ง ธ ร ร ม ช า ติ  สํ า ห รั บ
เยาวชน 

Χ  SD ก า ร
แ ป ล
ความ 
หมาย 

Χ  SD การแปล
ความ 
หมาย 

 7.คุณคิดวาหากเกิดภัยพิบัติ

ท า งธ ร รมชาติ  ร า ยแ ร งบน

เ ก า ะ ส มุ ย  หน ว ย ร า ช ก า ร

สามารถรับมือไดในระดับ 

8.คุณคิดวาการเตรียมซอมหนี

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  เปน

ส่ิงจําเปนในระดับ 

9.คุณคิ ด ว า ก า ร จั ด ก า ร ใ ห

ความรู เกี่ยวกับภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ มีความจําเปน 

10.คุณคิดวาสภาวะโลกรอนสง

ผลกระทบตอการเกิดภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ 

3.49 

 

 

 

3.50 

 

 

3.55 

 

 

3.42 

 

0.72 

 

 

 

0.69 

 

 

0.70 

 

 

0.70 

 

มาก 

 

 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

 

มาก 

4.79 

 

 

 

4.72 

 

 

4.77 

 

 

4.73 

 

0.52 

 

 

 

0.56 

 

 

0.53 

 

 

0.56 

 

มากที่สุด 

 

 

 

มากที่สุด 

 

 

มากที่สุด 

 

 

มากที่สุด 

 

 

จากตารางที่ 7 สามารถสรุปไดวา เยาวชนคิดวา ในปจจุบัน สมุย มีความปลอดภัยจากภัย

พิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ในระดับ มาก (Χ = 3.53, SD=0.72) และความคาดหวังที่

อยากใหเปน ในระดับ มากที่สุด (Χ = 4.73, SD=0.53) เยาวชนเห็นวาในปจจุบันหนวยงาน

ราชการมีการเตรียมการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติในระดับนอย (Χ = 2.57, SD=0.69)และ

อยากใหมีการเตรียมการมากขึ้นในระดับมากที่สุด(Χ = 4.86, SD=0.37) เยาวชนคิดวาภายใน

ชุมชนมีความตระหนักรูเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในระดับนอย (Χ = 2.68, SD=0.70)และ

อยากใหมีการตระหนักรูมากขึ้นในระดับมากที่สุด(Χ = 4.76, SD=0.45) เยาวชนคิดวาตนเองมี
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ความตระหนักรูเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในระดับ ปานกลาง(Χ = -3.53, SD=0.70) และ

อยากตระหนักรูมากขึ้นในระดับมากที่สุด(Χ = 4.79, SD=0.45) เยาวชนคิดวาตนเองมีความ

ตระหนักรูเกี่ยวกับสภาวะโลกรอน ในระดับปานกลาง(Χ =3.19, SD=0.87)  และอยากตระหนักรู

มากขึ้นในระดับมากที่สุด (Χ = 4.72, SD=0.52) เยาวชนคิดวาภัยพิบัติทางธรรมชาติ เกี่ยวของ

กับการอนุรักษธรรมชาติในระดับมาก(Χ =3.49, SD=0.86)   และอยากใหเกี่ยวของมากขึ้นใน

ระดับมากที่สุด(Χ = 4.79, SD=0.52) เยาวชน คิดวาหากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ รายแรงบน

เกาะสมุย หนวยราชการสามารถรับมือไดในระดับมาก(Χ =3.49, SD=0.72)   และอยาก ใหรับมือ

ไดในระดับมากที่สุด(Χ = 4.79, SD=0.52)เยาวชนคิดวาการเตรียมซอมหนีภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

เปนสิ่งจําเปนในระดับมาก(Χ =3.50, SD=0.69)   และอยากใหมีการเตรียมซอมหนีภัยมากขึ้นใน

ระดับมากที่สุด(Χ = 4.72, SD=0.56) เยาวชนคิดวาการจัดการใหความรูเกี่ยวกับภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ มีความจําเปนในระดับมาก(Χ =3.55, SD=0.70)   และอยากใหมีการใหความรูเพิ่มใน

ระดับมากที่สุด(Χ = 4.77, SD=0.53)เยาวชนคิดวาสภาวะโลกรอนสงผลกระทบตอการเกิดภัย

พิบัติทางธรรมชาติในระดับมาก(Χ =3.42, SD=0.70)   และความคาดหวังที่อยากใหเปลี่ยนใน

ระดับมากที่สุด(Χ = 4.73, SD=0.56) 

 

 สรุปไดวา เยาวชนมีความตองการเสริมสรางมโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ ในระดับปานกลางและมากตามความเปนจริงในปจจุบัน และความคาดหวังที่อยากให

เปนในระดับมากที่สุด 
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ตารางที่ 4   เนื้อหาที่ตองการเรียนรูในโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

 

เนื้ อหาที่ ต อ งก า ร เ รี ยนรู ใ น โปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียน 

Χ  
(N=39) 

SD 
(N=39) 

ระดับความ
ตองการ 

สภาวะโลกรอน 
-สภาวะโลกรอน 

-ภาวะเรือนกระจก 

-วิธีการลดสภาวะโลกรอน 

-สภาวะโลกรอนกับการขาดแคลนอาหาร 

    -การประหยัดพลังงานอันเนื่องจากสภาวะโลก

รอน 

 

4.09 

4.26 

4.25 

3.94 

3.78 

 

0.73 

0.65 

0.65 

0.87 

0.90 

 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มาก 

มาก 

ประเภท สาเหตุและกระบวนการเกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ 

-พายุ (วาตภัย) 

-แผนดินไหว,สึนามิ(ธรณีพิบัติภัย) 

-น้ําทวม(อุทกภัย) 

-ไฟปา(อัคคีภัย) 

-ฝนแลง(ทุพพิกขภัย) 

-แผนดินถลม 

-พายุซัดฝง 

 

 

3.94 

3.80 

3.78 

2.00 

2.35 

2.36 

2.50 

 

 

 

0.87 

0.89 

0.90 

0.95 

0.93 

0.93 

0.92 

 

 

มาก 

มาก 

มาก 

นอย 

นอย 

นอย 

ปานกลาง 

วงจรการจัดการภัยพิบัติ 
  -การจัดการในภาวะฉกุเฉนิ 

  -การฟนฟูสภาพรางกายจติใจ 

   -การฟนฟซูากปรักหักพัง 

   -การปองกันภัย 

   -การลดผลกระทบจากภยั 

    -การเตรียมพรอม 

   -การเตือนภยั 
 

 

2.34 

3.98 

2.10 

3.79 

2.45 

3.86 

2.27 

 

 

0.93 

0.83 

0.95 

0.90 

0.92 

0.85 

0.94 

 

นอย 

มาก 

นอย 

มาก 

นอย 

มาก 

นอย 
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ตารางที่ 4(ตอ) เนื้อหาที่ตองการเรียนรูในโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

 

เนื้ อหาที่ ต อ งก า ร เ รี ยนรู ใ น โปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียน 

Χ  
(N=39) 

SD 
(N=39) 

ระดับความ
ตองการ 

การเตรียมพรอม 
-การเตรียมสัมภาระ 

-การลดผลกระทบจากภัย 

 

4.26 

4.09 

 

 

0.65 

0.73 

 

 

มากที่สุด 

มาก 

 

การเฝาระวัง 
-พายุ (วาตภัย) 

-แผนดินไหว,สึนามิ(ธรณีพิบัติภัย) 

-น้ําทวม(อุทกภัย) 

-ไฟปา(อัคคีภัย) 

-ฝนแลง(ทุพพิกขภัย) 

-แผนดินถลม 

-พายุซัดฝง 

 

4.26 

4.89 

2.12 

2.34 

2.10 

2.00 

4.56 

 

0.65 

0.53 

0.98 

0.92 

0.98 

0.99 

0.54 

 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

นอย 

นอย 

นอย 

นอย 

มากที่สุด 

การดํารงชีวติหลังภยัพิบติั 
 -ทักษะการใชชีวิตในสภาวะยากลําบาก  

 -การปฐมพยาบาล 

-การฝกสติ  

 

4.43 

4.28 

2.19 

 

0.58 

0.62 

0.99 

 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

นอย 

การปฐมพยาบาล 
-ยาสามัญประจําบาน 

-การขนยายผูปวย 

-การชวยเหลือคนจมน้าํ 

-การชวยเหลือคนจมโคลน 

-การผายปอด 
 

 

3.75 

3.83 

2.65 

2.24 

2.78 

 

0.90 

0.87 

0.89 

0.98 

0.84 

 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

นอย 

ปานกลาง 
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ตารางที่ 4(ตอ) เนื้อหาที่ตองการเรียนรูในโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

 

ความตองการการเรียนรูโปรแกรมการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน 

Χ  
(N39) 

SD 
(N39) 

ระดับความ
ตองการ 

    -การเก็บขอมูลยอนหลัง  (Historical Profile) 

    -การทําแผนผัง(Mapping) 

-การทําแบบจําลอง (Modeling) 

-การเดินสํารวจ (Tran-sent) 

-การทําปฏิทินฤดูกาล (Seasonal Calendar) 

-การวิ เคราะห เครือขายในดานสังคมและ

สถาบัน (Institutional Socail Network Analysis) 

-การวิเคราะหเกี่ยวกับสภาพความเปนอยูและ

ศักดิ์ชั้นทางสังคม (Livelihood/Class Analysis 

-แผนภูมิตนไม (Problem Tree) 

-การจัดอันดับและการใหคะแนน (Ranking 

and Scoring) 

2.26 

4.09 

2.12 

4.25 

4.26 

2.20 

 

2.05 

 

4.19 

2.08 

 

0.93 

0.73 

0.98 

0.65 

0.65 

0.99 

 

0.98 

 

0.59 

0.98 

 

นอย 

มาก 

นอย 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

นอย 

 

นอย 

 

มาก 

นอย 

การอนุรักษฟนฟูธรรมชาติ 
-ปาโกงกาง 

-ปาชายเลน 

-ปลูกมะพราว 

-อนุรักษลิง 

-ปลูกตนไม 
 

 

3.65 

4.25 

2.40 

2.12 

4.38 

 

0.85 

0.65 

0.90 

0.98 

0.56 

 

มาก 

มากที่สุด 

นอย 

นอย 

มากที่สุด 

การอนุรักษทรัพยากรชายฝง 
-การดูแลชายหาด 

-การสรางบานปูปลา 

-การวางทุนปะการัง 

-การเลี้ยงหอยเจาะ 

-การลี้ยงหอยกลม 

 

4.00 

3.94 

3.80 

2.65 

2.65 

 

0.73 

0.85 

0.65 

0.89 

0.89 

 

มาก 

มาก 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4 ผูวิจัยไดเลือกขอมูลแตละหัวขอมาจัดทําเนื้อหาการเรียนรูโดยเลือกจาก

ความตองการระดับมากถึงมากสุด กลาวคือ  

1.สภาวะโลกรอน เยาวชนมีความตองการการเรียนรูเกี่ยวกับสภาวะโลกรอนในระดับมาก 

(Χ =4.09, SD=0.73) เกี่ยวกับ ภาวะเรือนกระจกในระดับมาก (Χ =4.26, SD=0.65) เกี่ยวกับ

วิธีการลดสภาวะโลกรอนในระดับมาก (Χ =4.2, SD=0.65) ผูวิจัยเลือกทั้ง 3 หัวขอเปนหัวขอใน

การเรียนรูในหนวยนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู ทัศนคติเพื่อนําไปสูพฤติกรรมและมโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 

2.ประเภท สาเหตุและกระบวนการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเยาวชนมีความตองการการ

เรียนรูเกี่ยวกับพายุ (วาตภัย) ในระดับมาก (Χ =3.94, SD=0.87) เกี่ยวกับ แผนดินไหว, สึนามิ 

(ธรณีพิบัติภัย) ในระดับมาก (Χ =3.80, SD=0.89) เกี่ยวกับอุทกภัยในระดับมาก (Χ =3.78, 

SD=0.90) ผูวิจัยเลือกทั้ง 3 หัวขอเปนหัวขอในการเรียนรูในหนวยนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู ทัศนคติ

เพื่อนําไปสูพฤติกรรมและมโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

 

3.วงจรการจัดการภัยพิบัติเยาวชนมีความตองการการเรียนรูเกีย่วกบัการเตรียมพรอมใน

ระดับมาก (Χ =3.86, SD=0.85) เกีย่วกับ การฟนฟูสภาพรางกายจิตใจในระดับมาก (Χ =3.98, 

SD=0.83) เกี่ยวกับการปองกันภัยในระดับมาก (Χ =3.79, SD=0.90) ผูวิจัยเลือกทั้ง 3 หัวขอเปน

หัวขอในการเรียนรูในหนวยนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรูทัศนคติเพื่อนําไปสูพฤติกรรมและมโนธรรมสํานึก

เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยแยกเปนหนวยยอยๆในหนวยการเรียนรูตอไป คือ การ

เตรียมพรอม การฟนฟูสภาพรางกายจิตใจ ผูวิจัยใสไวในหัวขอการดํารงชีวิตหลังภัยพิบัติ สวนการ

ปองกันภัยอยูในหัวขอ การเฝาระวัง 

 

4.การเตรียมพรอม เยาวชนมีความตองการการเรียนรูเกี่ยวกับ การเตรียมสัมภาระ ใน

ระดับมาก (Χ =4.09, SD=0.73) การลดผลกระทบจากภัยในระดับมาก (Χ =4.26, SD=0.65) 

ผูวิจัยเลือกทั้ง2หัวขอ เปนหัวขอในการเรียนรูในหนวยนี้เพื่อเพิ่มพูนความรูทัศนคติเพื่อนําไปสู

พฤติกรรมและมโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 

5.การเฝาระวัง- เยาวชนมีความตองการการเรียนรูการเฝาระวังเกี่ยวกับพายุ (วาตภัย) ใน

ระดับมาก ( Χ =4.26, SD=0.65) เกี่ยวกับ แผนดินไหว, สึนามิ(ธรณีพิบัติภัย)ในระดับมาก 

(Χ =4.89, SD=0.53) เกี่ยวกับอุทกภัยในระดับมาก (Χ =4.56, SD=0.53) ผูวิจัยเลือกทั้ง 3 
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หัวขอเปนหัวขอในการเรียนรูในหนวยนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู ทัศนคติเพื่อนําไปสูพฤติกรรมและมโน

ธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 

6.การดํารงชีวิตหลังภัยพิบัติ เยาวชนมีความตองการการเรียนรูเกี่ยวกับทักษะการใชชีวิต

ในสภาวะยากลําบากในระดับมาก (Χ =4.26, SD=0.65) เกี่ยวกับ การปฐมพยาบาลในระดับมาก 

(Χ =4.89, SD=0.53) ผูวิจัยเลือกทั้ง 2 หัวขอเปนหัวขอในการเรียนรูในหนวยนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู 

ทัศนคติเพื่อนําไปสูพฤติกรรมและมโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยจัดแยกการ

ปฐมพยาบาลเปนอีกหนึ่งหนวยการเรียนรู 

 

7.การปฐมพยาบาล เยาวชนมีความตองการการเรียนรูเกี่ยวกับยาสามัญประจําบาน 

ในระดับมาก ( Χ =4.26, SD=0.65) เกี่ยวกับ การขนยายผูปวยในระดับมาก ( Χ =4.89, 

SD=0.53) ผูวิจัยเลือกทั้ง 2 หัวขอเปนหัวขอในการเรียนรูในหนวยนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู ทัศนคติ

เพื่อนําไปสูพฤติกรรมและมโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

 

8.เยาวชนมีความตองการการเรียนรูเกี่ยวกับการเดินสํารวจ (Tran-sent) ในระดับมาก

ที่สุด (Χ =4.25, SD=0.65) การทําแผนผัง (Mapping) ในระดับมาก (Χ =4.09, SD=0.73) -การ

ทําปฏิทินฤดูกาล (Seasonal Calendar) ในระดับมากที่สุด (Χ =4.26, SD=0.65) แผนภูมิตนไม 

(Problem Tree)ในระดับมาก(Χ =4.19, SD=0.59)  ผูวิจัยเลือกทั้ง 4 หัวขอเปนหัวขอในการ

เรียนรูในหนวยนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู ทัศนคติเพื่อนําไปสูพฤติกรรมและมโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัย

พิบัติทางธรรมชาติ  

 

9.การอนุรักษฟนฟูธรรมชาติเยาวชนมีความตองการการเรียนรูเกี่ยวกับการปาชายเลนใน

ระดับมากที่สุด (Χ =4.25, SD=0.65) ปลูกตนไมในระดับมาก (Χ =4.38, SD=0.56) ผูวิจัยเลือก 

2 หัวขอเปนหัวขอในการเรียนรูในหนวยนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู ทัศนคติเพื่อนําไปสูพฤติกรรมและ

มโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 

10.การอนุรักษทรัพยากรชายฝงเยาวชนมีความตองการการเรียนรูเกี่ยวกับการดูแล

ชายหาดในระดับมากที่สุด (Χ =4.00, SD=0.73) -การสรางบานปูปลาในระดับมาก (Χ =3.94, 

SD=0.85) การวางทุนปะการัง (Χ =3.80, SD=0.65) 
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สรุปไดวา เนื้อหาการเรียนรู คือ 

1.สภาวะโลกรอน ประกอบดวย 1) สภาวะโลกรอน 2) ภาวะเรือนกระจก 3) วิธีการลด

สภาวะโลกรอน 

2.ประเภท สาเหตุและกระบวนการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบดวย 1) พายุ (วาต

ภัย) 2) แผนดินไหว, สึนามิ (ธรณีพิบัติภัย) 3) อุทกภัย 

3.วงจรการจัดการภัยพิบัติประกอบดวย 1) การเตรียมพรอม ผูวิจัยแยกออกมาเปน1

หนวยการเรียนรู 2) การฟนฟูสภาพรางกายจิตใจ ผูวิจัยใสไวในหัวขอการดํารงชีวิตหลังภัยพิบัติ 3) 

สวนการปองกันภัยอยูในหัวขอ การเฝาระวังดังนั้น ในการเรียนรูวงจรการจัดการภัยพิบัติ ผูเรียนจะ

เรียนรูวงจรหลักและการสรางวงจรการจัดการภัยพิบัติของตนเอง 

4.การเตรียมพรอม ประกอบดวย 1) การเตรียมสัมภาระ 2) การลดผลกระทบจากภัย  

5.การเฝาระวัง ประกอบดวย1) พายุ (วาตภัย) 2) แผนดินไหว, สึนามิ(ธรณีพิบัติภัย) 3)

อุทกภัย 

6.การดํารงชีวิตหลังภัยพิบัติ ประกอบดวย1) ทักษะการใชชีวิตในสภาวะยากลําบาก 

7.การปฐมพยาบาล ประกอบดวย1) ยาสามัญประจําบาน 2) การขนยายผูปวย  

8.การเดินสํารวจ (Tran-sent) การทําแผนผัง (Mapping) การทําปฏิทินฤดูกาล แผนภูมิ

ตนไม (Problem Tree)  

9.การอนุรักษฟนฟูธรรมชาติประกอบดวย 1) การปลูกปาชายเลน 2) ปลูกตนไม  

10.การอนุรักษทรัพยากรชายฝง 1) การดูแลชายหาด 2) การสรางบานปูปลา  

  
ระยะที่ 2 ผลการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสราง 

มโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะ
บริเวณอาวไทย  

 

ผูวิจัยไดเสนอเปน 3 ข้ัน คือ ผลการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ผลการ

พัฒนาแผนการเรียนรู และผลการตรวจสอบโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสราง 

มโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณอาวไทย 

ผูวิจัยไดพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อ เสริมสราง มโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัย

พิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณอาวไทย โดยผูวิจัยไดใชขอมูลจาก

ผลการวิจัย ตอนที่ 1 รวมทั้งแนวคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

มาสรางเปนโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อเสริมสราง มโนธรรมสํานึกเกีย่วกบัภัยพบิตัิ

ทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณอาวไทย ที่ใช แนวคิด ของ บอยเลอร 
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แนวคิด ของ เปาโล แฟร แนวคิดการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน บนรากฐาน

สําหรับเยาวชน ของ โคฟ อานัน โดย การสรางโปรแกรมและนํา โปรแกรมนั้น ไปตรวจสอบโดย

ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งสามารถแสดงองคประกอบได ดังนี้ 
 
องคประกอบของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
 

1. การกําหนดพื้นฐานสําหรับพัฒนาโปรแกรม 

2.  วิเคราะหสถานการณ 

3.  พิจารณาผลที่พึงประสงค ประเมินขอมูล 

4. การสรางแผนการเรียนรู 

 -เนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู 

5. ส่ือการเรียนการสอน 

6. การทดลองใชโปรแกรม 

7.  ศึกษาผลการใชโปรแกรม 

8.  การรายงานผลของโปรแกรม 
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แผนภูมิที่ 8 โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อเสริมสราง มโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัย

พิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ อาวไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

1.การกําหนด

พื้นฐานสําหรับ

พัฒนาโปรแกรม 

2. วิเคราะห

สถานการณ 

3. พิจารณาผลทีพ่ึง

ประสงค  

4.การสรางแผนการ

เรียนรู 

แผนการเรียนรู 
1.วัตถุประสงค 

2.กลุมผูเรียน 

3.วิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุมประจํากลุม 

4.เนื้อหาสาระ 

5.กิจกรรมการเรียนรู 

-เสนอรหัส(coding)  

-ถอดรหัส (decoding)  

-วิพากษ (dialogue) 

6.แหลงความรูและสื่อการเรียนรู 

7.การประเมินผล 

8.สภาพแวดลอม 

 

เน้ือหาสาระ 
ระยะที่1ประกอบดวย3 หนวย  หนวยละ 10 ช.ม. 
1) สภาวะโลกรอน 2) ประเภท สาเหตุและกระบวนการ

เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 3) วงจรการจัดการภัยพบัิติ 
ระยะที่2ประกอบดวย3 หนวย หนวยละ 10 ช.ม. 
4) การเฝาระวัง 5) การเตรียมพรอม6) การปฐม

พยาบาล 
ระยะที่3 ประกอบดวย 4 หนวย หนวยละ 10 ช.ม. 
7) การดํารงชีวิตหลังภัยพิบัติ 8) ปฏิบัติการสํารวจ การ

ฝกปฏิบัติทําแผนผัง การทําปฏิทินฤดูกาล และแผนภูมิ

ตนไม 9) การอนรุักษ ปองกัน ฟนฟู ธรรมชาต ิ10) การ

อนุรักษทรัพยากรชายฝง 

 

5.ส่ือการเรียนการ

สอน 

6.การทดลองใช

โปรแกรม 

7. ศึกษาผลการใช

โปรแกรม 

ประเมินขอมูล 

8. การรายงานผล

ของโปรแกรม 

 



 171 

ในขั้นนี้ผูวิจัยไดวิเคราะหผลของการพัฒนาโปรแกรม ขอ1-4 กลาวคือ 

 
1.ผลการกําหนดพื้นฐานสําหรับพัฒนาโปรแกรม 
 

1.1.ผูวิจัยไดกําหนดพื้นฐานทางปรัชญาที่จะนํามาใชในการวางโปรแกรม คือ พิพัฒนา

การนิยม และปฏิรูปนิยม โดยพิจารณาถึง การจัดการเรียนการสอน ใชแนวคิดการจัดการเรียนรู 

ตามพระราชบัญญัติ 2542 ผูเรียนคือเยาวชน ผูวิจัย ทําหนาที่เปนผูรวมทางเรียนรู ผูจัดโปรแกรม 

และผูสอน มีวิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุมรวมในการดําเนินโปรแกรม 

 

1.2.ศึกษาวิจัยชุมชน ผูวิจัยทําการศึกษาวิจัยชุมชนดวยการสนทนากับสมาชิกชมรมนาง

เงือก สามารถนําเสนอผลการวิจัย ดังนี้ จากการเขารวมกิจกรรมกับชมรมนางเงือก ที่เกาะสมุย 

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2550 เวลา 9.00 น.ในโครงการ สรางจิตสํานึกรักทะเลไทย ไดมีโอกาส

สัมภาษณผูเขารวมประชุม ผูนําชุมชน และเยาวชนที่เขารวมกิจกรรม จํานวน 10 คน เกี่ยวกับ

ความคิดเห็นดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ  จากการสัมภาษณ นาย สุราษฎร สุขเจริญ ประธานชมรม

นางเงือก กลาววา “ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน เปนสิ่งที่อยูไมไกลตัวและนาเปนหวง

เปนอยางยิ่ง” อาจารย เสนีย ใจเย็น ผูอํานวยการโรงเรียนบริหารธุรกิจ กลาววา “ การฟนฟูอนุรักษ 

ปองกัน ธรรมชาติ เปนสิ่งที่ลาชาและไมนาจะทันการ เพราะโลกรอนขึ้นทุกวัน และทุกคนไมยอม

แกไขพฤติกรรมของตนเอง” นาย เชิดชัย พรหมเจริญ กรรมการชุมชน แมน้ํากลาววา “ไมอยากวิ่ง

หนีน้ํา มีทางเดียวเลิกขับรถ เลิกใชแอร แตสมุยมีของดีไมนาเกิดอะไร” ด.ญ.นพมาศ ใจกวาง คุณ

ชั้น ป6. โรงเรียนวัดภูเขาทอง กลาววา “นุยไมเคยเห็น คลื่นยักษและไมอยากเจอ มันคงไมเกิดขึ้น”

ด.ญ. เตือนจิต จันทรสวัสด์ิ คุณชั้น ป.5 โรงเรียนประเมินคีรีวงศ กลาววา “ที่นี้ไมมีแผนดินไหว จะมี

คลื่นยักษไดยังไง”  

 

สรุปวา ผูรวมสนทนาที่เปนเยาวชนสวนใหญไมคิดวาจะเกิดภัยธรรมชาติบนเกาะสมุย 

และ เชื่อวา สมุยมีส่ิงศักดิ์สิทธิ์คุมครอง แตผูนําชุมชน เร่ิมตระหนักรูและเขาใจถึงสภาพการ

เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่กระทบตอวิถีชีวิตจนอาจกลายเปนภัยพิบัติทางธรรมชาติ จึงไดจัด

โครงการสรางจิตสํานึกรักทะเลไทย ซึ่งเปนโครงการ อนุรักษฟนฟูธรรมชาติ ทรัพยากรชายฝงทะเล 

และพรอมชวยเหลือประสานงานหากมีการจัดการใหความรูกับประชาชน แสดงใหเห็นวา 

ประชาชนมีความตองการเรียนรูเกี่ยวกับ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพราะขาดองคความรูภัยอันตราย

ที่อยูใกลตัว และอาจกลายเปนโศกนาฏกรรม ดังทุกครั้งที่ผานมา  
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1.3.พบกลุมอิทธิพล ผูวิจัยพิจารณาเรื่องนโยบายระเบียบ แนวทางปฏิบัติ และทําความ

เขาใจเกี่ยวกับเจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาโปรแกรมโดยดําเนินการติดตอหนวยงานที่

เกี่ยวของคือ เทศบาลตําบลเกาะสมุย หนวยบรรเทาสาธารณภัย ผูนําชุมชน และ สํานักงาน

อนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง การเขาพบปะผูนําชุมชน ใชเอกสาร จากทางจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ขออนุญาตและทําการนัดหมายวันเวลา เพื่อขอทําการวิจัยในพื้นที่  จํานวน 10 ทาน 

โดยผูวิจัยจะเชิญ ผูนําชุมชน ชมรมนางเงือก ผูแทนจากเทศบาล เขารวมประชุม สนทนา กลุม เพื่อ

วิเคราะห สถานการณสําหรับเยาวชนและกลุมผูรับบริการ โดยการเจาะจงกลุมตัวอยาง เนื่องจาก

เปนผูนําชุมชนและผูบริหาร 

 

1.4.อาสาสมัคร ผูวิจัยไดเลือกอาสาสมัครในการเปนผูชวยผูวิจัย โดยเลือกตามความ

สมัครใจของผูเขารวมดังนี้ นาย ธานี สุขเจริญ เหรัญญิกและประสานงาน ผูชวยผูวิจัยนาย วุฒิชัย 

เตี้ยพานิช นางสาว รวิวรรณ สุขเจริญ 

 

จากการศึกษา วิเคราะหหาความตองการ ขอมูลที่ได สามารถนําไปใชในการกําหนด

เนื้อหาสาระ จัดวิธีการเรียนรูที่เหมาะสมกับกลุมผูเรียน ผูวิจัยดําเนินการติดตอหนวยงานที่

เกี่ยวของคือ เทศบาลตําบลเกาะสมุย หนวยบรรเทาสาธารณภัย ผูนําชุมชน และ สํานักงาน

อนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ซึ่งไดรับการอนุเคราะหชวยเหลือเปนอยางดี จาก 

ผูเกี่ยวของ มีวิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุมรวมในการดําเนินโปรแกรม คือ อาจารย ธนิต ดี

ทอง นายภักดี ศิริจันทกุล และ ดร.บํารุงศักดิ์ ฉัตรอานันทเวช ในการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้ 

ซึ่งทุกคุณเห็นพองตองกันวา เปนจุดเริ่มตนที่มีประโยชนอยางยิ่ง ในการจะสรางโปรแกรม

การศึกษา เกิดจากความตองการและความสนใจที่แทจริงของผูเรียน  ทําใหโปรแกรมมีคุณคา และ

มีประโยชน  

 

2.ผลการวิเคราะหสถานการณรวบรวมวิถีชีวิต สามารถสรุปไดดังนี้ 

 

2.1.จากการศึกษาวิเคราะหสถานการณรวบรวมวิถีชีวิต ดวยการวิเคราะหเอกสาร และ

สนทนากับบุคคลในชุมชน พบวา “สมุย”เปนอําเภอ ที่มีความสําคัญอยางยิ่งของจังหวัดสุราษฎร

ธานี มีสภาพเปนเกาะ  ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดสุราษฎรธานี   ระยะทางหาง

จากตัวจังหวัดประมาณ 84กิโลเมตร  หางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 750 กิโลเมตรมีเนื้อที่

ประมาณ  252 ตารางกิโลเมตร  (157,273 ไร) ลักษณะภูมิประเทศสภาพพื้นที่  ประกอบดวยเกาะ

ตาง ๆ จํานวน 53 เกาะ ประชากรสวนใหญอาศัยอยูบนเกาะสมุย  เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ และ
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ความอุดมสมบูรณของพื้นที่ และเปนศูนยกลางการทองเที่ยวของ เกาะในบริเวณอาวไทยตอนใต 

เนื่องจาก ไดรับฉายาวา มรกตอาวไทย เกาะสมุยประกอบดวยที่ราบ  รอยละ 33  ภูเขา  รอยละ 54 

หาดทรายและสันทราย   รอยละ  8  ที่ลุมรอยละ 5  ของพื้นที่ทั้งหมด  ลักษณะภูมิอากาศ  ลักษณะ

ภูมิอากาศเปนแบบมรสุม มีลักษณะการปกครอง แบบเทศบาลเมือง โดยแบงชุมชน ออกเปน 39 

ชุมชน มีสถานที่ทองเที่ยวรอบเกาะ ที่นาสนใจ เชน พระใหญ มีพระพุทธรูปปางมารวิชัย ชื่อ "พระ

พุทธโคดม" ขนาดหนาตักกวาง 5 วา 9 นิ้ว บริเวณเกาะ หินตา หินยาย เปนโขดหินรูปรางประหลาด 

อยูบริเวณอาวละไม ตําบลมะเร็ต  น้ําตกหนาเมือง เปนน้ําตกที่มีความสวยงามรมเย็นมีรานอาหาร

บริการพรอม การเที่ยวชมดวยชางบริเวณรอบ ๆ น้ําตก น้ําตกหินลาด เปนน้ําตกที่ตั้งอยูใจกลางเขต

หนาทอนแหลงชุมชนมีน้ําตลอดป และมีสถานปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียง สวน Secret garden ตั้งอยู

บนสวนทหารเขาปอมมีหินสลักมากมาย บรรยากาศรมร่ืนจากการที่มีผูมาเยี่ยมเยือนสวนใหญ

นิยมเดินทางมายังเกาะสมุยโดยทางรถยนตสวนตัว ทั้งในสวนของชาวไทยและชาวตางประเทศ 

วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนเกาะสมุย จะขึ้นอยูกับธรรมชาติ ประกอบอาชีพดานการทําสวนมะพราว 

สวนทุเรียน สวนเงาะ และการประมง ปจจุบันประชากรสวนใหญประกอบอาชีพ ดานการ

ทองเที่ยว และสวนนอยยังคงประกอบอาชีพดานการเกษตรกรรม และการประมง   

 

สถานที่สําคัญทางราชการที่สามารถติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน 
 
1.โรงพยาบาล เกาะสมุยมีโรงพยาบาล เอกชน 3 แหง คือ โรงพยาบาลกรุงเทพ

เกาะสมุยตั ้งอยู ที ่ ตําบลเฉวง  โรงพยาบาลสมุยอินเตอร เนชั ่นแนล  ตั ้งอยู ที ่ตําบลบอผุด 

โรงพยาบาลบานดอนอินเตอร ตั้งอยูที ่ตําบลบอผุด และโรงพยาบาลของรัฐคือ โรงพยาบาล

เกาะสมุย ตั้งอยูที่ ตําบล ลิปะใหญ แตละชุมชน มีสถานีอนามัย และมีอาสามสมัครอนามัย

คอยใหการบริการดาน สาธารณสุข  

2.สถานีตํารวจภูธร ตั้งอยูที่ ตําบลหนาทอน และมีปอมตํารวจตามชุมชนตางๆ 

3.สถานีดับเพลิง ตั้งอยูที่หนาทอน และเฉวง 

4.เทศบาลเกาะสมุย ตั้งอยูที่ตําบลลิปะใหญ 

5.หนวยบรรเทาสาธารณภัย ตั้งอยูที่ วัดแจง หนาทอน 

 

2.2. การสนทนากลุม  วันที่ 10 มีนาคม 2551 เวลา 10.00-12.00 น.ผูวิจัยไดเชิญ ผูนํา

ชุมชน ชมรมนางเงือก ผูแทนจากเทศบาล เขารวมประชุม สนทนากลุม เพื่อวิเคราะห สถานการณ

สําหรับเยาวชนและกลุมผูรับบริการ จํานวน 10 คน ดังมีรายชื่อดังตอไปนี้ นาย วรากรณ รัตนรักษ 

นาย สุราษฎร สุขเจริญ นายสมเกียรติ เพชรสุทธิ นาย สุริญญา ยืนนาน  นายบรรจง ภูวเศรษฐาวร  
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นาง สุลีพร ดีทอง นายปกรณ  จารุจิตติพันธ นาย ปานเทพ  วิริยานนท นายวิโรจน  หวั่ง

ประดิษฐ  นาย ภานุ  วรมิตร มารวมศึกษาสนทนากลุม  

 

จากการสนทนากลุมในวันนั้น ไดมีการเสนอความคิดเห็นหลากหลาย และสามารถสรุป

สถานการณสําหรับเยาวชนและกลุมผูรับบริการ ไดวา การทดลองโปรแกรมครั้งนี้ ขอใหทําในนาม

สวนบุคคล เพราะตองไมสรางกระแสความตื่นตระหนก แกประชาชน เพราะอาจสงผลกระทบตอ

ธุรกิจดานการทองเที่ยว แตเห็นดวยกับการเตรียมพรอมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น ควร

เนนกิจกรรมไปในดาน การอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ หรือการรักษาสภาพแวดลอม การ

ลดสภาวะโลกรอน ที่เยาวชน สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน และเห็นดวยกับการใหผูนําชุมชน 

ไดชวยคัดสรรเยาวชน อายุ 13-15 ป ซึ่งเปนวัยใฝเรียนรูจากแตละชุมชนมาเขารวมโปรแกรม ผูรวม

ประชุมสวนใหญมีความเห็นวา สถานการณในสมุย ดานภัยพิบัติเปนปญหาอันดับตนๆที่ควร

คํานึงถึง และส่ิงที่ควรเรงทําคือ การอนุรักษ และฟนฟูธรรมชาติ และเมื่อผูวิจัยไดนําเสนอขอมูล

ความตองการการศึกษาในเรื่องนี้ของเยาวชนที่ไดทําการสุมตัวอยาง มานําเสนอ พรอมทั้งขอมูล

การขุดเจาะน้ํามัน และการเกิดพายุแผนดินไหว ของ ศูนยเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับ

เยาวชน ที่ประชุมได ลงความเห็น ใหผูวิจัย ประสานงาน กับ ชมรมนางเงือก คือ นายสุราษฎร สุข

เจริญ ในการดําเนินการ และใหนําเสนอ ผลการวิจัยตอ เทศบาลตําบลเกาะสมุย ในโอกาสตอไป 

 
3. พิจารณาผลที่พึงประสงค  
 
จากการเชิญวิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุม และผูรวม งานวิจัย เชน ชมรมนางเงือก 

เขารวมกลั่นกรองความตองการและปญหาเพื่อกําหนดผลที่พึงประสงคจากการพัฒนาโปรแกรม 

ผูวิจัย ได กําหนดผลที่พึงประสงคดังนี้ คือ ใน 100ชม. ผูรวมทดลอง ตองมีการพัฒนาดานความรู

ทัศนคติ พฤติกรรมและมโนธรรมสํานึก  

 
4.ผลการพัฒนาแผนการเรียนรู เพื่อเสริมสราง มโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ อาวไทย  
 

ผูวิจัยไดพัฒนาแผนการเรียนรู เพื่อ เสริมสราง มโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ อาวไทย โดยผูวิจัยไดใชขอมูลจาก

ผลการวิจัย ตอนที่ 1 รวมทั้งแนวคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
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มาสรางเปนแผนการเรียนรู ที่ใชแนวคิด ของ บอยเลอร เปาโล แฟร และการเรียนรูเยาวชนโดย การ

สรางแผนการเรียนรูและนํา แผนการเรียนรู นั้น ไปตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒิ  

 
4.1.วัตถุประสงค 
เพื่อเสริมสราง มโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู 

บนเกาะบริเวณ อาวไทย  

 

4.2.กลุมผูเรียน เปนเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะสมุย อายุ 13-15 ป โดยเขาศึกษาเรียนรู

ดวยความสมัครใจ เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เนน ความสนใจ ความพรอมที่จะเรียน โดยแบบมี

สวนรวม 
 

4.3.วิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุม 
 

ผูวิจัยไดกําหนดคณะผูรวมงานดังนี้ 

 -ที่ปรึกษา    นาย สุราษฎร สุขเจริญ 

-ผูวิจัย/ผูสอน    นาง ชนินทร สุขเจริญ 

 -เหรัญญิกและประสานงาน  นาย ธานี สุขเจริญ 

 -ผูชวยผูวิจัย    นาย วุฒิชัย เตี้ยพานิช 

      นางสาว รวิวรรณ สุขเจริญ 

-วิทยากรอาจารย ธนิต ดีทอง นายภักดี ศิริจันทกุล และ ดร.บํารุงศักดิ์ ฉัตรอานันทเวช  

-ผูสอน  นางชนินทร สุขเจริญ 

-สถานที่ดําเนินการวิจัย เกาะสมุย สุราษฎรธานี  

 
4.4.เนื้อหาสาระ  

  

การพัฒนาขั้นตอนการสอน ตามแนวคิดของ เปาโล แฟร (Paulo Freire, 1970) 

สอดแทรกอยูในขั้นตอนที่ 5 ของ บอยเลอร (Boyle, 1981) และ แนวคิดการเรียนรูของเยาวชน 

กลาวคือ ผูเรียนเปนศูนยกลาง เพื่อสังคมและชุมชนความสนใจ ความพรอมที่จะเรียนและการ

ปรับตัวมีสวนรวม เสนอรหัส (coding) คัดเลือกสถานการณ สรางสื่อการเรียนการสอน ถอดรหัส 

(decoding) วิพากษ (dialogue) ตามขั้นตอน คือ วัตถุประสงค กลุมผูเรียน (เนนผูเรียนเปน

ศูนยกลาง เนน ความสนใจ ความพรอมที่จะเรียน โดยแบบมีสวนรวม) วิทยากรและผูชวยวิจัย
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ประจํากลุม เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู (เสนอรหัส (coding) ถอดรหัส (decoding) วิพากษ 

(dialogue) 

 

การพัฒนาเนื้อหาการสอน ประกอบดวย สภาวะโลกรอน ประเภท สาเหตุและ

กระบวนการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเตรียมพรอม วงจรการปองกันและจัดการภัยพิบัติ การ

เฝาระวัง การดํารงชีวิตหลังภัยพิบัติ การปฐมพยาบาล ปฏิบัติการสํารวจ (Transent) ปฏิบัติการทาํ

แผนผัง(Mapping) การทําปฏิทินฤดูกาล (Seasonal Calendar) และ แผนภูมิตนไม (Problem 

Tree) การอนุรักษ ปองกัน ฟนฟู ธรรมชาติ การอนุรักษทรัพยากรชายฝง 

 
4.5. กิจกรรมการเรียนรู 
-เสนอรหัส(coding)  

-ถอดรหัส (decoding)  

-วิพากษ (dialogue) 
 
4.6.แหลงความรูและสื่อการเรียนรู จากอินเตอรเน็ต หนังสือ ใบงาน และสถานที่จริง 
 
4.7.การประเมินผล ประกอบดวย 1) แบบทดสอบความรู 2) แบบประเมินทัศนคติ 3) 

แบบประเมินพฤติกรรม4) แบบประเมินมโนธรรมสํานึก 5) แบบสอบถาม วิเคราะหชุมชน เพื่อ

ศึกษาความตองการการเรียนรู 6) แบบสอบถามเพื่อศึกษาความตองการ เนื้อหาที่ตองการเรียนรู 

7) ประเมินปจจัยสงเสริม อุปสรรค ปญหาและขอเสนอแนะของโปรแกรมการศึกษานอกระบบ

โรงเรียน ประเมินกอนและหลังการทดลอง ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 
4.8.สภาพแวดลอม ดําเนินการวิจัย ในสภาพแวดลอมจําลองและเปนจริง 
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แผนภูมิที่ 9 องคประกอบของแผนการจดัการเรียนรู 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8สภาพแวดลอม 

7. การ
ประเมินผล 

 

6.แหลงความรู
และส่ือการ
เรียนรู 5.กิจกรรมการเรียนรู 

-เสนอรหัส(coding) 
-ถอดรหัส 
(decoding)  

 
4.เนื้อหาสาระ 

 

3. วิทยากรและ
ผูชวยวจิัย
ประจํากลุม 

 
2. กลุมผูเรียน 

 

 

 

1.วัตถุประสงค 
 

องคประกอบ
ของแผนการ
จัดการเรยีนรู 

 

1.สภาวะโลกรอน  

2. ประเภท สาเหตุและกระบวนการเกิดภยัพิบัติทางธรรมชาติ  

3.วงจรการการจัดการภัยพบิัติ 

4การเตรียมพรอม 

5.การเฝาระวงั 

6.การดํารงชีวติหลังภัยพิบัติ 

7.การปฐมพยาบาล 

8.ปฏิบัติการสํารวจ การฝกปฏิบัติทําแผนผัง การทาํแผนทีฤ่ดูกาล และ 

แผนภูมิตนไม (Problem Tree) 

9.การอนุรักษ ปองกนั ฟนฟู ธรรมชาติ 

10.การอนุรักษทรัพยากรชายฝงทะเล 
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ตารางที่ 5 องคประกอบแผนการเรียนรู เพื่อ เสริมสราง มโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ อาวไทย  

 

องคประกอบแผนการเรียนรู รายละเอียด 

1.วัตถุประสงค เพื่อเสริมสราง มโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะ

บริเวณ อาวไทย  

2.กลุมผูเรียน เปนเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะสมุย  อายุ 13-15 

ป โดยเขาศึกษาเรียนรูดวยความสมัครใจ 

3.วิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุม ผูมีความรู ความชํานาญดานการจัดกิจกรรม การ

อนุรักษฟนฟูธรรมชาติ ดานการบรรเทาสาธารณ

ภัย ดานกิจกรรมฝกอดทนการจัดคายลูกเสือ และ

การเรียนการสอน 

4.เนื้อหาสาระ แบงออกเปน 10 หนวย คือ 

1) สภาวะโลกรอน 2) ประเภท สาเหตุและ

กระบวนการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 3) วงจร

การจัดการภัยพิบัติ 4) การเตรียมพรอม 5) การ

เฝาระวงั 6) การดํารงชีวิตหลังภัยพิบัต7ิ)การปฐม

พยาบาล 8) ปฏิบัติการสํารวจ การฝกปฏิบัติทํา

แผนผัง การทาํปฏิทินฤดูกาล และแผนภูมตินไม 

9) การอนุรักษ ปองกนั ฟนฟ ูธรรมชาต ิ10) การ

อนุรักษทรัพยากรชายฝง 

5.กิจกรรมการเรียนรู ข้ันตอนของกิจกรรมการเรียนรูเปนการผสมผสาน

แนวคิดการเรียนรูของ บอยเลอร(Boyle 1981), 

ข้ันตอนการสอนของ เปาโล แฟร ข้ันตอนที่1 การ

เสนอรหัส (Codification) ข้ันตอนที่ 2 การ

ถอดรหัส (Decoding) 

ข้ันตอนที่3 ข้ันการวิพากษวิจารณ (Dialogue) 

เน นผู เ รี ยน เป นศู นย กลาง  เพื่ อ สั งคมและ

ชุมชน เนน ความสนใจ ความพรอมที่จะเรียนและ

การปรับตัว ของวัยรุนตอนตน  
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ตารางที่ 5(ตอ)  แผนการเรียนรู เพื่อ เสริมสราง มโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ อาวไทย  

 

องคประกอบแผนการเรียนรู รายละเอียด 

6.แหลงความรูและส่ือการเรียนรู แหลงความรูและส่ือการเรียนรู 

-วิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุม 

-วีดีโอ 

-นิทรรศการ 

-อินเตอรเน็ต 

-เอกสาร ตํารา 

7.การประเมินผล ประเมินผลกอนหลังการทดลอง ดาน ความรู 

ทัศนคติ พฤติกรรม และมโนธรรมสํานึก โดยใน 

ชั่วโมง ที่ 1 ประเมินกอนเรียน ความรู ทัศนคติ 

พฤติกรรม มโนธรรมสํานึกในชั่วโมง ที่ 100 

ประเมิน หลังเรียน ความรู ทัศนคติ พฤติกรรม 

มโนธรรมสํานึกเปนตนไป 

8.สภาพแวดลอม สถานที่สําหรับการวิจัย -พื้นที่จริง ตามหนวย

วิจัย เชน ทะเล ภูเขาและอื่นๆ-มีคอมพิวเตอรที่

เชื่อมตอระบบ อินเตอรเน็ต เพื่อใหผูเรียนเขา

ไปสืบคนขอมูลได-สรางบรรยากาศการเรียนรู 

ตามขั้นตอน ของ เปาโล แฟร-อาหารเครื่องดื่ม 

 
 
3.ผลการตรวจสอบโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
 
 การตรวจสอบโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยผูทรงคุณวุฒิ

เปนผูประเมิน ความเหมาะสมกอนนําไปทดลองใช ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการพิจารณาผลการ

ประเมิน โดยใชดัชนีความสอดคลอง (IOC) มาวิเคราะห คาดัชนีความสอดคลองไมนอยกวา 0.5 

ถือวา โปรแกรม มีความเหมาะสม ซึ่งปรากฏผลดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 6   ผลการตรวจสอบโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ เสริมสราง มโนธรรม

สํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ อาวไทย  

 

รายการประเมนิ คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

1.หลักการและเหตุผล 

2.แนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

3.องคประกอบโปรแกรมการศึกษานอกระบบ

โรงเรียน 

4.แผนการเรียนรู 

5.ส่ือการเรียนรู 

0.86 

0.86 

0.86 

 

0.86 

0.86 

 

จากตารางที่ 6 พบวา ผูทรงคุณวุฒิสวนใหญ เห็นวา โปรแกรมการศึกษานอกระบบ

โรงเรียนเพื่อ เสริมสราง มโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู 

บนเกาะบริเวณ อาวไทย มีคาดัชนีความสอดคลองอยูที่ 0.86 โดยผูทรงคุณวุฒิ มีความเหมาะสม

ทั้งดาน หลักการและเหตุผล แนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู องคประกอบโปรแกรมการศึกษา

นอกระบบโรงเรียน แผนการเรียนรู 

 
ระยะที่3 ผลการทดลองใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น ทางดาน 
ความรู ทัศนคติ พฤติกรรม และมโนธรรมสํานึก เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับ
เยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ อาวไทย  
 
1.ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความรูดานภัยพิบัติธรรมชาติ 
 

 ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยเกี่ยวกับความรูดาน

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ อาวไทย  
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ตารางที่ 7 คาคะแนนเฉลี่ย เกี่ยวกับความรูดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนที่อาศัยอยู 

บนเกาะบริเวณ อาวไทย กอนการทดลองของ กลุมทดลองและกลุมควบคุม 

 

 

กลุมตัวอยาง N  Χ  SD 

 

t-test p-value 

กลุมทดลอง 

 

กลุมควบคุม 

20 

 

19 

 

19.42 

 

20.83 

2.99 

 

3.24 

 

1.379 0.177 

*p≤0.05 

 

จากตารางที่ 7  พบวา คะแนนเฉลี่ย เกี่ยวกับความรูดานภัยพิบัติธรรมชาติ ที่อาศัยอยู 

บนเกาะบริเวณ อาวไทย ในกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05แสดงวากอนการทดลอง กลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม มีความรูดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

สําหรับเยาวชน ไมแตกตางกัน 

 

ตารางที่ 8 คาคะแนนเฉลี่ย เกี่ยวกับความรูดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนที่อาศัยอยู 

บนเกาะบริเวณ อาวไทย กอนและหลังการทดลองของกลุมทดลอง 

 

กลุมทดลอง N  Χ  SD 

 

t-test p-value 

กอนการทดลอง 

 

หลังการทดลอง 

20 

 

20 

 

19.42 

 

23.84 

2.99 

 

5.36 

4.03* 0.001 

 *p≤0.05 
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จากตารางที่ 8 พบวา คะแนนเฉลี่ย เกี่ยวกับความรูดานภัยพิบัติธรรมชาติ ที่อาศัยอยู 

บนเกาะบริเวณ อาวไทย ในกลุมทดลอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี

คะแนนเฉลี่ย หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง แสดงใหเห็นวา เยาวชน ในกลุมทดลอง หลัง

การเขาอบรมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน 

ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ อาวไทย พัฒนาขึ้น ทางดาน ความรู สูงกวากอนการทดลอง 

 

ตารางที่ 9   คาคะแนนเฉลี่ย เกี่ยวกับความรูดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนที่อาศัยอยู 

บนเกาะบริเวณ อาวไทย หลังการทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

 

 

กลุมตัวอยาง N  Χ  SD 

 

t-test p-value 

 

กลุมทดลอง 

 

กลุมควบคุม 

 

20 

 

19 

 

 

23.84 

 

20.50 

 

5.36 

 

2.90 

 

 

 

2.38* 

 

0.024 

 *p≤0.05 

 

จากตารางที่ 9  พบวา คะแนนเฉลี่ย เกี่ยวกับความรูดานภัยพิบัติธรรมชาติ ที่อาศัยอยู 

บนเกาะบริเวณ อาวไทย ในกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาเยาวชนในกลุมทดลองหลังการเขารวมตามโปรแกรมการศึกษานอก

ระบบโรงเรียน เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ อาวไทย 

ที่พัฒนาขึ้น มีความรู เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน สูงขึ้นกวา กลุมควบคุม ซึ่ง

เปนการยอมรับสมมติฐานที่ไดตั้งไว 

 
2.ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติดานภัยพิบัติธรรมชาติ 
 

 ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยเกี่ยวกับทัศนคติดาน

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ อาวไทย  
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ตารางที่ 10   คาคะแนนเฉลี่ย เกี่ยวกับทัศนคติดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนที่อาศัย

อยู บนเกาะบริเวณ อาวไทย กอนการทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

 

กลุมตัวอยาง N Χ  SD 

 

t-test p-value 

 

กลุมทดลอง 

 

กลุมควบคุม 

 

20 

 

19 

 

 

13.53 

 

15.00 

 

4.36 

 

3.16 

 

 

 

1.193 

 

0.241 

 *p≤0.05 

 

จากตารางที่ 10  พบวา คะแนนเฉลี่ย เกี่ยวกับทัศนคติดานภัยพิบัติธรรมชาติ ที่อาศัยอยู 

บนเกาะบริเวณ อาวไทย ในกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 แสดงวากอนการทดลอง กลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม มีทัศนคติดานภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ไมแตกตางกัน 

 

ตารางที่ 11   คาคะแนนเฉลี่ย เกี่ยวกับทัศนคติดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนที่อาศัย

อยู บนเกาะบริเวณ อาวไทย กอนและหลังการทดลองของกลุมทดลอง 

 

กลุมทดลอง N Χ  SD 

 

t-test p-value 

 

กอนทดลอง 

 

หลังทดลอง 

 

20 

 

20 

 

 

13.53 

 

20.66 

 

4.36 

 

2.93 

 

 

 

8.134 

 

0.000 

**p ≤0.01 
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จากตารางที่ 11 พบวา คะแนนเฉลี่ย เกี่ยวกับทัศนคติดานภัยพิบัติธรรมชาติ ที่อาศัยอยู 

บนเกาะบริเวณ อาวไทย ในกลุมทดลอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี

คะแนนเฉลี่ย หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง แสดงใหเห็นวา เยาวชน ในกลุมทดลอง หลัง

การเขาอบรมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน 

ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ อาวไทย พัฒนาขึ้น ทางดานทัศนคติ สูงกวากอนการทดลอง 

 

ตารางที่ 12   คาคะแนนเฉลี่ย เกี่ยวกับทัศนคติดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนที่อาศัย

อยู บนเกาะบริเวณ อาวไทย หลังการทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

 

 

กลุมตัวอยาง N  Χ  SD 

 

t-test p-value 

 

กลุมทดลอง 

 

กลุมควบคุม 

 

20 

 

19 

 

 

20.66 

 

15.00 

 

2.93 

 

3.16 

 

 

 

4.713* 

 

0.000 

**p≤0.01 

 

จากตารางที่ 12 พบวา คะแนนเฉลี่ย เกี่ยวกับทัศนคติดานภัยพิบัติธรรมชาติ ที่อาศัยอยู 

บนเกาะบริเวณ อาวไทย ในกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01 แสดงใหเห็นวาเยาวชนในกลุมทดลองหลังการเขารวมตามโปรแกรมการศึกษานอก

ระบบโรงเรียน เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ อาวไทย 

ที่พัฒนาขึ้น มีทัศนคติ เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน สูงขึ้นกวา กลุมควบคุม ซึ่ง

เปนการยอมรับสมมติฐานที่ไดตั้งไว 
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3.ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมดานภัยพิบัติธรรมชาติ 
 

ตารางที่ 13   คาคะแนนเฉลี่ย เกี่ยวกับพฤติกรรมดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนที่

อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ อาวไทย กอนการทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

 

กลุมตัวอยาง N  Χ  SD 

 

t-test p-value 

 

กลุมทดลอง 

 

กลุมควบคุม 

 

20 

 

19 

 

 

14.53 

 

16.00 

 

2.36 

 

2.16 

 

 

 

1.294 

 

0.254 

*p ≤0.05 

จากตารางที่ 13  พบวา คะแนนเฉลี่ย เกี่ยวกับพฤติกรรมดานภัยพิบัติธรรมชาติ ที่อาศัยอยู 

บนเกาะบริเวณ อาวไทย ในกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 แสดงวากอนการทดลอง กลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม มีพฤติกรรมดานภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ไมแตกตางกัน 
 
ตารางที่ 14   คาคะแนนเฉลี่ย เกี่ยวกับพฤติกรรมดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนที่

อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ อาวไทย กอนและหลังการทดลองของกลุมทดลอง 

 

กลุมทดลอง N Χ  SD 

 

t-test p-value 

 

กอนทดลอง 

 

หลังทดลอง 

 

20 

 

19 

 

 

14.53 

 

16.45 

 

2.36 

 

2.57 

 

 

5.134 

 

0.000 

**p≤0.01 
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จากตารางที่ 14 พบวา คะแนนเฉลี่ย เกี่ยวกับพฤติกรรมดานภัยพิบัติธรรมชาติของ

เยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ อาวไทย ในกลุมทดลอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 โดยมีคะแนนเฉลี่ย หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง แสดงใหเห็นวา เยาวชน 

ในกลุมทดลอง หลังการเขาอบรมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเกี่ยวกับภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ อาวไทย พัฒนาขึ้น ทางดานพฤติกรรม สูง

กวากอนการทดลอง 

 

ตารางที่ 15   คาคะแนนเฉลี่ย เกี่ยวกับพฤติกรรมดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนที่

อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ อาวไทย หลังการทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

 

กลุมตัวอยาง N  Χ  SD 

 

t-test p-value 

 

กลุมทดลอง 

 

กลุมควบคุม 

 

20 

 

19 

 

 

16.45 

 

16.00 

 

2.57 

 

2.16 

 

 

5.713* 

 

0.000 

**p≤0.01 

  

จากตารางที่ 15 พบวา คะแนนเฉลี่ย เกี่ยวกับพฤติกรรมดานภัยพิบัติธรรมชาติของ

เยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ อาวไทย ในกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงใหเห็นวาเยาวชนในกลุมทดลองหลังการเขารวมตาม

โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู 

บนเกาะบริเวณ อาวไทย ที่พัฒนาขึ้น มีทัศนคติ เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สูงขึ้นกวา กลุม

ควบคุม ซึ่งเปนการยอมรับสมมติฐานที่ไดตั้งไว 

 

 

 

 
 



 187 

4. ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเสริมสรางมโนธรรมสํานึก เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
สําหรับเยาวชน 
  

ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยการเสริมสรางมโน

ธรรมสํานึก เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนในกลุมทดลอง ที่อาศัยอยู บนเกาะ

บริเวณ อาวไทย ดังนี้ 

 

ตารางที่ 16 คาคะแนนเฉลี่ย เกี่ยวกับมโนธรรมสํานึกดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับ

เยาวชนที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ อาวไทย กอนการทดลองของ กลุมทดลองและกลุมควบคุม 

 

กลุมตัวอยาง N Χ  SD 

 

t-test p-value 

 

กลุมทดลอง 

 

กลุมควบคุม 

 

20 

 

19 

 

 

18.42 

 

18.83 

 

2.99 

 

3.24 

 

 

 

1.379 

 

0.177 

*p≤0.05 

 

จากตารางที่ 16 พบวา คะแนนเฉลี่ย เกี่ยวกับมโนธรรมสํานึกดานภัยพิบัติธรรมชาติ ที่

อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ อาวไทย ในกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวากอนการทดลอง กลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม มีมโนธรรมสํานึกดานภัย

พิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 17 คาคะแนนเฉลี่ย เกี่ยวกับมโนธรรมสํานึกดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับ

เยาวชนที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ อาวไทย กอนและหลังการทดลองของกลุมทดลอง 

 

กลุมทดลอง N Χ  SD 

 

t-test p-value 

 

กอนทดลอง 

 

หลังทดลอง 

 

20 

 

20 

 

18.42 

 

20.68 

 

2.99 

 

3.16 

 

1.196 

 

0.045 

* p≤0.05  

จากตารางที่ 17 พบวา คะแนนเฉลี่ย เกี่ยวกับมโนธรรมสํานึกดานภัยพิบัติธรรมชาติ ที่

อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ อาวไทย ในกลุมทดลอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 โดยมีคะแนนเฉลี่ย หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง แสดงใหเห็นวา เยาวชน ในกลุม

ทดลอง หลังการเขาอบรมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ อาวไทย พัฒนาขึ้น ทางดานมโนธรรมสํานึก สูงกวา

กอนการทดลอง 
 
ตารางที่18   คาคะแนนเฉลี่ย เกี่ยวกับมโนธรรมสํานึกดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนที่

อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ อาวไทย หลังการทดลองของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

 

กลุมตัวอยาง N Χ  SD 

 

t-test p-value 

 

กลุมทดลอง 

 

กลุมควบคุม 

 

20 

 

19 

 

20.68 

 

18.83 

 

3.16 

 

3.24 

 

4.713* 

 

0.000 

** p≤0.01 

 

จากตารางที่ 18 พบวา คะแนนเฉลี่ย เกี่ยวกับมโนธรรมสํานึกดานภัยพิบัติธรรมชาติ ที่

อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ อาวไทย ในกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
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ทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาเยาวชนในกลุมทดลองหลังการเขารวมตามโปรแกรม

การศึกษานอกระบบโรงเรียน เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะ

บริเวณ อาวไทย ที่พัฒนาขึ้น มีมโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน 

สูงขึ้นกวา กลุมควบคุม ซึ่งเปนการยอมรับสมมติฐานที่ไดตั้งไว 

 

จากการวิเคราะหเหตุผลประกอบการตัดสินใจ เกี่ยวกับมโนธรรมสํานึกดานภัยพิบัติ

ธรรมชาติ ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ อาวไทย โดยวิเคราะหจากกลุมทดลอง กอนและหลังการ

ทดลอง พบวา  

1.หากมีนายทุน มาขอซื้อไมมะพราวจากสวน เพื่อไปทําบังกะโลใหฝร่ังเชา 

กอนการทดลอง เยาวชนใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจดังนี้ 

เยาวชนรอยละ70 ตอบวา ไมขาย เพราะมะพราวหนึ่งตน มีอายุการปลูก นานหลายป โดย

ใหเหตุผลดังนี้ 

“มะพราวมีประโยชนมากครับ ใชไดทั้งผล ทั้งดอก อีกอยางกวาจะโตนานมากครับ” 

“ไมมีมะพราวหากลมมาจะทําอยางไร” 

“ตัดขายหมดอีกหนอย เกาะก็โลน แคแตนเบียน ก็ทําลายตนมะพราวมากมาย 

“ไมอยากใหทุกคนเห็นแกเงินอยากใหคํานึงถึงสภาวะแวดลอม” 

“มะพราวเหลือนอยมากควรชวยกันรักษามิใชทําลาย” 

เยาวชนรอยละ30 ตอบวา ขายขายไปเถอะ มะพราวราคาตกโดยใหเหตุผลดังนี้ 

“รีสอรท  บนเกาะควรคงเอกลักษณความเปนบังกะโลมุงจาก  เอาไว  เพื่อดึงดูด

นักทองเที่ยว” 

“มะพราวแก ใหลูกใหผลไมได ทิ้งไวก็ตายซาก เอามาใชประโยชนดีกวา” 

“มะพราวราคาไมดี ขายตนดีกวาขายลูก” 

“วัสดุอ่ืนในการกอสรางแพงกวา ไมมะพราว” 

 

หลังการทดลอง เยาวชนใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจดังนี้ 

เยาวชนรอยละ95 ตอบวา ไมขาย เพราะ 

“มะพราวชวยปองโคลนถลม” 

“มะพราวเปนแนวกําแพงชวยปองกันลมและน้ําปา” 

“มะพราวเปนสัญลักษณของเกาะสมุยสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาเที่ยว” 

เยาวชนรอยละ 5 ตอบวา ขายขายไปเถอะมะพราวราคาตกโดยใหเหตุผลดังนี้ 

“มะพราวแก ใหลูกใหผลไมได ทิ้งไวก็ตายซาก เอามาใชประโยชนดีกวา” 
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“วัสดุอ่ืนในการกอสรางแพงกวา ไมมะพราว”และไมออกความคิดเห็น 

 

2.เทศบาลรณรงคปลูกปาชายเลนขอใหคุณไปชวยรวมกิจกรรมแตคุณติดภารกิจสําคัญคือ

การปลุกเสก จตุคามรามเทพ รุนเพชรสมุย  

กอนการทดลอง เยาวชนใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจดังนี้ 

เยาวชนรอยละ90 ตอบวา ไปปลูกปา เพราะสามารถปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

สําหรับเยาวชน โดยใหเหตุผลดังนี้ 

“จตุคามเปนเรื่องความเชื่อ มิใชความจริง” 

“จตุคามมีพิธีตลอดเขารวมเมื่อไรก็ได” 

“จตุคามสามารถหยุดภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนไดหรือไม” 

“การปลูกปาชวยลดสภาวะโลกรอน” 

“ปาชายเลนสามารถเปนแนวกั้นลม และสมุยเหลือนอยควรปลูกเพิ่ม” 

รอยละ 10 ตอบวา จตุคามเรื่องใหญ ชี้เปนชี้ตายโดยใหเหตุผลดังนี้ 

“จตุคามเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตองเคารพบูชา เพื่อสามารถคุมภัย” 

“รุนเพชรสมุยเปนรุนหายาก ตองไปรวม” 

“จตุคามรามเทพ เปนของคูบานคูเมือง คุมอันตรายได” 

 

หลังการทดลองเยาวชนใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจดังนี้ 

เยาวชนรอยละ98 ตอบวา ไปปลูกปา เพราะสามารถปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

สําหรับเยาวชน โดยใหเหตุผลดังนี้ 

“การปลูกปาชวยลดสภาวะโลกรอน” 

“ปาชายเลนสามารถเปนแนวกั้นลม และสมุยเหลือนอยควรปลูกเพิ่ม” 

“ปาชายเลน สามารถรักษาระบบนิเวศนทางทะเล” 

เยาวชนรอยละ2 ตอบวา จตุคามเรื่องใหญ ชี้เปนชี้ตายโดยใหเหตุผลดังนี้ 

“จตุคามรามเทพสามารถคุมอันตรายได” 

3.การเกิดภัยพิบัติสึนามิที่อันดามันสาเหตุที่มีคนตายมากเนื่องจากความไมรูจักวาสึนามิ

คืออะไร ดังนั้นควรมีการรณรงคใหตระหนักรู ในสมุย 

กอนการทดลอง เยาวชนใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจดังนี้ 

เยาวชนรอยละ95 ตอบวา รูไวใชวาใสบาแบกหามโดยใหเหตุผลวา 

“รูดีกวาไมรูจะไดชวยตนเองได” 

“รูไวเวลาภัยมาไดหนีทัน” 
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“รูไวดีกวาไมรูจะไดชวยตัวเองและคนรอบขาง” 

“รูไวก็ไมเสียหายอะไร” 

 เยาวชนรอยละ5 ตอบวา กระตายตื่นตูมเสียเวลาทํามาหากินโดยใหเหตุผลดังนี้ 

 “เกาะสมุยไมอยูในรัศมีการเกิดภัยพิบัติ” 

 “เกาะสมุย มีส่ิงศักดิ์สิทธคุมครอง” 

 

หลังการทดลอง เยาวชนใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจดังนี้ 

เยาวชนรอยละ99 ตอบวารูไวใชวาใสบาแบกหามโดยใหเหตุผลวา 

“รูดีกวาไมรูจะไดชวยตนเองได” 

“รูไวเวลาภัยมาไดหนีทัน” 

เยาวชนรอยละ1 ตอบวา กระตายตื่นตูมเสียเวลาทํามาหากินโดยใหเหตุผลดังนี้ 

“เกาะสมุย มีส่ิงศักดิ์สิทธคุมครอง” 

 

4. เทศบาล รณรงควางทุนปะการังปลอม ขอบริจาคเศษยางรถยนตเกาที่คุณซื้อมาเพื่อ

เอาไวกั้นขอบถนน คุณจะเลือกทําส่ิงใด 

กอนการทดลอง เยาวชนใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจดังนี้ 

เยาวชนรอยละ80 ตอบวา ลอยางรถชวยชาติ บริจาคไปเลยโดยใหเหตุผลวา 

“การชวยเหลือสวนรวม ทุกคนตองชวยกัน” 

“ลอยางรถยนต ซื้อเมื่อไรก็ได” 

“การเสียสละเปนหนาที่ของคนดี” 

“ของไมมีราคาเก็บไวก็เทานั้น” 

“ทุนปะการังปลอม มีประโยชนกับทะเล” 

เยาวชนรอยละ20 ตอบวาขอบถนนเรื่องใหญจะไดไมมีใครกลับรถหนาบานโดยใหเหตุผล  

 “อยากไดก็ไปซ้ือเอา ลอหลายตังค” 

“เบื่อพวกขี้ขอ งบประมาณไมมีหรือ” 

“รําคาญพวกชอบกลับรถหนาบาน” 

 

หลังการทดลอง เยาวชนใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจดังนี้ 

เยาวชนรอยละ92 ตอบวา ลอยางรถชวยชาติ บริจาคไปเลยโดยใหเหตุผลวา 

“ทุนปะการังปลอม มีประโยชนกับทะเล” 

“ทุนปะการังปลอม มีประโยชนกับระบบนิเวศน” 
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“ทุนปะการังปลอม คือ บานปลา สรางความอุดมสมบูรณ” 

“แนวปะการังชวยลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน” 

เยาวชนรอยละ8 ตอบวา ขอบถนนเรื่องใหญจะไดไมมีใครกลับรถหนาบานโดยใหเหตุผล 

“เบื่อพวกขี้ขอ งบประมาณไมมีหรือ” 

 

5.รานดําน้ําขางบานเก็บปะการังมาขายนักทองเที่ยว คุณจะเลือกทําส่ิงใด 

กอนการทดลอง เยาวชนใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจดังนี้ 

เยาวชนรอยละ90 ตอบวา แจงเจาหนาที่เพื่อทําการจับกุมโดยใหเหตุผลวา 

“ปะการังเปนของหายาก ไมควรเก็บมาเปนของตน” 

“หนาที่ของพลเมืองดี คือการ สอดสองดูแล พวกผิดกฎหมาย” 

“จะไดไมกลาทําอีก” 

เยาวชนรอยละ10 ตอบวา ปะการังก็ไมใชของเรา จะทําอะไรก็ทําไปโดยใหเหตุผลวา 

“ของสวนรวมใครจะใชก็ได” 

“ปะการรังที่เก็บมาสวนใหญตายแลว” 

“ไมอยากหาเรื่องใสตัว” 

 

หลังการทดลอง เยาวชนใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจดังนี้ 

เยาวชนรอยละ98 ตอบวา แจงเจาหนาที่เพื่อทําการจับกุมโดยใหเหตุผลวา 

“ปะการังเปนแนวกั้นทางทะเล  หากทําลายเสีย  ยอมกอใหเกิดความเสียหายตอ

สภาพแวดลอม” 

“หากทุกคนเก็บปะการังมาไว อีกหนอยปลาก็จะไมมีที่อยูอาศัย และสูญพันธุในที่สุด” 

“ปะการัง เปราะบาง หากสัมผัสก็จะตาย” 

“ของสวนรวมตองไมเห็นแกตัว” 

เยาวชนรอยละ 2 ตอบวา ปะการังก็ไมใชของเรา จะทําอะไรก็ทําไปโดยใหเหตุผลวา 

“ปะการรังที่เก็บมาสวนใหญตายแลว” 

 

6.คุณเห็นรีสอรทขางบานปลอยน้ําเสียลงทะเล คุณจะเลือกทําส่ิงใด 

กอนการทดลอง เยาวชนใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจดังนี้ 

เยาวชนรอยละ85 ตอบวา แจงเทศบาลเพื่อทําการจับกุมโดยใหเหตุผลวา 
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“รีสอรทตองตามกฎขอบังคับของเทศบาลในการบําบัดน้ําเสีย” 

“หากทุกคนทิ้งน้ําเสียลงทะเล อีกหนอยปลาก็จะไมมีที่อยูอาศัย และสูญพันธุในที่สุด” 

เยาวชนรอยละ 15 ตอบวาทะเลกวางใหญไพศาลเดี๋ยวก็พัดพาไปที่อ่ืนโดยใหเหตุผลวา 

“มีน้ําขึ้นน้ําลง เดี๋ยวก็ไหลไปที่อ่ืน” 

“น้ําทะเลสามารถรองรับน้ําเสียได ไมจําเปนตองสรางบอบําบัด” 

 

หลังการทดลอง เยาวชนใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจดังนี้ 

เยาวชนรอยละ90 ตอบวา แจงเทศบาลเพื่อทําการจับกุมโดยใหเหตุผลวา 

“หากทุกคนทิ้งน้ําเสียลงทะเล อีกหนอยปลาก็จะไมมีที่อยูอาศัย และสูญพันธุในที่สุด” 

“รีสอรท ตองตามกฎขอบังคับของเทศบาลในการบําบัดน้ําเสีย” 

“การเคารพกฎหมาย ชวยลดการทําลายสภาพแวดลอม” 

เยาวชนรอยละ10 ตอบวา ทะเลกวางใหญไพศาลเดี๋ยวก็พัดพาไปที่อ่ืนโดยใหเหตุผลวา 

“ไมแนใจวา การสรางบอบําบัดน้ําเสีย จะชวยได” 

“ไมรูจักกฎหมายเกี่ยวกับการบําบัดน้ําเสีย” 

 

7.เทศบาลรณรงคเรียนรูรักษาทรัพยากรชายฝง ขอใหคุณไปชวยรวมกิจกรรม คุณจะเลือก

ทําส่ิงใด 

กอนการทดลอง เยาวชนใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจดังนี้ 

เยาวชนรอยละ90 ตอบวา ไปรวมกิจกรรม เพื่อเรียนรูและชวยเหลือโดยใหเหตุผลวา 

“เพิ่มพูนความรูใหตนเอง” 

“เพื่ออนุรักษรักษาธรรมชาติ” 

เยาวชนรอยละ10 ตอบวา นอนอยูบานสบายกวาไมใชหนาที่โดยใหเหตุผลวา 

“หนาที่รักษาทรัพยากรชายฝงเปนหนาที่ของทางราชการ” 

“ไมใชหนาที่ของเยาวชน” 

“ไมสนุก.....รอน” 

“ไปเที่ยวดีกวา” 

หลังการทดลอง เยาวชนใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจดังนี้ 

เยาวชนรอยละ95 ตอบวา ไปรวมกิจกรรม เพื่อเรียนรูและชวยเหลือโดยใหเหตุผลวา 

“เพิ่มพูนความรูใหตนเอง” 

“เพื่ออนุรักษรักษาธรรมชาติ” 
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“เพื่อลดการเกิดความรุนแรงทางภัยพิบัติธรรมชาติ” 

“เพื่อเสริมสรางสภาวะแวดลอมที่ดีงาม” 

เยาวชนรอยละ5 ตอบวา นอนอยูบานสบายกวาไมใชหนาที่โดยใหเหตุผลวา 

“ไมแนใจ ตองดูวาเปนกิจกรรมประเภทใด” 

“หากวางก็จะไป” 

 

8.น้ําบอที่บานคุณแหง ไมมีน้ําใช คุณตองการขุดบอบาดาลแตติดที่เทศบาลหามขุด คุณ

จะเลือกทําส่ิงใด 

กอนการทดลอง เยาวชนใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจดังนี้ 

เยาวชนรอยละ10 ตอบวา ขุดไปเลยมีเงินซะอยาง โดยใหเหตุผลวา 

“ใครๆก็ขุด ทําไมเราจะขุดไมได” 

“น้ําบาดาลสะอาดกวา น้ําบอทั่วไป” 

“เทศบาลไมสนใจวาประชาชนลําบากอยางไร” 

เยาวชนรอยละ90 ตอบวา ไมขุดในระดับบาดาล ติดตอเทศบาลวาในบริเวณบานคุณควร

ขุดบอประเภทใดโดยใหเหตุผลวา 

“การขุดบอบาดาลมีผลตอการทรุดตัวของพื้นดิน” 

“ควรปรึกษาเทศบาล เพราะเขารูเร่ือง” 

 

หลังการทดลอง เยาวชนใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจดังนี้ 

เยาวชนรอยละ2 ตอบวา ขุดไปเลยมีเงินซะอยาง โดยใหเหตุผลวา 

“น้ําบาดาลสะอาดกวา น้ําบอทั่วไป” 

เยาวชนรอยละ98 ตอบวา ไมขุดในระดับบาดาล ติดตอเทศบาลวาในบริเวณบานคุณควร

ขุดบอประเภทใดโดยใหเหตุผลวา 

“การขุดบอบาดาลมีผลตอการทรุดตัวของพื้นดิน” 

“การขุดบอบาดาลมีผลตอสภาพแวดลอม 

 

9.กรมอุตุนิยมประกาศเตือนคลื่นลม พายุ เขาสมุย คุณจะเลือกทําส่ิงใด 

กอนการทดลอง เยาวชนใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจดังนี้ 

เยาวชนรอยละ10 ตอบวา อยูเฉยๆสวดมนตภาวนาโดยใหเหตุผลวา 

“พระใหญ หลวงพอแดงจะคุมครอง” 

“สมุยรอดได เพราะมีพระคุมครอง” 
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“พายุไมเขาสมุย เพราะมีของดี” 

เยาวชนรอยละ 90 ตอบวา ซอมแซมบาน ใหแนนหนา หาที่หลบภัยบนที่สูง โดยใหเหตุผล 

“ไมควรประมาท” 

“เตรียมพรอมเพื่อความปลอดภัย” 

 

หลังการทดลอง เยาวชนใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจดังนี้ 

เยาวชนรอยละ5 ตอบวา อยูเฉยๆสวดมนตภาวนาโดยใหเหตุผลวา 

“หนีไมพนเพราะไมมีทางหนี” 

““พระใหญ หลวงพอแดงจะคุมครอง” 

เยาวชนรอยละ 95 ตอบวา ซอมแซมบาน ใหแนนหนา หาที่หลบภัยบนที่สูง โดยใหเหตุผล 

“พายุเกิดจากสภาวะโลกรอนมีความรุนแรงมากวาปกติ” 

“การทําลายปาชายเลน และตัดตนมะพราว ทําใหแนวกั้นลดแรงปะทะมีนอยลง” 

 

10.มีรีสอรททําผิดกฎหมายปลูกลุกล้ําชายหาด คุณจะเลือกทําส่ิงใด 

กอนการทดลอง เยาวชนใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจดังนี้ 

เยาวชนรอยละ10 ตอบวา แกไขไมไดทุกคนทําเหมือนกันหมดโดยใหเหตุผลวา 

“เกือบทุกบังกะโล บุกรุก” 

“ใครใครก็ทํา” 

“ไมใชเร่ืองของเรา” 

เยาวชนรอยละ90 ตอบวา แจงเจาหนาที่ เพื่อดําเนินการโดยใหเหตุผลวา 

“ทุกคนตองเคารพกฎหมาย” 

“บุกรุกชายหาด คือการทําลายทรัพยากรชายฝง” 

 

หลังการทดลอง เยาวชนใหเหตุผลประกอบการตัดสินใจดังนี้ 

เยาวชนรอยละ1 ตอบวา แกไขไมไดทุกคนทําเหมือนกันหมดโดยใหเหตุผลวา 

“เกือบทุกบังกะโล บุกรุก จะแกอยางไร ถูกจับหมดแน” 

เยาวชนรอยละ99 ตอบวา แจงเจาหนาที่ เพื่อดําเนินการโดยใหเหตุผลวา 

“บุกรุกชายหาด คือการทําลายทรัพยากรชายฝง” 
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จากขั้นตอนการสอนในแตละหนวยการเรียนรู ตามขั้นตอน ของเปาโล แฟร สามารถสรุป

ไดดังนี้ 
สื่อการเรียนรู 
สภาวะโลกรอน 

 สื่อการเรียนรูชุดที่ 1 กาซเรือนกระจก 
เขารหัส ดูภาพกาซเรือนกระจก โลกสามารถคลายรอนได และไมสามารถคลายรอนได  

 ถอดรหัส เยาวชนพูดถึงภาพที่เห็น คืออะไร เกิดขึ้นที่ไหน 

 “ภาพวาด มีควัน อีกอันไมมี” 

 “ความรอนถูกกักไวดวยควัน” 

 “ควันหรือกอนเมฆ กอนเมฆตอนฝนตกมั้ง” 

ผูสอนสรุปวา ไมใชควัน มิใชกอนเมฆ แตคือกลุมกาซที่อยูในชั้นบรรยากาศพรอมเขารหัส

ส่ือการเรียนรูชุดที่ 3 
 
สื่อการเรียนรูชุดที่ 3 ตารางแสดงกาซเรือนกระจกและแหลงที่มา พรอมใหวิพากษ

วาทําไมจึงเกิด 

เขารหัส   ตารางแสดงกาซเรือนกระจกและแหลงที่มา 

ถอดรหัส กาซเรือนกระจก มีกี่ชนิด อะไรบาง  

“มี 4 ชนิด”  

“กาซออกซิเจนไมมีหรือครู” 

ผูสอนตอบวา กาซออกซิเจนไมจัดเปนกาซเรือนกระจก พรอมถามวา กาซเหลานี้เกิดขึ้นได

อยางไร 
วิพากษ 

 “มนุษยปลอยออกไป” 

 “เวลารถแลนก็ปลอยควันออกมา มีกาซพิษ” 

 “จากแอรดวยมั้ย แมเคยบอกวา เปด แอรนานๆ จะมีกาซพิษ” 

 “ขยะดวยมั้ยคะ เพราะไมแยกขยะ ทําใหมีขยะตองเผามาก เกิดมลพิษ” 

 ผูสอนสรุปวา เห็นดวย  
  
 สื่อการเรียนรูชุดที4่ ขอเสนอ 10 วิธีเพื่อลดภาวะโลกรอน  
 เขารหสั นาํเสนอชารท 

 ถอดรหัส ดวยคําถาม คือ อะไร มีไวทาํอะไร 

 “วิธีการลดภาวะโลกรอน” 
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 “เพื่อใหโลกเยน็ลง” 

 ผูสอนถามวา ใครทําไดบาง เยาวชนสวนใหญ ยกมือ  
 วิพากษ 
 “ทําแลวโลกจะหายรอนจริงหรือ” 

 “อยูไมไดไมมีแอร” 

 “อยูไมไดตอนนี้ ถาโลกรอนมากๆก็ตายได” 

 ผูสอนทบทวนทั้ง 10 ขอ และบอกใหพยายามทํา เพื่อชวยโลกคลายรอน 

 ใหผูเรียนศกึษาใบความรู ทาํใบงาน วาดภาพ-ระบายสี 

  
 สื่อการเรียนรูชุดที่ 2 การปลูกตนไม การตัดตนไม 
 เขารหัส ดูภาพการปลูกตนไม การตัดตนไม 

 ถอดรหัส เยาวชนพูดถึงภาพที่เห็น คืออะไร เกิดขึ้นที่ไหน 

 “เด็กปลูกตนไม ผูใหญตัดตนไม” 

 “เด็กสรางปา ผูใหญตัดไมทําลายปา 

 “มือเล็กๆชวยชาติ” 

 “คนเหนือแนๆ คนบานเราไมทําแบบนี้” 

 ผูสอนบอกวา ที่สุราษฎรก็ลักลอบตัดไม พรอมถามวา การตัดตนไม เกิดจากอะไร มีผล

อยางไร 
 วิพากษ 
 “ไมมีเงิน ตัดไมขาย” 

 “ถูกบังคับมั้ย คนรวยบังคับใหทํา” 

 “นายทุนเห็นแกตัว” 

 ผูสอนชมวา เกงมาก พรอมถามวามีผลอยางไร 

 “ทําใหไมมีแหลงน้ํา” 

 “ทําใหฝนไมตก” 

 “ทําใหน้ําทวม ดินถลม” 

 “ทําใหไมมีที่กักน้ํา เพราะไมมีรากตนไมอุมน้ํา” 

 ศึกษาใบความรู ทาํใบงาน วาดภาพ-ระบายส ี 

  

  
 สื่อการเรียนรูชุดที่ 5 ผลกระทบที่เกิดจากภยัโลกรอน 
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 เขารหัส ดูชารท รายละเอียดผลกระทบที่เกดิจากภัยโลกรอน 

 “น้ําแข็งขั้วโลกละลาย น้ําจะทวมโลกมัย้” 

 “ทวมไหมคะ” 

 ผูสอน ตอบวายัง แตในอนาคตไมแน หากยังไมใสใจเร่ืองของภาวะโลกรอนและภัยพิบัติ

ทางธรรมชาต ิ

 “ผูแข็งแกรงเทานัน้ถงึอยูรอด ทาํยังไงถงึจะแข็งแกรง” 

 “น้ํามาก็โดนถลมหมด ทุกคน” 

 “คลื่นยักษอีก ตายหมดมั้ย” 

 “หัดวายน้าํใหแข็งๆ ไวดีกวา” 

 “หัดปนตนไม หัดปนหลังคา” 

 ผูสอนบอกวา ผูแข็งแกรงคือผูที่มีมโนธรรมสํานึก เกีย่วกบัเร่ือง สภาวะโลกรอนและภยั

พิบัติทางธรรมชาติ 

  
 ประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 
 สื่อการเรียนรู ชุดที่ 6 ประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 เขารหัส ดูแผน ชารท พรอมภาพประกอบ 

 ถอดรหัส ประเภทภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีอะไรบาง 

 “มี 8 อยาง” 

 “อยางไหนรายแรงที่สุด ครู” 

 ผูสอนตอบวา รายแรงทั้งหมด ตองตระหนักรูวา อาจเกิดขึ้นได และเปนภัยรายแรง พรอม

ถามตอวา อะไรบางที่อาจเกิดกับ สมุย 

 “น้ําทวม” 

 “ไฟปา” 

 “พายุ” 

 “ฝนแลง” 

 ไฟปากับฝนแลงไมนาจะเกิดกับเกาะสมุย เนื่องจากอยูในเขตปริมาณน้ําฝนมาก สวนน้ํา

ทวมกับพายุ และสึนามิ เปนไปไดสูง พรอมถามวา ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดจากอะไร 
 วิพากษ 
 “เกิดจากสภาวะโลกรอน” 

 “เกิดจากคนตัดตนไม” 



 199 

 “เกิดจากโลกไมสามารถคลายรอนไดทําใหอากาศแปรปรวน” 

 “เกิดจากอุณหภูมิของโลกสูงขึ้น” 
 
สื่อการเรียนรูชุดที่ 7 อุทกภัย (น้ําทวม) 
เขารหัส ดูภาพ น้ําทวม 

ถอดรหัส เยาวชนพูดถึงภาพที่เห็น คืออะไร เกิดขึ้นที่ไหน 

“น้ําทวมที่ไหน” 

“ไมใชสมุย” 

“อันนี้ไมใชอันนั้นใช ที่ เฉวง” 

ผูสอนตอบวา เปนภาพที่ เกิดขึ้นที่ หาดใหญ และสมุย พรอมถามวาเกิดจากอะไร 
วิพากษ 
“ที่สมุย สรางโรงแรมกั้นทางน้ํา” 

“ทิ้งขยะไมเปนที่ ทอน้ําอุดตัน” 

"ไมมีการคิดวา ควรสรางอะไรที่ไหน น้ําเลยไมไหลไปที่อ่ืน” 

“พายุเขาฝนตกหนักทําใหน้ําทวม น้ําถายเทไมทัน” 

“โลกรอนทําใหเกิด พายุ และ ฝนตกหนัก 

ผูสอนสรุปวา ทั้งหมดเปนขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทั้งสวนที่เกิด 

 
สื่อการเรียนรูชุดที่ 8 เกลยีวคลื่นพญานาค 
เขารหสั ดูภาพชุด เกลยีวคลื่นพญานาค 
ถอดรหัส 
“ทําไมมนัไมเทากนั” 

“ชื่อก็ไมเหมือนกนั” 

“นี้อะไร” 

“ลมใชมั้ย” 

ผูสอนตอบวาใช  พรอมถามตอวา รูจักไหม คิดวาเกิดจากอะไร 
วิพากษ 
“ทอรนาโด เกดิจากพายุรวมตัวกัน” 

“เกลียวคลืน่พญานาค เกิดจากนาคพุงขึ้นไปบนฟา” 

ผูสอนตอบวา เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ทีเ่รียกวาพายุหมุน ขนาดใหญเล็กขึ้นอยูกับ

แรงลม และถามตอวา หากเกิดพายุหมุน เปนเชนไร 

“หอบบาน พัดทุกอยางพังหมด” 
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“หนีไมไดเลย ตายหมดแน” 

“มันจะหอบปลามาตกที่บนบก” 

“มันเกิดในทะเลมากกวาบนบกใชมั้ย” 

ผูสอนสรุปวา เกิดไดทั้งในทะเลและบนบก อันตรายสงู  หากเกิดขึ้นตองวิง่หนีใหพนจาก

วิถีของลม  
 

สื่อการเรียนรูชุดที่ 9 สึนามิ 
เขารหสั  ดูรูปภาพ 
ถอดรหัส 
“สึนาม ิเกิดทีภู่เก็ต” 

“คนตายเยอะแยะเลย นากลัว” 

“คนไมรู ไมยอมหน”ี 

“น้ําทวมถึงหลงัคา” 

“น้ําทะเลเหมอืนเดือดเลย 

“ที่ไหนครู ทาํไม นากลวัจัง” 

“ทําไมเขาไมเก็บศพ” 

“ทําไมปลอยใหคนจมอยูในน้ํา” 

ผูสอนบอกวา คนตายเพราะไมรูไมเขาใจไมหนีข้ึนที่สูง เลยมีคนตายมาก 
วิพากษ 

           “ถาเรารูเรากห็นทีัน” 

           “หนีไปไหน ข้ึนเขาใชมั้ย” 

 ผูสอนตอบวาใช เราจะเรียนรูเสนทางการหนีภัยตอไป 

 
 สื่อการเรียนรูชุดที่ 10 โลกจา 

เขารหสั ดูภาพชุด โลกจา 
ถอดรหัส 
“ทุงนาใชมั้ย” 

“ทําไมเขียวจัง” 

“โลกจาฉนัขอโทษ ทีท่ํารายเธอ” 

“ทําไมตองขอโทษโลก” 

“ก็ทาํใหโลกรอน” 
วิพากษ 
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 “หากเราไมทาํใหโลกรอน โลกก็จะเขียวแบบนี”้ 

 “เราตองไมตัดตนไม โลกจะไดเขียว 

 “เราตองชวยกนัปลูกปา” 
 

สื่อการเรียนรูชุดที่ 11 วงจรการจัดการภัยพิบัติ 
เขารหสั ดูรูป วงจร 
ถอดรหัส 
“คืออะไร” 

“ไมรูเร่ือง” 

“ข้ันตอนการหนีภัย” 

“ข้ันตอนการเตรียมพรอม” 

“ถามพีายุตองทําอยางไร” 

ผูสอนบอกวา เปนขั้นตอนการจัดการภายในชุมชน หากเกิดภัยพิบัต ิ
วิพากษ 

 “เราจะชวยอะไรได” 

 “เราตองหนีอยางเดียว” 

 ผูสอนบอกวา ลองคิดซิจากวงจรมีอะไรบางที่เราสามารถทําได 

 “การเตรียมพรอม” 

 “การเฝาระวัง” 

 “การดํารงชวีิตหลังภัยพิบัต”ิ 

 ผูสอนบอกวาเราจะเรียนรูกนัตอไป 
 สื่อการเรียนรูชุดที่ 12 ความเสยีหายจากสนึาม ิ

เขารหสั  ภาพ ความเสยีหายจากสึนาม ิ 
ถอดรหัส 
“เกิดจากสนึามิ “ 

“พังหมดเลย” 

“จะทาํยังไง ไมใหเปนแบบนี”้ 

ผูสอนบอกวา หากเกิดขึ้นตองชวยกันหลงัพนภัย แตลองสรางวงจรการจัดการภัยพิบตัิดูวา

หากมีการประกาศเตือน เราควรทําอยางไร ลองเขียนดู 
วิพากษ 

 เยาวชนเขยีน วงจรภัยพบิัติของตนเอง 
 สื่อการเรียนรูชุดที่ 13 การเตรียมพรอม 
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เขารหสั  ภาพการหนีภัย 
ถอดรหัส 
“วิ่งไปไหน” 

“วิ่งหน ีสึนาม”ิ 

“จริงๆหรือซอม” 

“ทําไมตองใสเสื้อสีสม” 

“ใครใหเตนท” 
วิพากษ 

 “ตองวิ่งหนีข้ึนที่สูง” 

 “สมุยมีสัญญาณเตือนภัยมัย้” 

 “นาจะติดสัญญาณเตือนภัย” 

  
 สื่อการเรียนรูชุดที่ 14 การปฐมพยาบาล 

เขารหสั ดูภาพ 
ถอดรหัส 
“ชวยคนเจ็บ” 

“หมอฝร่ังชวยขนคน” 

“ชวยทําแผล” 

“ขนของหนีภัย” 
วิพากษ 
“ตองขนยายแตของที่จาํเปน” 

“หนีเอาตัวรอดกอนดีที่สุด” 

“ตองเรียนทําแผล จะไดทําเปน” 

“เคยเลน ตอแขนขนคนแบบนี”้ 

 ผูสอน บอกวา จะเลนแบบนีใ้นตอนเรียนปฐมพยาบาล 

  
 สื่อการเรียนรูชุดที่ 15 ปาชายเลน 

เขารหสั ดูภาพ 
ถอดรหัส 
“ที่ไหน” 

“ทําไมไมมีตนไมเลย” 

“ทําไมมีแตดินแฉะๆ” 
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“ปาชายเลนใชมั้ย” 
วิพากษ 
“ชายเลน ไมมตีนไม” 

“คนตัดตนไม ไมมีเหลือเลย” 

“บุกรุกทีห่ลวงมีความผิด” 

“ตองปลูกตนไมเพิ่ม” 

ผูสอนตอบวา เราจะไปปลูกปากนั 

 
 สื่อการเรียนรูชุดที่ 16 ทรัพยากรชายฝง 

เขารหสั ดูภาพ 
ถอดรหัส 
“ตัวอะไร” 

“ใชปูไหม” 

“มีแตข้ีเลน” 

“ทําไมไมมีตนไม 

“ไมคอยเห็นปแูบบนี้ 
วิพากษ 
“ปูหินอยูกับปาชายเลน” “ไมมีปา ไมมีป”ู  

 

จากการทํากิจกรรมเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน สามารถสรุปได

ดังตอไปนี้ 

 

1.การจัดเตรียมกระเปาสัมภาระ  ซึ่งเปนสิ่งหนึ่งที่ตองจัดเตรียมเพื่อสามารถดํารงชีวิต

หลังภัยพิบัติ โดยสวนใหญ ควรประกอบดวย ไฟฉาย ไฟแชก กลองยารักษาโรค น้ําดื่ม อาหารแหง 

ผาหม ถุงเทา รองเทาผาใบ กางเกงขายาว เส้ือแขนยาว หมวก ยาทากันยุง มีดพับ กระดาษชําระ 

กระจก ถุงนอน เชือก ดางทับทิม เส้ือชูชีพ โดยในการนี้ผูสอนและผูชวยวิจัยประจํากลุมไดใชเกม

การแขงขันเลือกของที่จําเปนดวยการจับเวลา และสํารวจวา ใครไดของที่จําเปนครบตามจํานวนที่

พึงประสงคโดยกลุมทดลอง ตองตัดสินใจเลือกแขงกับเวลา จากการทดลอง  พบวา กลุมทดลอง

สามารถตัดสินใจเลือกของใชที่จําเปนไดเปนอยางดี โดยสวนใหญเลือก ไฟฉาย ยารักษาโรค น้ํา

ดื่ม เครื่องนุงหม อาหารแหงเชือก และมีด เปนหลัก สวนกระเปาสัมภาระ เยาวชนสวนใหญใช

กระเปาที่ใสหนังสือ หรือถุงผาที่มีอยูในการจัดสัมภาระ โดยแสดงความรูสึกตอการเลนเกมดังนี้ 
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“สนุกครับ ผมเลือกของจําเปนไดเกือบครบ” 

“ชอบมากเลยเกมนี้ เพราะไดของกลับบานกัน” 

“บางคนหยิบถานแตไมหยิบไฟฉายก็ใชไมได ในความเปนจริง” 

“กิจกรรมสรางสรรคครับ เราจะไดเตรียมไวกอน” 

ตัวอยางบัตรรายการของใชจําเปนสําหรับเหตุฉุกเฉินที่กรอกโดยกลุมทดลอง 
 
ภาพที่ 5   บัตรรายการของใชจําเปนสําหรับเหตุฉุกเฉิน 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
2.ทักษะการใชชีวิตในสภาวะยากลําบาก การรูจัก ประกอบอาหารดวยการจดุไฟโดยการ

ใชหินถูกัน การหุงขาวจากกะลาและการใชชีวิตอยูโดยปราศจากพลังงานไฟฟา พบวา กลุมทดลอง

สวนใหญ มีความตื่นเตนในการเรียนรู เพราะเปนสิ่งที่ไกลตัว ในปจจุบัน กลุมผูทดลอง ไดแสดง

ความรูสึกดังนี้ 

“จุดไฟ ไมเปน ใช กากมะพราวทําไมได” 

รายการของใชจําเปนสําหรับเหตุฉุกเฉิน 
กระเปาสัมภาระ 

ทุกคนในบานควรจัดเตรียมกระเปาเดินทางใบยอม บรรจุอุปกรณที่ตองใชในการเดนิทาง 

ของใชสวนตัว ของที่จําเปนยามฉุกเฉิน ตัวอยางรายการสิ่งที่ใสกระเปาเตรียมไว: 

ไฟฉาย ไฟแชก กลองยารักษาโรค น้ําดื่ม อาหารแหง ผาหม ถุงเทา รองเทาผาใบ 

กางเกงขายาว เสื้อแขนยาว หมวก ยาทากันยุง มีดพับ กระดาษชําระ กระจก ถุงนอน 

เชือก ดางทับทิม เสื้อชูชีพ 

ที่อยู: 12/18 บานบางปอ เกาะสมุย สุราษฎรธานี 

ชื่อและหมายเลขติดตอ (รวมทั้งเบอรมือถือ) : 

ด.ญ.กรกนก วิชัยดิษฐ 0815642109 

หมายเลขโทรศัพทติดตอหนวยงานสําคัญๆ เชนตํารวจดับเพลิง รถพยาบาล สถานี

ตํารวจภูธรเกาะสมุย: 077-421095 - 97 

อ่ืนๆ: โรงพยาบาล 0-7742-0902, 0-7742-1399 เอกสารสําคัญของครอบครัว ทะเบียน

บาน ใบเกิด บัญชีเงินฝาก บัตรประชาชน 

ของใชสวนตัวยา อาหารและน้ํา อยางนอยสําหรับ 3 วัน มามา ปลากระปอง ถั่ว  
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“ครูใหเอาหินถูกัน ทํากอนเสา ทํายากมาก” 

“ทําไมได แตไดเรียนวิธีการก็ดี” 

 

3.การสรางวงจรการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน กลุมทดลองไดสรางวงจร

ภัยพิบัติของตนเอง โดยเลียนแบบการสรางวงจร ของ โคฟ อานัน ดังตัวอยางเชน 

 

ภาพที่ 6   การสรางวงจรการจัดการภัยพิบัติของตนเอง  

 

 
 

จากวงจรที่กลุมทดลองทําขึ้นแสดงถึงความเขาใจการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปน

ฐาน โดยกลุมไดแสดงความคิดเห็นวา  

“การสรางวงจรของตนเอง สามารถทําใหรูข้ันตอน กอนหลัง ในการชวยเหลือ” 

“การรวมกลุมสรางความเขมแข็ง ในการชวยเหลือ” 

“การเตรียมพรอม และการเฝาระวังมีผลดีตอการสรางความมั่นใจในความปลอดภัย” 
 
4. การทําแผนผัง (Mapping) จากการทําแผนผังหนีภัย โดยการสํารวจเสนทางเพื่อหนี

ภัยทางทะเล พบวา สามารถ ข้ึนหลบภัยตามสถานที่ตางๆไดดังนี้ 

พายุเขาฝง

อาวไทย 

ติดตามขาว 

เตรียมกระเปา
สัมภาระ 

ซอมแซม
บานเรือน 

แจงใหคน
ใกลเคียงรับรู 

ชวนเพื่อนเฝา
ระวัง 

ทําตามที่

ผูใหญส่ัง 

หาหนทาง
หนีภัย 
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4.1.บริเวณ หนาทอน-ลิปะนอย ลิปะใหญ ใหหนีข้ึนเขา ทีปงกร หรือที่เรียกวา เขาปอมเขต

หนวยทหาร หรือ ข้ึนเขาน้ําตกหินลาด 

4.2.บริเวณพังกา ศิลางู และสวนผีเสื้อใหหนีข้ึนเขาน้ําตกหนาเมือง 

4.3.บริเวณละมัย –หินตาหินยาย ใหหนีข้ึน สถานปฏิบัติธรรม ทีปภาวัน 

4.4.บริเวณเฉวง ซึ่งเปนที่ราบเปนสวนใหญ ใหหนีข้ึน บิกรอก  เขาหมาแหงน 

4.5.บริเวณบอผุด แมน้ํา ใหหนีข้ึนเขางิ้ว 

4.6.บริเวณ บางปอ บานใต ใหหนีข้ึน เขาแหลมใหญ 

จากการสัมภาษณ กลุมทดลอง ที่ออกสํารวจพื้นที่ พบวา 

“เฉวงเปนบริเวณที่นากลัวที่สุด เพราะเปนพื้นที่ราบเปนสวนใหญ” 

“บริเวณที่เปนเขาของเฉวง อยูหางออกไปมาก” 

“หากเกิด สึนามิหรือพายุซัดฝง โอกาสรอดของ คนเฉวงมีนอยมาก” 

“หาดเฉวงมีการรุกล้ําชายหาด อยางมาก” 

“โรงแรมสรางรุกล้ําที่สาธารณะ ผิดกฎหมายและอันตราย” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7   แสดงตัวอยางแผนผังการหนีภัยบริเวณบอผุดและแมน้ํา ใหหนีข้ึนเขางิ้ว  
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จากภาพที่ 5 ที่ผูเรียนไดจัดทําขึ้นแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการจดัทาํแผนผงัเพือ่หนี

ภัย ตามวามเปนจริง เปนการเตรียมพรอม สามารถอธิบายไดวา จากชายหาด สามารถวิ่งออกมา

ตามชองทางสูถนนรอบเกาะ และ เขาทาง ซอยจตุรงคแอร ซอยสุขเจริญ หรือ ทางเขา หมู2 เพื่อข้ึน

เขางิ้วโดยใชเวลาในการเดินทางประมาณ 5-10 นาที 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.การทําปฏิทินฤดูกาล (Seasonal Calendar)  

 

เขางิ้ว 

ชายหาด 

ถนนทวรีาษฎรภกัด ี(รอบเกาะ) 

ซ.จตุรงคแอร 

ซ.สุขเจริญ 
หมู 2 
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ตารางที่ 19 ตัวอยางการทําปฏิทินฤดูกาล  

 

มกราคม 

 

ปลายฤดูฝน 

มีลมกรรโชกเปนครั้ง

คราว 

ชายทะเลมีคลื่น 

1-2 เมตร 

กุมภาพันธ 

 

ปลายฤดูฝน 

มีลมกรรโชกเปนคร้ัง

คราว 

ชายทะเลมีคลื่น 

1-2 เมตร 

มีนาคม 

 

ปลายฤดูฝน 

มีลมกรรโชกเปนครั้ง

คราว 

ชายทะเลมีคลื่น 

1-2 เมตร 

เมษายน 

 

ตนฤดูรอน 

ทะเลมีคลื่นประมาณ 

1เมตร 

 

 

พฤษภาคม 

 

ฤดูรอน 

ทะเลมีคลื่นประมาณ 

1เมตร 

มิถุนายน 

 

ฤดูรอน 

ทะเลมีคลื่นประมาณ 

1เมตร 

กรกฎาคม 

 

ฤดูรอน เร่ิมมีฝน 

ทะเลมีคลื่นประมาณ 

1-2 เมตร 

สิงหาคม 

 

ฤดูรอน มีฝนบาง 

ทะเลมีคลื่นประมาณ 

1-2 เมตร 

กันยายน 

 

ปลายฤดูรอน มีฝน

บาง 

ทะเลมีคลื่นประมาณ 

1-2 เมตร 

ตุลาคม 

 

มรสุม ฝนตกชุก 

คลื่นลมแรง 

คลื่นสูง2-3 เมตร 

พฤศจิกายน 

 

มรสุม ฝนตกชุก 

คลื่นลมแรง 

คลื่นสูง2-3 เมตร 

ธันวาคม 

 

มรสุม ฝนตกชุก 

คลื่นลมแรง 

คลื่นสูง2-3 เมตร 

 

 

จากตาราง ที่ 23 สามารถสรุปไดวา ชวงเดือน มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เปนชวง 

ปลายฤดูฝน มีลมกรรโชกเปนครั้งคราว ชายทะเลมีคลื่น 1-2 เมตร ชวงเดือน เมษายน พฤษภาคม 

มิถุนายน เปนชวง ตนฤดูรอนทะเลมีคลื่นประมาณ1เมตร ชวงเดือน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

เปนชวงฤดูรอน เร่ิมมีฝนทะเลมีคลื่นประมาณ 1-2 เมตร ชวงเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

เปนชวงมรสุม ฝนตกชุก คลื่นลมแรง คลื่นสูง2-3 เมตร 
 

 
 
6.แผนภูมิตนไม (Problem Tree) 
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ภาพที่ 8 แสดงตัวอยางแผนภูมิตนไม (Problem Tree)  

 

 

 
จากแผนภาพที่ 6 แสดงใหเห็นถึง ตรรกะทางความคิดของเยาวชน เกี่ยวกับภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ สําหรับเยาวชน และแนวทางแกไข กลาวคือ การตัดตนไม ทําใหเกิดน้ําทวม และไรแนว

กั้นพายุ อันกอใหเกิด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนที่เรียกวา พายุซัดชายฝง แนว

ทางแกไข คือการหยุดตัดตนไม ปลูกปาชายเลน หยุดสรางสิ่งกอสรางกั้นทางน้ํา หยุดตัดมะพราว

และปลูกมะพราวเพิ่ม การรุกล้ําชายฝง ดําเนินการตามกฎหมายอยางเครงครัดการเสียสภาพภูมิ

ทัศน ปรับเปลี่ยนสภาพสูธรรมชาติ สามารถแสดงภาพ ไดดังนี้ 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
สําหรับเยาวชน 
พายุซัดชายฝง 
 

ปญหา 
แนวทางแกไข 

การตัดตนไม 

น้ําทวม 

ไรแนวไมกัน้พาย ุ หยุดตัดตนไม 

ปลูกปาชายเลน 

หยุดสรางสิ่งกอสรางกั้น

ทางน้ํา 

หยุดตัดมะพราว  ปลูก

มะพราวเพิ่ม 

การรุกล้ํา

ชายฝง 

การเสียสภาพ

ภูมิทัศน  

ปรับเปลี่ยนสภาพ
สูธรรมชาติ 

ดําเนินการตามกฎหมาย

อยางเครงครัด 
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7.กิจกรรม แตงกลอน คําขวัญ เลาเรื่อง ตอบคําถาม วาดภาพระบายสี เกี่ยวกับ 

สภาวะโลกรอน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนและการอนุรักษ ฟนฟูธรรมชาติ สามารถ

แสดงผลการทดลองไดดังนี้ 

  

7.1.กิจกรรมแตงกลอน ตัวอยางกลอนที่ไดรับการคัดเลือก ใหข้ึนบอรด นิทรรศการ 

  

กลอน โกงกางจา ของ ด.ช. มาโนช  ศรีฟา แมน้ํา เกาะสมุย สุราษฎรธานี 

 

“โกงกางจามาวันนี้เจาหนีหาย 

พรากจากไกลไปหนไหนใยเหินหาง 

เห็นแตตึกและรีสอรทผุดขึ้นกลาง 

ฉันฝนคางถงึเจาเศราอุรา 

โกงกางจาเจาจากลาไปที่ไหน 

โกรธขึงใครใยเจาตองหนหีนา 

เสียงโหยหวนกึกกองทองพนา 

มนุษยชั่วโฉดฆาถางโกงกาง” 

 กลอน “สองมือนอย” ของ ด.ญ.ชลลดา พรหมพันธ บอผุด เกาะสมุย สุราษฎรธานี 

 

“วอนหนหูนูตัวนอยนอยกระจอยริด 

ชวยกนัคิดชวยกันสรางทางเดินฝน 

วันนี้หนอถงึเวลาตองฝาฟน 

รวมชีวนัปลูกตนไมจะพนภยั 

ฝากไวแลวโลกนี้กับเด็กนอย 

พวกเจาคือความหวังอนัยิง่ใหญ 

มโนธรรมสาํนกึตรึกในใจ 

โลกพนภัยเพราะมือเจาบรรเทาเอย” 

 

 7.2 .กิจกรรมคําขวัญ ตัวอยางคําขวัญที่ไดรับการคัดเลือก ใหข้ึนบอรด นิทรรศการ 

 คําขวัญ ของ ด.ช.สมพจน  สมวงศ  บานเฉวง เกาะสมุย สุราษฎรธานี 

 “โลกรอนผอนคลาย ปลูกตนไม กูภัยรอน” 
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 คําขวัญ ของ ด.ญ.ปยมาศ สงสอน  ลิปะนอย เกาะสมุย สุราษฎรธานี 

 “ภัยพิบัติหมดไป หากแกไข อยางจริงใจ” 

  

7.3 .กิจกรรมเลาเรื่อง ตัวอยางนิทานภาพ สึนามิ ที่เยาวชนอานและเลาใหเพื่อนรวมกลุม

ฟงเขาถึงไดจากเว็บ (สมพร ทรัพยสวัสด์ิ,2549)   

 

ภาพที่ 9 ตัวอยางนิทานภาพ สึนามิ 

 

 
 

7.4 .กิจกรรมตอบคําถามปากเปลา จากเรื่องที่เรียน โดยใหเยาวชนตั้งและตอบคําถาม

เกี่ยวกับบทเรียน เชน วิธีการชวยลดสภาวะโลกรอนมีอะไรบาง วงจรภัยพิบัติสามารถชวย

เราไดอยางไร อะไรคือทรัพยากรชายฝงทะเล เปนตน 

7.5.กิจกรรมภาพวาดระบายสี เกี่ยวกับ กาซเรือนกระจก สภาวะโลกรอน และปลูกตนไม  
 
ภาพที่ 10 ตัวอยาง ภาพวาดระบายสี กาซเรือนกระจก 
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8.การสังเกตสัตว และธรรมชาติ 
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ตารางที่ 20 ตัวอยาง การสังเกตสัตวและธรรมชาติระยะเวลา 1 สัปดาห  

 

 

เร่ือง ส่ิงทีพ่บเห็น การคาดเดา การจัดการ 

1.มด 

2.แมงเมา 

3.นก 

4.งูใบพราว 

5.ปลา 

6.คลื่น 

7.พายุ 

ยายไขหนีข้ึนที่สูง 

บินทั่วไป 

ไมมากินอาหาร 

อยูตามพื้นดิน 

ตายตามชายหาด 

คลื่นสูง 

ฟาปด 

ฝนอาจตกหนัก 

ฝนอาจตกหนัก 

หนีภัยบางอยาง 

ลมแรง 

บาดเจ็บจากการประมง 

มีลม มีพายุ 

มีพายุ ฝน 

ขนยายของขึ้นที่สูง 

ขนยายของขึ้นที่สูง 

สํารวจสภาพภูมิอากาศ 

จัดการซอมแซมบานเรือน 

แจงเจาหนาที่ 

จัดการซอมแซมบานเรือน 

เฝาระวัง 

 

 

จากตารางที่ 24 ตัวอยาง การสังเกตสัตวและธรรมชาติระยะเวลา 1 สัปดาห แสดงใหเห็น

ถึงความเขาใจ ของ เยาวชนในกลุมทดลอง ในการสังเกตสัตวและธรรมชาติ ในระยะเวลา 7 วัน ซึ่ง

เด็กไดรับการถายทอด จาก ครอบครัว การคนควา จากวิทยากร ลักษณะการจัดการของเยาวชน

แสดงถึงความเขาใจภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นไดในกรณีนั้น 

 
ระยะที่4 ผลการศึกษาปจจัยสงเสริม อุปสรรค ปญหาและขอเสนอแนะ 
 

 ในการศึกษาปจจัย  ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับโปรแกรมการศึกษานอกระบบ

โรงเรียนที่พัฒนาขึ้น ผูวิจัยไดทําการศึกษาโดยดําเนินการใน 2 ลักษณะ คือการสัมภาษณวิทยากร

และผูชวยวิจัยประจํากลุมและการอภิปรายกลุมของ เยาวชน ที่เขารวมโปรแกรมการทดลอง โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 
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1.ภาพรวมของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่จัด 
 

วิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุมรับเชิญและเยาวชนกลุมทดลอง เห็นวา มีความ

เหมาะสมทั้งดานเนื้อหา กิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองสามารถนําไปใชไดจริง ดังคําสัมภาษณ

ของวิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุม คือ 

“เนื้อหาเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติ 10 หนวย และกิจกรรมการเรียนรู ทุกขั้นตอนเปนไป

ตามความตองการของกลุม ทําใหกลุมเปาหมายมีความสนใจในการเรียนรู คิดวามีความ

เหมาะสม”  

สวนความเห็นของกลุมทดลองคือ 

“เปนการใชความคิดและแสดงความคิดแบบอิสระ” 

“สามารถนําไปใชไดจริง” 

“เปนการสรางประสบการณการเรียนรูตามแนวของ เปาโล แฟร ทําใหผูเรียนสามารถ

วิพากษส่ิงที่เรียนรูและสามารถนําไปใชได” 

“มีขอมูลอางอิงดีมาก” 

“มีความสอดคลองกับชีวิตความเปนอยูบนเกาะที่เสี่ยงกับการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

สําหรับเยาวชน” 

“เหมาะสมทั้งดานเนื้อหาการใหองคความรู ขอคําถามในการเปดประเด็น ข้ันตอนของการ

สรุป อภิปรายและเปดโอกาสใหมีการซักถามได” 

 
2.ความเหมาะสมแตละองคประกอบของโปรแกรม 
 

2.1.ดานวัตถุประสงค 
วิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุมรับเชิญมีความเห็นสอดคลองกับกลุมทดลองที่เห็นวามี

ความเหมาะสมสามารถนําไปใชในเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนไดจริง 

ดังคําสัมภาษณของวิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุมรับเชิญ คือ 

“คิดวาสอดคลองกับสภาพความเปนจริงและเปนสิ่งที่เปนประโยชนอยางมาก” 

“มีความสอดคลองกับการนําไปใชจริง” 

“วัตถุประสงคมีความเหมาะสม” 

“สําหรับผมทําใหเกิดความคิดในการเผยแพรความรูเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับ

เยาวชนที่มีความรุนแรงและใกลตัวมนุษยมากขึ้น” 

“ไดพัฒนาความรู ทัศนคติ พฤติกรรม และสรางมโนธรรมสํานึก ใหกับผูรวมทดลอง” 
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2.2.ดานกลุมผูเรียน 
 

วิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุมรับเชิญมีความเห็นสอดคลองกับกลุมทดลองที่เห็นวา

กลุมผูเรียนมีความเหมาะสม ดวยกลุมผูเรียนเปนผูอยูอาศัยบนเกาะ ซึ่งมีความเสี่ยงในการประสบ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนไดตลอดเวลา ดังคําสัมภาษณของ วิทยากรและผูชวยวิจัย

ประจํากลุมรับเชิญคือ 

“กลุมผูเรียนที่มาจากตางชุมชน แตมีสภาพแวดลอมที่สุมเสี่ยงเดียวกัน เกิดการเรียนรู

แลกเปลี่ยนดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน” 

และความเห็นของกลุมทดลอง คือ  

“กลุมผูเรียนที่มาจากตางชุมชน มีการดําเนินการเรียนรูตามแนวคิดของ เปาโล แฟร คือ มี

การ-เสนอรหัส(coding) ถอดรหัส (decoding) วิพากษ (dialogue)” 

“ทุกคนไดรูจักกัน สามารถแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกันได” 

“เทาที่สังเกตเห็นวาทุกคนมีความกระตือรือรนลีสวนรวม” 

“เปนกลุมเรียนขนาดเล็ก ทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมเหมาะสมดี” 

 
2.3.ดานวิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุมรับเชิญ 
 

วิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุมมีความเห็นสอดคลองกับกลุมทดลอง ที่เห็นวา มีความ

เหมาะสมดวยเปนผูที่กระตุน ใหกลุมผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น เสริมสรางบรรยากาศการอบรม

ไดดี ทําใหไมเครงเครียด 

ดังคําสัมภาษณของวิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุมคือ 

“คิดวาเหมาะสมครับ เขารวมกลุมตลอดชวยกระตุนใหกลุมไดวิพากษ ซักถามปญหา เปด

โอกาสใหกลุมไดแสดงความคิดเห็น สรางความคุนเคยภายในกลุม” 

และความเห็นของกลุมทดลองคือ 

“มีความรูความสามารถถายทอดไดดี เปนกันเองกับผูเรียน บรรยากาศระหวางเรียนรูไม

เครียด” 

“ดีมากๆเลยครับ” 

“วิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุมใหเวลากับผูเรียนในการแสดงความคิดเห็น โดย

พยายามกระตุนใหผูเรียนมีสวนรวม”  

 “วิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุมปฏิบัติไดดี เปนกันเอง ทําใหไมเครียด” 
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 “มีการกระตุนใหวิพากษ แสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ เสริมสรางยรรยากาศที่ดีในการ

ทํางานกลุม” 

 
2.4. ดานเนื้อหาสาระ  

 

วิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุมและกลุมทดลอง มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา 

เนื้อหาสาระของโปรแกรมมีความเหมาะสมกับความตองการของผูเรียนสามารถประยุกตใชกับ

สถานการณ จริงได 

ดังคําสัมภาษณของวิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุม คือ 

“เนื้อหาเรื่องภัยพิบัติธรรมชาติสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและเปนที่สนใจของกลุม

ผูเรียน” 

และความคิดเห็นของกลุมทดลองคือ 

“ทันสมัย ประยุกตใชไดในยามเกิดภัยพิบัติ” 

“เขากับสถานการณในปจจุบัน” 

“เนื้อหาทันสมัย สรางความสนใจแกผูเรียน” 

“เนื้อหาการสอนสรางแรงจูงใจแกผูเรียน” 

 

2.5 ดานกิจกรรมการเรียนรู ตามขั้นตอนการเรียนรูของ เปาโล แฟร (Paulo 

Freire,1970) วิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุมรับเชิญ มีความเห็นสอดคลองกับกลุมทดลอง 

ดวยเห็นวา กิจกรรมการเรียนรูเหมาะสมดี ทําใหผูเรียนไดฝกกระบวนการคิดอยางเปนระบบ 

สามารถนํากิจกรรมการเรียนรูไปใชเมื่อกลับไปปฏิบัติงานได  

ดังคําสัมภาษณของวิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุมคือ 

“มีความเหมาะสม เพราะเห็นวา ผูเรียนไดดําเนินการตามกิจกรรมการเรียนรูจบแลว

สามารถนําวิธีการคิดที่ไดจากการเรียนรูไปใชในชีวิตไดจริง” 

“ข้ันตอนการเรียนการสอน ของ เปาโล แฟร สามารถจุดประกายทางความคิดไดอยางดี” 

และความเห็นของกลุมทดลองคือ 

“เปนกิจกรรมที่เปนประโยชน ตนเองคิดวาสามารถนํากลับไปปฏิบัติได” 

“กิจกรมแตละขั้นตอน ทําใหมีเวลาคิดเพื่อแกปญหาอยูตลอดเวลา” 

“มีความสอดคลองกับวัตถุประสงค เหมาะสมมาก” 

“เปนกิจกรรมที่สามารถ นําไปใชกับการเตรียมพรอมเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับ

เยาวชนในพื้นที่ไดโดยเฉพาะการใสรหัส หรือการตั้งปญหา การถอดรหัส คือ การเขาใจเพื่อ
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แสวงหาคําตอบและการวิพากษคือการแสดงความคิดเห็น สามารถนําไปใชไดในการเรียนรูทุก

เร่ือง” 

 
2.6.ดานแหลงความรูและสื่อการเรียนรู 

 

วิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุมและกลุมทดลองมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา 

วิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุมและวิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุมมีความรูความสามารถ 

เปนอยางดี ส่ือตําราและเอกสารประกอบมีเพียงพอและทันสมัย 

ดังคําสัมภาษณของวิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุมรับเชิญ คือ 

“จากการที่ไดเขารวมกิจกรรมทําใหเห็นวา วิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุมและวิทยากร

และผูชวยวิจัยประจํากลุมคุณอื่นๆมีความรูความสามารถมีประสบการณในเร่ืองที่นําเสนอสาธิต

ไดเปนอยางดี 

และความเห็นของกลุมทดลองคือ 

“ส่ือการเรียนรู มีความทันสมัย เชนคลิปวีดีโอ สามารถดาวนโหลดมาดูไดเอง” 

“มีขอมูลใหคนควาได มีการแนะนําเว็บที่ควรศึกษาดวย 

“วิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุมมีความรูดีในการถายทอด” 

“วิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุมและวิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุมมีประสบการณ 

เปนกันเอง ตอบคําถามใหชัดเจน” 

“วิทยากรเชี่ยวชาญ ในหัวขอที่บรรยาย” 

นอกจากนี้ กลุมทดลองไดมีความเห็นวาควรปรับปรุงในเรื่อง ควรเพิ่มเติมในเรื่อง 

การศึกษาดูงานจากสถานที่จริง ดังคําสัมภาษณตอไปนี้ 

“ควรพาไปศึกษาดูของจริง ที่ภูเก็ต” 

“ควรมีการเชิญวิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุม จากหนวยงาน ที่เกี่ยวของกับสึนามิที่

อันดามัน มารวมสอน เพื่อนํามาประยุกตใชไดตอไป” 

 
2.7.ดานการประเมินผล 

 
วิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุมมีความเห็นสอดคลองกับกลุมทดลองดวยเห็นวา การ

ประเมินผลมีความเหมาะสม ดังคําสัมภาษณของกลุมทดลองคือ 

“เหมาะสม เพราะครอบคลุมกับเนื้อหาที่จัดให” 

“มีวิธีการประเมินผล เวลาที่ใช เครื่องมือประเมินมีความสัมพันธกัน” 
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“แบบประเมินมีความครอบคลุมกับประเด็นที่เรียนรู” 

“เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น” 

 
2.8.ดานสภาพแวดลอม 
 

วิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุมและกลุมทดลองมีความเห็นสอดคลองกันวา 

สภาพแวดลอมมีความเหมาะสมไดเรียนรู จากของจริง บรรยากาศการเรียนรูสดชื่น 

ดังคําสัมภาษณของกลุมทดลองคือ 

“ไดเรียนรูจากของจริง” 

“มีการใหบริการที่ดีมาก” 

“เหมาะสมกับกลุมผูเขาเรียน บรรยากาศดี” 

นอกจากนี้กลุมทดลองไดมีความเห็นวาควรปรับปรุงในเรื่องการประชุมกลุมยอยเพราะ 

“สถานที่กวางเกินไป ทําใหเวลาจัดกลุมไมสะดวก รวมตัวยาก ควรจัดใหเหมาะสม” 

 

สําหรับความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบประเมินความรู ทัศนคติ 

พฤติกรรม และมโนธรรมสํานึก เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะ

บริเวณ อาวไทย ทั้งวิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุม วิทยากรและผูชวยวิจัยประจาํกลุมและกลุม

ทดลอง มีความเห็นสอดคลองกันวา เหมาะสมดี ภาษาอานงายมีความครอบคลุมเกี่ยวกับภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน 

 

จากการสัมภาษณวิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุมและกลุมทดลองถึงปจจัยปญหาและ

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น สรุปไดดังนี้ 

 

ที่กลาวมาทั้งหมด ผูวิจัยสรุปผลปจจัยที่สงเสริม อุปสรรค ปญหาการนําโปรแกรม

การศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ไดพัฒนาขึ้นไปใช ไดดังนี้ 
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ปจจัยสงเสริมการนําโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ไดพัฒนาขึ้นไปใช 
 
1.กลุมผูเรียน 

 

วิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุมและกลุมทดลองมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน 

คือ กลุมผูเรียนที่มาจากตางชุมชน แตมีสภาพแวดลอมที่สุมเสี่ยงเดียวกัน เกิดการเรียนรู

แลกเปลี่ยนดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ทําใหเกิดประสบการณการเรียนรู แบบ

วิพากษ ไดดี กลุมผูเรียนที่เปนเยาวชนมีความหลากหลาย กระตือรือรนและมีสวนรวม ดังนั้นกลุม

ผูเรียนจึงเปนปจจัยสําคัญที่ผูวิจัยตองคํานึงถึง โดย เฉพาะความกระตือรือรนตอขาวสาร ใสใจใน

การเรียนรูของผูเรียน ทําใหการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพวิทยากรและ

ผูชวยวิจัยประจํากลุม มีบทบาทสําคัญอันเปนปจจัยที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรูกับกลุมผูเรียนดัง

ความคิดเห็นของกลุมทดลองที่วา วิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุมมีสวนชวยกระตุนและเปด

โอกาสใหกลุมผูเรียนได เขารหัส ถอดรหัส และวิพากษ  ชวยเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรู ที่ดีใน

กลุม ดังนั้นทั้ง วิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุมเปนปจจัยสําคัญที่ตองคํานึงถึงเพื่อพิจารณา

ความเหมาะสมตอโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

 

2. กิจกรรมการเรียนรู เนนขั้นตอนการเรียนรู ของ เปาโล แฟร โดยเนน แนวคิดการ ใส

รหัส ถอดรหัส และวิพากษ โดยมีเนื้อหาสาระ เกี่ยวกับ แนวคิดเรื่องภัยธรรมชาติ. การอนุรักษ 

ฟนฟู ปองกัน และแนวคิดเรื่องความตองการเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน บน

รากฐานสําหรับเยาวชน ของโคฟ อานัน เปนหลัก กิจกรรมการเรียนรูสรางเสริม ความรู ทัศนคติ 

มโนธรรมสํานึก และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุมทดลอง ทางดานบวก สามารถนําไปใชไดจริง

ในสถานการณจริง สรางกระบวนการคิด เฝาระวัง อยางเปนระบบตามขั้นตอน กิจกรรมการเรียนรู

ที่จัดข้ึนจึงเปนปจจัยสําคัญทําใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคของโปรแกรมการศึกษานอกระบบ

โรงเรียนที่พัฒนาขึ้น 

 

3.แหลงความรูและสื่อการเรียนรู ผูจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนตองจัดหาสื่อการ

เรียนรูใหพอเพียง จัดหาผูทรงคุณวุฒิมาใหคําแนะนําแกผูเรียน รวมทั้งรวบรวมแหลงความรูที่

เกี่ยวของกับเนื้อหาสาระ มานําเสนอ เพื่อการสืบคนทางคอมพิวเตอร สามารถชวยพัฒนาการการ

เรียนรูไดเปนอยางดี  สามารถคนควาไดตามตองการ แหลงความรูและสื่อการเรียนรูเปนปจจัยที่มี

ความสําคัญมากเพราะเปนตัวกระตุนใหผูเรียนเกิดความใฝรูที่จะนําความรูตางๆมาแกปญหาให

สําเร็จลุลวงไปได การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น 
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4.สภาพแวดลอม ผูจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนตองเตรียมสภาพแวดลอมให

เหมาะสม เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูจากของจริง ทําใหเกิดความคิดนําไปประยุกตใช ไดเมื่อเจอกับภัย

พิบัติตามธรรมชาติในพื้นที่จริง ดังที่กลุมทดลองมีความคิดเห็นวา สภาพแวดลอมที่จัดใหนั้นทําให

ไดเรียนรูจากของจริง บรรยากาศดี 
 
อุปสรรคการนําโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นไปใช 
  

1.อุปสรรคดานความเชื่อ คนในทองถิ่น มีความเชื่อวามีส่ิงศักดิ์สิทธิ์คุมครองภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติไมสามารถเกิดขึ้นกับพื้นที่ ขาดมโนธรรมสํานึก ในเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทํา

ใหการทดลองโปรแกรมไมเปนที่ยอมรับในบางเรื่อง เชนการซอมหนีภัย คนในทองถิ่นยังมองวาคือ

การแชงใหเกิดสิ่งเลวรายกับพื้นที่ 

 

2.อุปสรรคดานสภาพอากาศ การวิจัยตองดําเนินการภายนอกอาคาร เปนสวนใหญ 

สภาพอากาศที่แปรปรวนมีผลตอการดําเนินการวิจัย 

 

อุปสรรคดานการทองเที่ยว พื้นที่ทําการทดลองงานวิจัยเปนสถานที่ทองเที่ยวทําให

หลายฝายเกรงวาการทําการทดลองในบางเรื่อง อาจสรางความตื่นตระหนก และเปนผลรายตอ

นักทองเที่ยว 

  
ปญหาการนําโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นไปใช 
  

1. ปญหาดานแหลงความรูและสื่อการเรียนรู เนื่องจากเนื้อหาสาระที่นํามาใชใน

โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนคือ เร่ืองภัยธรรมชาติ. การอนุรักษ ฟนฟู ปองกัน และ

แนวคิดเรื่องความตองการเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนบนรากฐานสําหรับ

เยาวชน ซึ่งผูเรียนยังไมเคยไดสัมผัสในสถานการณ ที่เปนจริงจึงทําใหมองภาพโดยรวมของการ

เรียนรู ดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนไมชัดเจน จําเปนตองศึกษานอกสถานที่และ

ศึกษาในสถานที่เคยเกิดเหตุการณนั้น เพื่อทําใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับ

สภาพการณของผูเรียน 
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2.ปญหากลุมผูเรียน กลุมทดลองมีความเห็นวา ขนาดของกลุมผูเรียนควรเพิ่มมากขึ้น 

เพื่อสามารถสรางความหลากหลายทางความคิด และควรมีประชากรที่เปนผูใหญเขารวมดวย เพื่อ

สรางความพรอมในระดับครอบครัว และชุมชนอยางแทจริง และทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ขยาย

วงกวางขึ้น 

 

3.ปญหาสถานที่ทําการทดลอง ในกิจกรรมการเรียนรูตามโปรแกรมการศึกษานอก

ระบบโรงเรียนที่จัดขึ้น เปนการเรียนรูภายนอกอาคารเปนสวนใหญ ทําใหการรวมตัวของกลุม

ทดลองคอนขางลําบาก ควรมีการปรับบริเวณ หรือกําหนดพื้นผิวการทดลองใหเล็กลง เพื่อ 

วิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุม สามารถดูแลไดทั่วถึง 



บทที่ 5 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสรางมโนธรรม

สํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน  ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณอาวไทย มี

วัตถุประสงค ดังนี้คือ 

1.เพื่อศึกษาความตองการเสริมสรางมโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณอาวไทย 

2.เพื่อพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสราง มโนธรรมสํานึก

เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ อาวไทย  

 3. เพื่อศึกษาผลการทดลองใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น ทางดาน 

ความรู ทัศนคติ พฤติกรรม และมโนธรรมสํานึก เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่

อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ อาวไทย  

4.เพื่อศึกษาปจจัยสงเสริมอุปสรรค ปญหาที่มีผลตอโปรแกรมการศึกษานอกระบบ

โรงเรียน เพื่อเสริมสรางมโนธรรมสํานึก เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู 

บนเกาะ บริเวณ อาวไทย ที่พัฒนาขึ้น 

 
การดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค โดยแบงออกเปน 4 ระยะ คือ  

1.ศึกษาความตองการเสริมสรางมโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับ

เยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณอาวไทย ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสาร เพื่อกําหนดพื้นฐานการ

พัฒนาโปรแกรม วิเคราะหสถานการณรวบรวมวิถีชีวิตชุมชน และพิจารณาผลที่พึงประสงค ตาม

ข้ันตอนที่สังเคราะหข้ึน พรอมทั้งพัฒนาเครื่องมือ จํานวน 10 ชุด เพื่อใชในการเก็บขอมูลการวิจัย  

2.พัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสราง มโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัย

พิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ อาวไทย ข้ันตอนที่4-5 จากขั้นตอน

ทั้ง 8 ที่ผูวิจัยไดทําการสังเคราะหข้ึน ไดแก การสรางแผนการเรียนรูและสรางสื่อการเรียนการสอน 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ ผูวิจัย ไดสรางแผนการเรียนรู แบงออกเปน 3 สวนคือ การพัฒนากรอบ

แนวคิด ตามแนวคิดของ เปาโล แฟร (Paulo Freire, 1970) สอดแทรกอยูในขั้นตอนที่ 5 ของ บอย

เลอร (Boyle, 1981) และ แนวคิดการเรียนรูของเยาวชน กลาวคือ ผูเรียนเปนศูนยกลาง เพื่อสังคม

และชุมชนความสนใจ ความพรอมที่จะเรียนและการปรับตัวมีสวนรวม เสนอรหัส (coding) 

คัดเลือกสถานการณ สรางสื่อการเรียนการสอน ถอดรหัส (decoding) วิพากษ (dialogue) การ
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พัฒนาเนื้อหาการสอน ผูวิจัยรวบรวมแนวคิดเนื้อหาสาระในเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติจาก

เอกสารง งานวิจัย และบทความทางอินเตอรเน็ตโดยสังเคราะหเนื้อหาและนํามาจัดเปนโปรแกรม

การศึกษานอกระบบโรงเรียน โดยเนน องคความรู ทักษะชีวิตและการดูแลธรรมชาติ เพื่อการ

เสริมสรางมโนธรรมสํานึก โดย พัฒนาเนื้อหาสาระ ตามแนวคิดของ โคฟ อานัน สถาบันการ

ปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ สํานักงานอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง และหนวยบรรเทา

สาธารณภัย และบทความที่เกี่ยวของตามที่ผูวิจัยไดทําการสังเคราะห ดังนี้ 1)สภาวะโลกรอน 2)

ประเภท สาเหตุ กระบวนการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 3)วงจรการจัดการภัยพิบัติ 4)การ

เตรียมพรอมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 5)การเฝาระวัง  6) การดํารงชีวิตหลังภัยพิบัติ7)การปฐม

พยาบาล 8)ปฏิบัติการสํารวจ (Tran sent) การฝกปฏิบัติทําแผนผัง(Mapping) การทําปฏิทิน

ฤดูกาล (Seasonal Calendar) และ แผนภูมิตนไม (Problem Tree) 9)การอนุรักษ ปองกัน ฟนฟู 

ธรรมชาติ และ10)การอนุรักษทรัพยากรชายฝงทะเล ผูวิจัยทําการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา 

(Content validity) ความเหมาะสมและความเปนไปได โดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 ทาน โดยใชคา

ดัชนี IOC มีเกณฑวา คาดัชนี IOC ที่คํานวณไดไมนอยกวา 0.8 ถือวาแบบประเมินการเรียนรูนั้นมี

ความเหมาะสม พิจารณาตัดสินใจ โดยอิสระแตละคน แลวผูวิจัยขอคําแนะนําเพิ่มเติมภายหลัง

จากที่ผูทรงคุณวุฒิไดตรวจสอบเรียบรอยแลว  

 3.ศึกษาผลการทดลองใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น ทางดาน 

ความรู ทัศนคติ พฤติกรรม และมโนธรรมสํานึก เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่

อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ อาวไทย โดยผูวิจัยไดศึกษาผลการวิจัยดาน ความรู ทัศนคติ พฤติกรรม 

และ มโนธรรมสํานึก อยูในขั้นทดลองที่ 6 ของขั้นตอนการทดลองที่ไดพัฒนาขึ้น 

4.ศึกษาปจจัยสงเสริมอุปสรรค ปญหาที่มีผลตอโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

เพื่อเสริมสรางมโนธรรมสํานึก เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะ 

บริเวณ อาวไทย ที่พัฒนาขึ้น 

 
สรุปผลการวิจัย 
 
 1.การศึกษาขอมูลความตองการการเรียนรูโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
เพื่อเสริมสรางมโนธรรมสํานึก เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู 
บนเกาะบริเวณ อาวไทย  
  

ความตองการการเรียนรูในเนื้อหาความรู จากการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบ

โรงเรียน ดังนี้ เยาวชนมีความตองการเรียนรูในเร่ืองภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน การ
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อนุรักษ ปองกัน และฟนฟูธรรมชาติ สภาวะโลกรอน และการเรียนรูการดํารงชีวิตหลังภัยพิบัติ การ

เฝาระวัง การตรียมพรอม ในระดับมาก เยาวชนคิดวา สมุย มีความปลอดภัยจากภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ในระดับ นอย คนมีความตระหนักรูเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

สําหรับเยาวชนระดับนอยปจจุบันหนวยงานราชการยังมิไดเตรียมการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

สําหรับเยาวชนในระดับนอย หากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนรายแรงบนเกาะสมุย 

หนวยราชการสามารถรับมือภัยพิบัติในระดับนอย การเตรียมซอมหนีภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

สําหรับเยาวชนเปนสิ่งจําเปน มาก การจัดการใหความรูเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับ

เยาวชนมีความจําเปนอยาง มาก และ เยาวชนเห็นวาสภาวะโลกรอนสงผลกระทบตอการเกิดภัย

พิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน อยาง มาก   

 ความตองการเสริมสรางมโนธรรมสํานึกของเยาวชน จากการเขารวมกิจกรรมโปรแกรม

การศึกษานอกระบบโรงเรียน เยาวชนมีความตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานมโนธรรมสํานึก 

มีคาเฉลี่ย อยูในชวง 3.00-3.80 ใน ดานมโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับ

เยาวชน 

ความตองการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู เยาวชน มีความตองการเขารวมกับ

กิจกรรมการเรียนรูที่จะจัดถึง รอยละ82.2.ระยะเวลาที่จัด แบง เปน 3 ชวง ชวงละ 3-4 วัน  

 
2.การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสรางมโนธรรม

สํานึก เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ อาว
ไทย 
 

ผลการวิจัยครั้งนี้ ไดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อเสริมสรางมโนธรรมสํานึก 

เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะ บริเวณอาวไทยโดยใชแนวคิด

กรอบแนวคิดการสรางแผนการเรียนรู เปนการผสมผสานแนวคิดการเรียนรูของ บอยเลอร(Boyle 

1981), ข้ันตอนการสอนของ เปาโล แฟร ขั้นตอนที่1 การเสนอรหัส (Codification) ข้ันตอนที ่2 การ

ถอดรหัส (Decoding) ข้ันตอนที่3 ข้ันการวิพากษวิจารณ (Dialogue) เนนผูเรียนเปน

ศูนยกลาง เพื่อสังคมและชุมชน เนน ความสนใจ ความพรอมที่จะเรียนและการปรับตัว ของวัยรุน

ตอนตน แบบมีสวนรวม องคประกอบคือ องคประกอบของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

การกําหนดพื้นฐานสําหรับพัฒนาโปรแกรม วิเคราะหสถานการณ พิจารณาผลที่พึงประสงค 

ประเมินขอมูล การสรางแผนการเรียนรู (ข้ันตอนการสอน เนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู) ส่ือ

การเรียนการสอนการทดลองใชโปรแกรม ศึกษาผลการใชโปรแกรม การรายงานผลของโปรแกรม  
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3.การทดลองใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อเสริมสรางมโนธรรม
สํานึก เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะ บริเวณ อาว
ไทย พบวา 
 

3.1.เยาวชน กลุมทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยของความรู ทัศนคติ พฤติกรรม และมโนธรรม

สํานึก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกวา กอนการทดลอง 

แสดงวา เยาวชนกลุมทดลอง หลังการเขาเรียนรูตามโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน มี

ความรู ทัศนคติ พฤติกรรม และมโนธรรมสํานึกสูงกวากอนการทดลอง 

 

3.2.เยาวชน กลุมทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยของความรู ทัศนคติ พฤติกรรม และมโนธรรม

สํานึก แตกตางกับ กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญที่ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยของกลุมทดลองสูงกวา 

กลุมควบคุม แสดงวา เยาวชนกลุมทดลอง หลังการเขาเรียนรูตามโปรแกรมการศึกษานอกระบบ

โรงเรียน มีความรู ทัศนคติ พฤติกรรม และมโนธรรมสํานึกสูงกวากอนการทดลอง ซึ่งเปนไปตาม

สมมติฐานการวิจัย 

 
4.ผลการศึกษาปจจัยสงเสริม อุปสรรค ปญหาที่มีผลตอโปรแกรมการศึกษานอก

ระบบโรงเรียน เพื่อเสริมสราง เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู 
บนเกาะ บริเวณ อาวไทย ที่พัฒนาขึ้น 
 

ปจจัยสงเสริมการนําโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น ไปใช 
 
1.ปจจัยกลุมผูเรียน 

 

กลุมผูเรียนมีกิจกรรมตามขั้นตอน ของ เปาโล แฟร (Paulo Friere, 1970) คือ ข้ันตอนที่1 

การเสนอรหัส (Codification) ข้ันตอนที่ 2 การถอดรหัส (Decoding) ข้ันตอนที่3 ข้ันการ

วิพากษวิจารณ (Dialogue) ดวยการดําเนินกิจกรรมของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ซึ่ง

เปนการเรียนรูแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง ดังนั้นกลุมผูเรียนจึงเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่

ผูจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนตองคํานึงถึง โดยเฉพาะความกระตือรือรน ความใสใจในการ

เรียนรูของผูเรียนทําใหการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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2.ปจจัยผูสอน และวิทยากร 
 

ในขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรูของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น 

ผูสอน และวิทยากร เปนผูมีบทบาทสําคัญอยูใกลชิดกับผูเรียนและไดเรียนรูไปกับผูเรียนดวย 

ดังนั้นผูสอน และวิทยากร จึงเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ผูจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนตอง

คํานึงถึงเพื่อพิจารณาเลือกวิทยากรที่มีความเหมาะสมตอโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

 
3.ปจจัยกิจกรรมการเรียนรู 
 

การสรางแผนการเรียนรูเปนการผสมผสานแนวคิดการเรียนรูของ บอยเลอร (Boyle,1981) 

เปาโล แฟร (Paulo Friere, 1970) และแนวคิดการเรียนรูของเยาวชน โดยจัดกิจกรรมตามขั้นตอน 

ของ เปาโล แฟร (Paulo Friere, 1970) คือ การเขารหัส ถอดรหัส และวิพากษ เนื้อหาสาระการ

จัดการภัยพิบัติบนรากฐานสําหรับเยาวชน ของ  โคฟ อานัน (Cophy Anan,1998) ประเภท สาเหตุ

และกระบวนการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ของ สถาบันปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ การฝก

ปฏิบัติจริงเกี่ยวกับ การเตรียมพรอม สําหรับเยาวชนและ สภาวะโลกรอน วงจรการปองกันและ

จัดการภัยพิบัติ การปฐมพยาบาล การเฝาระวัง ฝกปฏิบัติการสังเกตสัตว ธรรมชาติ ตามขั้นตอน

การเฝาระวัง การฝกปฏิบัติทําแผนผังปฏิบัติการสํารวจ (Transent) การทําปฏิทินฤดูกาล 

(Seasonal Calendar) และ แผนภูมิตนไม (Problem Tree) การอนุรักษ ปองกัน ฟนฟู ธรรมชาติ 

ปฏิบัติการทําความสะอาดชายหาดและอนุรักษทรัพยากรชายฝง กิจกรรมการเรียนรูที่จัดขึ้น เปน

ปจจัยสําคัญที่จะทําใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงค และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันของ

โปรแกรมการศึกษานอกโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น 

 
4.ปจจัยแหลงความรูและสื่อการเรียนรู 
 

ผูจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนตองจัดหาสื่อการเรียนรูใหพอเพียง จัดหาผูทรงคุณวุฒิ

มาใหคําแนะนําแกผูเรียน รวมทั้งรวบรวมแหลงความรูที่เกี่ยวของกับเนื้อหาสาระ มานําเสนอ เพื่อ

การสืบคนทางคอมพิวเตอรสามารถชวยพัฒนาการการเรียนรูไดเปนอยางดี  สามารถคนควาได

ตามตองการ แหลงความรูและสื่อการเรียนรูเปนปจจัยที่มีความสําคัญมากเพราะเปนตัวกระตุนให

ผูเรียนเกิดความใฝรูที่จะนําความรูตางๆมาแกปญหาใหสําเร็จลุลวงไปได การจัดกิจกรรมการ

เรียนรูตามโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น 
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5.ปจจัยสภาพแวดลอม 
 

ผูจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนตองเตรียมสภาพแวดลอมใหเหมาะสม เพื่อใหผูเรียนได

เรียนรูจากของจริง ทําใหเกิดความคิดนําไปประยุกตใช ไดเมื่อเจอกับภัยพิบัติตามธรรมชาติใน

พื้นที่จริง ดังที่กลุมทดลองมีความคิดเห็นวา สภาพแวดลอมที่จัดใหนั้นทําใหไดเรียนรูจากของจริง 

บรรยากาศ 

 
อุปสรรคการนําโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น ไปใช 
 
1.อุปสรรคดานความเชื่อ คนในทองถิ่น มีความเชื่อวามีส่ิงศักดิ์สิทธิ์คุมครองภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติไมสามารถเกิดขึ้นกับพื้นที่ ขาดมโนธรรมสํานึก ในเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทํา

ใหการทดลองโปรแกรมไมเปนที่ยอมรับในบางเรื่อง เชนการซอมหนีภัย คนในทองถิ่นยังมองวาคือ

การแชงใหเกิดสิ่งเลวรายกับพื้นที่ 

 

2.อุปสรรคดานสภาพอากาศ การวิจัยตองดําเนินการภายนอกอาคาร เปนสวนใหญ 

สภาพอากาศที่แปรปรวนมีผลตอการดําเนินการวิจัย 

 

3.อุปสรรคดานการทองเที่ยว พื้นที่ทําการทดลองงานวิจัยเปนสถานที่ทองเที่ยวทําให

หลายฝายเกรงวาการทําการทดลองในบางเรื่อง อาจสรางความตื่นตระหนก และเปนผลรายตอ

นักทองเที่ยว 

  
ปญหาและขอเสนอแนะของการนําโปรแกรมไปใช 
 
1.ปญหาดานแหลงความรูและสื่อการเรียนรู 
 
เนื่องจากเนื้อหาสาระที่นํามาใชในโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนคือ เร่ืองภัย

ธรรมชาติ. การอนุรักษ ฟนฟู ปองกัน และแนวคิดเรื่องความตองการเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

สําหรับเยาวชนบนรากฐานสําหรับเยาวชน ซึ่งผูเรียนยังไมเคยไดสัมผัสในสถานการณ ที่เปนจริงจึง

ทําใหมองภาพโดยรวมของการเรียนรู ดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนไมชัดเจน 

จําเปนตองศึกษานอกสถานที่และศึกษาในสถานที่เคยเกิดเหตุการณนั้น เพื่อทําใหผูเรียนสามารถ

นําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพการณของผูเรียน 
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2.ปญหากลุมผูเรียน 
 
กลุมทดลองมีความเห็นวา ขนาดของกลุมผูเรียนควรเพิ่มมากขึ้น เพื่อสามารถสรางความ

หลากหลายทางความคิด และควรมีประชากรที่เปนผูใหญเขารวมดวย เพื่อสรางความพรอมใน

ระดับครอบครัว และชุมชนอยางแทจริง และทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ขยายวงกวางขึ้น 

 
3.ปญหาสถานที่ทําการทดลอง 
 

ในกิจกรรมการเรียนรูตามโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่จัดขึ้น เปนการเรียนรู

ภายนอกอาคารเปนสวนใหญ ทําใหการรวมตัวของกลุมทดลองคอนขางลําบาก ควรมีการปรับ

บริเวณ หรือกําหนดพื้นผิวการทดลองใหเล็กลง เพื่อ วิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุม สามารถ

ดูแลไดทั่วถึง 
 
อภิปรายผล 
 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสรางมโนธรรม

สํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน  ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณอาวไทยมี

ประเด็นที่นํามาอภิปราย 4 ประเด็นคือ 1) ผลการศึกษาขอมูลความตองการการเรียนรู 2) ผลการ

พัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น 3) ผลการทดลองโปรแกรมการศึกษา

นอกโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น และ 4) ผลการศึกษาปจจัยสงเสริม อุปสรรค ปญหาที่มีผลตอโปรแกรม

การศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อเสริมสราง เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่

อาศัยอยู บนเกาะ บริเวณ อาวไทย ที่พัฒนาขึ้น 
 
1.ความตองการการเรียนรูโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อเสริมสราง 
เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะ บริเวณ อาวไทย ที่
พัฒนาขึ้น 
 

เยาวชนมีความตองการเขารวมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนในระดับ มาก โดย

ใหความเห็นวา สามารถเสริมสรางความรู ทัศนคติ พฤติกรรมและมโนธรรมสํานึก เปนไปตาม

แนวคิดการเรียนรูของ เปาโล แฟร (Paulo Friere, 1970) ที่วาการเรียนรูที่สามารถทําใหมองเห็น

ปญหา และการสามารถวิเคราะหปญหา ดวยวิธีการวิพากษ จะสรางพัฒนาการสวนบุคคลใหมี

ศักยภาพในตนเอง คือ สรางคนใหคิดเปน เปนการเสริมสรางมโนธรรมสํานึก (อุนตา นพคุณ
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,2528) เด็กจะเรียนรูไดดี ในสภาวะแวดลอมที่เปดกวาง สรางความคิด รับฟงและรวมคิดรวมทํา 

(เกียรติวรรณ อมาตยกุล,2534) สอดคลองกับงานวิจัยของ นิลุบล ฉลวยศรี (2536) ที่ พบวา การ

เรียนรูแบบการสรางมโนธรรมสํานึก สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุมทดลองใหมีการ

วิพากษวิจารณสูงกวากลุมควบคุม และงานวิจัยของพิมพใจ ศิริสาคร ที่พบวาเยาวชนแออัดที่สอน

ดวยวิธีการแบบมโนธรรมสํานึก ตามแนวคิดของเปาโล แฟร (Paulo Friere, 1970)มีการ

ปรับเปลี่ยน เจตคติหลังการทดลองเพิ่มข้ึน และงานวิจัยของ ไพบูลย โพธิ์หวังประสิทธิ์ (2548) ผล

ปรากฏวา โปรแกรมที่พัฒนาข้ึน สามารถทําใหผูเรียนมีระดับความรู  และมโนธรรมสํานึก เพิ่มข้ึน 

แสดงใหเห็นวา แนวคิด การสรางมโนธรรมสํานึกของ เปาโล แฟร (Paulo Friere) สามารถสราง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ทัศนคติและสรางพฤติกรรมที่เปล่ียนไปในทางที่ดีข้ึนใหกับผูรวมเรียนรู  
 
2.การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
 

โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อเสริมสรางมโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ สําหรับเยาวชน  ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณอาวไทย เปนโปรแกรมการศึกษานอกระบบ

โรงเรียน ที่มีการพัฒนาอยางเปนระบบ กลาวคือ พัฒนาอยางเปนขั้นตอน เกี่ยวของสัมพันธกัน 

โดยผูวิจัย เร่ิมศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนที่ปรากฏชัดเจน

ปจจุบัน  แนวคิดเกี่ยวกับ มโนธรรมสํานึก ของ เปาโล แฟร (Paulo Friere, 1970) ที่จุดประกาย

ความคิดที่วา การเสริมสรางมโนธรรมสํานึก จะเกิดขึ้นไดเมื่อ มีการเสริมสรางความรูและ

เสริมสรางทัศนคติ เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสรางมโนธรรมสํานึกซึ่งเปนแนวคิด

เดียวกับกระบวนการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ(Critical Reflection) ของ เมอซิวโรว(Mezirow, 

1991:4) ทฤษฎีการเรียนรูเพื่อเปล่ียนผานของผูใหญ ที่วาการสะทอนคือ การทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น

อยางมีสติเขาถึงแกนและจุดประสงคแนวคิดที่เปนกลยุทธที่สามารถนํามาสงเสริมการแกปญหา 

โดย เมอซิวโรว เนนเรื่องของ “ขอเสนอ” (premise) คือ การวิพากษ อยางเปนรูปธรรม สอดคลอง

กับแนวคิดของ สตีเฟน บลูคฟวลด (S. Brookfield ,1988:234) ที่กลาวถึงเทคนิคปฏิบัติการ

สะทอน :ซึ่งเปนประสบการณการเรียนรูที่สามารถชวยผูเรียนเขาใจถึง ”การเปลี่ยนผานการเรียนรู” 

โดยการมีสวนรวม บลูคฟวลด พัฒนา รูปแบบการสะทอนความคิด 5 ข้ัน ดังนี้ (1) สรางรูปแบบ

การสะทอนความคิดเชิงวิพากษ (2) ทบทวนการปฏิบัติเพื่อเจาะจงและลงในรายละเอียดของ

เหตุการณ (3) แสดงวิสัยทัศนของผูปฏิบัติ “แนวคิด” ที่เกี่ยวของกับเหตุการณนั้น (4) ขยายความ

คําถามที่ไมไดถาม ย้ําเนนแนวคิดของผูปฏิบัติ เพื่อสรางความเชื่อมโยง ความพึงพอใจ และเหตุผล

(5) จุดประกายกระบวนการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ ชวยใหแนวคิดของผูปฏิบัติสามารถ ตอบ

เหตุการณตางๆที่คลายคลึงกัน อยางเปนเหตุเปนผล  
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 จากแนวคิดการสะทอนเชิงวิพากษของ เมอซิวโรวและบลูคฟวลด ทําใหเห็นวาการะ

สะทอนความคิดของ เมอซิวโรว เนน เร่ือง ของ ขอเสนอ (premise) คือ การวิพากษและจดบันทึก 

เปนหลักฐาน  ในขณะที่ บลูคฟวลด เนน ความสอดคลอง เปนเหตุเปนผล(Rational) ใน

กระบวนการคิด โดยไมเนนการวิพากษ อยางไร ก็ตามมโนธรรมสํานึก ของเปาโลแฟร ก็

ประกอบดวย 4 ข้ันตอนคือ 1)ระดับต่ําสุดของจิตสํานึก คือ จิตสํานึกที่ยังไมเปลี่ยนแปลง 

(Intransitive Consciousness) สภาพของประชาชนที่มีจิตสํานึกเชนนี้ มีมากในประเทศโลกที่สาม 

ยากจน ดิ้นรนระดับพื้นฐานต่ําสุด เชื่อถือโชคลาง 2) ระดับจิตสํานึกกึ่งเปลี่ยนแปลง (Semi-

Intransitivity) ในระดับนี้จิตสํานึกไมเต็มที่ รับคานิยมผิดๆ ใชอารมณและรุนแรง 3) จิตสํานึกใน

ระดับที่3 คือการเปลี่ยนแปลงที่ไรเดียงสา (Naïve Transitiveness) กลาวคือประชาชนซึ่งเคยสงบ

เงียบ เกิดตระหนักรู มีการประทวงวิพากษวิจารณ ถูกปลุกระดมใหเปนเครื่องมือ ของกลุม

ผลประโยชน ขาดการวิเคราะห สังเคราะห ขอดีคือ ประชาชนเริ่ม ตระหนักรูวาตัวเองมีสวน ในการ

กําหนดชะตาชีวิต4)จิตสํานึกในระดับสูงสุดคือ ข้ันวิพากษวิจารณ (Critical Consciousness) มี

การไตรตรอง มีการคิด สนทนา (Dialogue) มีความเชื่อมั่น มีการผสมผสานระหวางการกระทํา

และการใครครวญเขาดวยกัน คือ มโนธรรมสํานึก (Conscientization) หรืออาจกลาวไดวา มโน

ธรรมสํานึกของเปาโล แฟร (Paulo Frier, 1970) อันเปนจิตสํานึกขั้นที่สามารถวิพากษวิจารณ อีก

นัยหนึ่งก็คือ กระบวนการสะทอนความคิดเชิงวิพากษ (Critical Reflection) นั้นเอง  

  

 แนวคิดการพัฒนาโปรแกรม ของบอยเลอร (Boyle,1981) ทําใหเกิดแนวคิด การสราง

มโนธรรมสํานึกใหกับคนในพื้นที่เสี่ยงภัย วา ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนมิใชส่ิงที่ไกลตัว

อีกตอไป และอาจเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได จึงเปนสิ่งจําเปน  การตื่นตัวมิใชการตื่นตูม สอดคลองกับการ

ใหความรูเกี่ยวกับวงจรภัยพิบัติ และ วงจรการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ของโค

ฟ อานัน (Cophy Anan1998,อางถึงใน บัญชา ธนบุญสมบัติ, 2548)  การจัดการภัยพิบัติโดย

อาศัยชุมชนเปนฐาน(Community Base Disaster Management  CBDM)ตามแนวคิดของ นาย 

โคฟ อานัน (Cophy Anan, 1998) เนนการรวมคิด รวมทํา และรวมตัดสินใจ ประโยชน ที่เห็น

ชัดเจนของ CBDM คือ เตือนภัยไดรวดเร็ว คนมีความรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมของตนเองจึงสามารถ

บอกไดวาจะมีเหตุการณไมดีอะไรเกิดขึ้น จากการศึกษาแนวคิดการเรียนรูเยาวชน  เยาวชนเปน

กลุมเปาหมาย เนื่องจาก เยาวชน เปนรากฐานของสังคมที่เขมแข็ง(สัมมาสิกขา อโศก, 2548)

สอดคลองกับรัฐธรรมนูญ (2550) มาตรา52 กลาววา เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการอยูรอดและ

ไดรับการพัฒนาดานรางกายจิตใจ และสติปญญาตามสภาพแวดลอมที่เหมาะสม เนื่องจากการ

รวบรวมขอมูลและพบวา ปญหาเรงดวนในสังคมไทยปจจุบันคือการจัดการศึกษาใหเยาวชน เกิด

มโนธรรมสํานึก เกี่ยวกับธรรมชาติ (อําพล จินดาวัฒนะ, 2549)  
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การเสริมสรางมโนธรรมสํานึก ควรเริ่มตนที่ เยาวชน ผูเปนรากฐานของสังคมที่เขมแข็ง 

(สัมมาสิกขา อโศก,2548) การสรางมโนธรรมสํานึกหากไดทํากับเยาวชนจะเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เพราะเยาวชนคืออนาคตของชาติ (พิมพใจ ศิริสาคร, 2542)การอนุรักษ ส่ิงแวดลอม คือการเริ่มตน

สนใจธรรมชาติ และเยาวชนเปนผูมีความตื่นตัวทางดานนี้ (สุธีรา เลิศวิสุทธิ์ไพบูลย, 2536) 

เยาวชนคือตนกลาที่รอการเพาะบมอยางถูกวิธี (นิภา เกียรติเทิดกลา, 2537) สอดคลองกับ

งานวิจัย พบวา งานวิจัยสวนใหญที่วิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติดี หรือ

มโนธรรมสํานึก นิยมดําเนินการกับประชากรที่เปนเยาวชน มีอายุระหวาง 13-15 ป หรือที่เรียกวา 

วัยรุนตอนตน โดยใหเหตุผลสอดคลองกันวา เปนวัย ที่ตองการเรียนรู สนใจ และแสวงหา เกี่ยวกับ

เร่ืองราวทางธรรมชาติ ชอบการผจญภัย ตื่นเตน ชวนติดตาม มีความตื่นตัว ดังนั้น เยาวชน จัดเปน

กลุมคนที่มีความเหมาะสมในการเสริมสรางมโนธรรมสํานึก เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาต ิสําหรบั

เยาวชน  ผูวิจัยไดนําประเด็นที่กลาวขางตนมารวมกําหนดองคประกอบของการวิจัย 

 

กิจกรรมการเรียนรู จัดตามแนวคิดของ เปาโล แฟร (Paulo Friere, 1970) 3 ข้ันตอนคือ 

ถอดรหัส ใสรหัส วิพากษ จากกระบวนการดังกลาว ผูเรียนจะเรียนรูเพื่อเขาใจสถานการณ และ

นํามาวิเคราะหและวิพากษรวมกัน  สถานการณภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่เปนจริง ทําใหเกิด

ประสบการณการเรียนรูรวมกัน  และนําไปขยายตอกับครอบครัวและคนใกลชิด สรางการ

แกปญหาบนรากฐานของชุมชน สอดคลองกับคํากลาวของ โคฟ อานัน (Cophy Anan,1998) ที่วา

ชุมชนเปนศูนยกลางของการจัดการภัยพิบัติ ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมที่มีผลตอการดํารงชีพ

ของตนเองและ ไดรับประโยชนจากการมีส่ิงแวดลอมที่ดีตอสุขภาพ ชุมชนเปนตัวจักรสําคัญในการ

เสี่ยงจากภัยพิบัติ และเปนกลุมแรกที่ไดรับประโยชน นอกจากนี้ผูเรียนยังไดเรียนรูในการนําตนเอง 

สรางคิดดําเนินการพาตนเองใหพนภัย สอดคลอง กับแนวคิดของ สุมาลี สังขศรี (2549) ที่วาการ

คนหาความรูดวยการนําตนเอง เปนวิธีการหนึ่งที่มีสวนชวยในการแกปญหา อีกทั้งในชวงการ

ทํางานกลุม ผูเรียนไดเรียนรูถึงกระบวนการทํางานรวมกัน ฟงคําวิพากษ ของผูอ่ืนและเปน

กระบวนการสามารถนํามาใชในการแกปญหา และเสริมสรางพลังในการตอสูกับภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ สอดคลองกับพระบรมราโชวาท ของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (2542) ที่วาการ

พัฒนา คนคือการพัฒนาที่ยั่งยืน ความรูจาก กิจกรรมที่จัดขึ้น ผูเรียน สามารถนํามาปรับเปลี่ยน

ทัศนคติ พฤติกรรม และสรางมโนธรรมสํานึกในที่สุด  

 

แหลงความรูและส่ือการเรียนรู แหลงความรูและส่ือการเรียนรูที่เปนบุคคลไดแกผูสอนและ

วิทยากร เปนผูทรงคุณวุฒิสามารถใหคําแนะนําแกผูเรียน รวมทั้งแหลงความรูทีเ่กีย่วของกบัเนือ้หา

สาระ เชน การสืบคนทางคอมพิวเตอร สามารถชวยพัฒนาการการเรียนรูไดเปนอยางดี  สามารถ
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คนควาไดตามตองการ แหลงความรูและสื่อการเรียนรูเปนปจจัยที่มีความสําคัญมากเพราะเปน

ตัวกระตุนใหผูเรียนเกิดความใฝรูที่จะนําความรูตางๆมาแกปญหาใหสําเร็จลุลวงไปได ดังที่ ณัฐ

กานต ไทสุวรรณและคณะ(2548) กลาวไววา การจัดการเรียนการสอนเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ส่ือการสอนนับวามีความสําคัญมาก เพราะเปนเรื่องที่พบเห็นได แตไมมีความเคยชิน เนื่องจาก

ไมไดพบในชีวิตประจําวัน และเปนตัวกระตุนใหผูเรียนเกิดความใฝรูที่จะนําความรู มาแกปญหาซึ่ง

สอดคลองกับ แนวคิดของ อาชัญญา รัตนอุบล (2543) ที่ไดกลาววาการสืบคนขอมูลจาก

แหลงขอมูลถือเปนสิ่งสําคัญในการเรียนรู การเรียนรูจากแหลงที่หลากหลาย เพื่อการสืบคนอยาง

กวางขวางจะทําใหผูเรียนเกิดประสบการณการเรียนรูทีนําไปสูการสรางทัศนคติ ปรับพฤติกรรม 

และเปนกระบวนการสรางาการเรียนรูรวมกัน 
 

การวัดประเมินผล โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น เพื่อ

เสริมสรางมโนธรรมสํานึกสําหรับเยาวชนที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณอาวไทย ไดสรางแบบประเมิน 

ดานความรู ทัศนคติ พฤติกรรมและมโนธรรมสํานึกของผูเรียน ซึ่งจากความคิดเห็นของวิทยากร 

และผูชวยวิทยากร วิธีการประเมิน ครอบคลุมประเด็นที่เรียนรู การประเมินถือเปนขั้นตอนสําคัญ 

ดังที่ นิศา ชูโต (2536) กลาวา การประเมินที่ดี สามารถชวยใหงานวิจัยที่จัดทํามีคุณคา นาเชื่อถือ 

 

สภาพแวดลอม การจัดกิจกรรมการเรียนรู เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผูจัดการ

การศึกษานอกระบบโรงเรียนไดจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูเพื่อใหสอดคลองกับหนวย

การเรียนรูที่ 1-10 และจากความคิดเห็นของผูเรียน พบวาสภาพแวดลอม เอื้อตอการเรียนรูจาก

ของจริงไดลงมือปฏิบัติทดลองจริง ทําใหรูสึกสดชื่น บรรยากาศดี เปนไปตามลักษณะที่สําคัญ

ประการหนึ่ง ของการเรียนรู คือการเรียนรูเปนกระบวนการที่ตองอาศัยสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 

เพื่อเอื้ออํานวยใหบุคคลเกิดการเรียนรูไดดี (ปดิพัทธ สําเภาทอง, 2546) 

 

โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น มุงเนนที่กระบวนการเรียนรูและเนื้อหา

สาระ เพราะการพัฒนาการเรียนรูและสาระที่ดี เปนสิ่งสําคัญตอผูเรียน ดังที่ อาชัญญา รัตนอุบล 

(2543) ไดกลาวา กระบวนการเรียนรู และเนื้อหาสาระที่สอดคลองกัน กอประโยชนแกผูเรียน 

สอดคลองกับแนวคิด พระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตราที่ 24 ในเรื่องการจัด

กระบวนการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรู เนื้อหาสาระควบคูไปกับการเผชิญสถานการณ และ

การประยุกตความรูมาใช (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545) 
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จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา การดําเนินการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

ดังกลาว มีการดําเนินอยางเปนระบบ โดยมีแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยเปนพื้นฐานหรือเปน

กรอบในการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนและไดผานการตรวจสอบจาก

ผูทรงคุณวุฒิ ทําใหโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนไดรับการยอมรับประสิทธิผลสนอง

วัตถุประสงค ของโปรแกรม การศึกษานอกระบบโรงเรียน  

 
3.การใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อเสริมสราง เกี่ยวกับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะ บริเวณ อาวไทย ที่พัฒนาขึ้น 

 

3.1.ความรู จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา เยาวชนกลุมทดลอง มีความรูเกี่ยวกับภัย

พิบัติทางธรรมชาติ เพิ่มข้ึน หลังการทดลอง และมีความรูสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญที่ 

.05 หลังการเขารวมเรียนรูโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ เสริมสรางมโนธรรมสํานึก 

เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนที่อาศัยอยูบนเกาะ บริเวณอาวไทย ทั้งนี้เนื่องจาก

กิจกรรมและเนื้อหาการเรียนรูไดสรางองคความรูอยางเปนระบบ สอดคลอง กับแนวคิด ของ เปา

โล แฟร (Paulo Friere, 1970) ที่วา  การเขารหัส ถอดรหัส วิพากษ โดยผาน Dialogue สามารถ

สรางองคความรูใหมใหกับผูเรียนได 

 

3.2.ทัศนคติ จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา เยาวชนกลุมทดลอง มีทัศนคติเกี่ยวกับภัย

พิบัติทางธรรมชาติ เพิ่มข้ึน หลังการทดลอง และมีทัศนคติสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญที่ 

.05 หลังการเขารวมเรียนรูโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อ เสริมสรางมโนธรรมสํานึก 

เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนที่อาศัยอยูบนเกาะ บริเวณอาวไทย ทั้งนี้เนื่องจาก

กิจกรรมและเนื้อหาการเรียนรูไดสรางองคความรูเพื่อเสริมสรางทัศนคติอยางเปนระบบ สอดคลอง 

งานวิจัย ของ สุวรรณา รักพานิชย (2542) ที่วา ความรู สามารถเสริมสรางทัศนคติและการปฏิบัติ

ตนเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมของของผูเรียนได 

 

3.3.พฤติกรรม จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา เยาวชนกลุมทดลอง มีพฤติกรรม

เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพิ่มข้ึน หลังการทดลอง และมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงดานบวกสูง

กวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญที่ .05 หลังการเขารวมเรียนรูโปรแกรมการศึกษานอกระบบ

โรงเรียนเพื่อ เสริมสรางมโนธรรมสํานึก เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนที่อาศัยอยู

บนเกาะ บริเวณอาวไทย ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมและเนื้อหาการเรียนรูไดสรางพฤติกรรมดานบวก
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อยางเปนระบบ สอดคลอง งานวิจัย ของ ดวงใจ อินทรจันทร (2543) ที่วา การเสริมสรางความรู 

ทัศนคติสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนได  

 

3.4.มโนธรรมสํานึก จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา เยาวชนกลุมทดลอง มีมโนธรรม

สํานึก  เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพิ่มข้ึน  หลังการทดลอง  และมีมโนธรรมสํานึก  ที่

เปล่ียนแปลงสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญที่ .05 หลังการเขารวมเรียนรูโปรแกรมการศกึษา

นอกระบบโรงเรียนเพื่อ เสริมสรางมโนธรรมสํานึก เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนที่

อาศัยอยูบนเกาะ บริเวณอาวไทย ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมและเนื้อหาการเรียนรูไดสรางมโนธรรม

สํานึกอยางเปนระบบ สอดคลองกับงานวิจัยของ ไพบูลย โพธิ์หวังประสิทธิ์ (2548)  ที่วาการสราง

ความรูและทัศนคติ มีผลตอ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและมโนธรรมสํานึก  

 

ดังนั้นการที่เยาวชน ไดดําเนินการตามขั้นตอนการเรียนรู ของเปาโล แฟร (Paulo Friere, 

1970) ที่วา  การเขารหัส ถอดรหัส วิพากษ โดยผาน Dialogue ในโปรแกรมการศึกษานอกระบบ

โรงเรียน เพื่อเสริมสรางมโนธรรมสํานึก เกี่ยวกับ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู

บริเวณอาวไทย ที่พัฒนาขึ้น เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผูรวมทดลองมี ความรู ทัศนคติ พฤติกรรม 

และมโนธรรมสํานึก สูงกวากลุมควบคุม 

 
4.ปจจัยสงเสริม อุปสรรค ปญหาที่มีผลตอโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อ
เสริมสราง เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะ บริเวณ 
อาวไทย ที่พัฒนาขึ้น 
  

4.1.ปจจัยสงเสริม ที่มีผลตอโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อเสริมสราง 

เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

กลุมผูเรียน กลุมผูเรียนมีกิจกรรมตามขั้นตอน ของ เปาโล แฟร (Paulo Friere, 1970) คือ 

ข้ันตอนที่1 การเสนอรหัส (Codification) ข้ันตอนที่ 2 การถอดรหัส (Decoding) ข้ันตอนที่3 ข้ัน

การวิพากษวิจารณ (Dialogue) ดวยการดําเนินกิจกรรมของโปรแกรมการศึกษานอกระบบ

โรงเรียน ซึ่งเปนการเรียนรูแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง ดังนั้นกลุมผูเรียนจึงเปนปจจัยสําคัญประการ

หนึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิมพใจ ศิริสาคร (2536) ความกระตือรือรน ความใสใจในการ

เรียนรูของผูเรียนทําใหการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ผูสอน วิทยากรและผูชวยผูวิจัย ในขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรูของโปรแกรมการศึกษานอก

ระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น ผูสอน และวิทยากร เปนผูมีบทบาทสําคัญอยูใกลชิดกับผูเรียนและได
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เรียนรูไปกับผูเรียนดวย ดังนั้นผูสอน และวิทยากร จึงเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งตอโปรแกรม

การศึกษานอกระบบโรงเรียน ผูสอน วิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุม มีบทบาทสําคัญอันเปน

ปจจัยที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรูกับกลุมผูเรียน มีสวนชวยกระตุนและเปดโอกาสใหกลุมผูเรียนได 

เขารหัส ถอดรหัส และวิพากษ  ชวยเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรู ที่ดีในกลุม ดังนั้นทั้ง ผูสอน 

วิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุมเปนปจจัยสําคัญที่ตองคํานึงถึงเพื่อการเตรียมความพรอมตอ

โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

กิจกรรมการเรียนรู การสรางแผนการเรียนรู เปนการผสมผสานแนวคิดการเรียนรูของ บอย

เลอร (Boyle,1981) เปาโล แฟร (Paulo Friere, 1970) และแนวคิดการเรียนรูของเยาวชน โดยจัด

กิจกรรมตามขั้นตอน ของ เปาโล แฟร (Paulo Friere, 1970) คือ การเขารหัส ถอดรหัส และ

วิพากษ เนื้อหาสาระการจัดการภัยพิบัติบนรากฐานสําหรับเยาวชน ของ  โคฟ อานัน (Cophy 

Anan,1998) ประเภท สาเหตุและกระบวนการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ของ สถาบันปองกันภัย

พิบัติทางธรรมชาติ การฝกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับ การเตรียมพรอม สําหรับเยาวชนและ สภาวะโลก

รอน วงจรการปองกันและจัดการภัยพิบัติ การปฐมพยาบาล การเฝาระวัง ฝกปฏิบัติการสังเกตสตัว 

ธรรมชาติ ตามขั้นตอนการเฝาระวัง การฝกปฏิบัติทําแผนผังปฏิบัติการสํารวจ (Tran sent) การทํา

ปฏิทินฤดูกาล (Seasonal Calendar) และ แผนภูมิตนไม (Problem Tree) การอนุรักษ ปองกัน 

ฟนฟู ธรรมชาติ ปฏิบัติการทําความสะอาดชายหาดและอนุรักษทรัพยากรชายฝง กิจกรรมการ

เรียนรูที่จัดขึ้นอยางเปนระบบขั้นตอน เปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงค

สอดคลองกับงานวิจัยของ นิภา เกียรติเทิดกลา (2537) ที่วาการเรียนรูอยางเปนระบบสามารถ 

สราง ความรู ทัศนคติ และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

  แหลงความรูและสื่อการเรียนรู ส่ือการเรียนรู ผูทรงคุณวุฒิที่สามารถใหคําแนะนําแก

ผูเรียน แหลงความรูที่เกี่ยวของกับเนื้อหาสาระ เปนปจจัยที่มีความสําคัญมากเพราะเปนตัวกระตุน

ใหผูเรียนเกิดความใฝรูที่จะนําความรูตางๆมาแกปญหาใหสําเร็จลุลวงไปได การจัดกิจกรรมการ

เรียนรูตามโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น ตองมีอุปกรณเพียงพอเพื่อการ

สืบคนทางคอมพิวเตอรสามารถชวยพัฒนาการการเรียนรูไดเปนอยางดี   

 สภาพแวดลอม ผูจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนตองเตรียมสภาพแวดลอมใหเหมาะสม 

เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูจากของจริง ทําใหเกิดความคิดนําไปประยุกตใช ไดเมื่อเจอกับภัยพิบัติตาม

ธรรมชาติในพื้นที่จริง สภาพแวดลอมที่จัดใหนั้นทําใหไดเรียนรูจากของจริง บรรยากาศ 
 
4.2.อุปสรรคที่มีผลตอโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อเสริมสราง เกี่ยวกับภัย

พิบัติทางธรรมชาติ 
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อุปสรรคดานความเชื่อ คนในทองถิ่น มีความเชื่อวามีส่ิงศักดิ์สิทธิ์คุมครองภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติไมสามารถเกิดขึ้นกับพื้นที่ ขาดมโนธรรมสํานึก ในเร่ืองของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทําให

การทดลองโปรแกรมไมเปนที่ยอมรับในบางเรื่อง เชนการซอมหนีภัย คนในทองถิ่นยังมองวาคือ

การแชงใหเกิดสิ่งเลวรายกับพื้นที่ ดังนั้นการทําความเขาใจกับชุมชนควรหลีกเลี่ยงการขัดแยงกับ

ความเชื่อ ดังเชน ผูวิจัยพยายามจัดขั้นตอนการหนีภัย อยางเงียบๆ แตเยาวชนก็สามารถหนีภัยได 

เพราะรูเสนทางการหนีภัยจากโปรแกรมแลว เยาวชนสามารถนําความรูที่ไดรับไปบอกกับ

ผูปกครองซึ่งสามารถทําใหชุมชน เกิดมโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพิ่มมากขึ้น 

อุปสรรคดานสภาพอากาศ การวิจัยตองดําเนินการภายนอกอาคาร เปนสวนใหญ สภาพ

อากาศที่แปรปรวนมีผลตอการดําเนินการวิจัย ดังนั้นควรมีการจัดหา อุปกรณ เชนเต็นท เส้ือกันฝน

และอ่ืนๆ ในกรณีที่ฝนตก หรือเลือกชวงเวลาทดลองที่เหมาะสม 

อุปสรรคดานการทองเที่ยว พื้นที่ทําการทดลองงานวิจัยเปนสถานที่ทองเที่ยวทําใหหลาย

ฝายเกรงวาการทําการทดลองในบางเรื่อง อาจสรางความตื่นตระหนก และเปนผลรายตอ

นักทองเที่ยว แตหากมีการประชาสัมพันธอยางดี และโนมนาวใหผูบริหารยินยอม ยอมสามารถ

สรางประโยชนตอชุมชนในวงกวาง 
 

 4.3.ปญหาที่มีผลตอโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อเสริมสราง เกี่ยวกับภัย

พิบัติทางธรรมชาติ 

ปญหาดานแหลงความรูและสื่อการเรียนรู เนื่องจากเนื้อหาสาระที่นํามาใชในโปรแกรม

การศึกษานอกระบบโรงเรียนคือ เร่ืองภัยธรรมชาติ. การอนุรักษ ฟนฟู ปองกัน และแนวคิดเรื่อง

ความตองการเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนบนรากฐานสําหรับเยาวชน ซึ่งผูเรียน

ยังไมเคยไดสัมผัสในสถานการณ ที่เปนจริงจึงทําใหมองภาพโดยรวมของการเรียนรู ดานภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชนไมชัดเจน จําเปนตองศึกษานอกสถานที่และศึกษาในสถานที่เคยเกิด

เหตุการณนั้น เพื่อทําใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพการณของผูเรียน 

ปญหากลุมผูเรียน กลุมทดลองมีความเห็นวา ขนาดของกลุมผูเรียนควรเพิ่มมากขึ้น เพื่อ

สามารถสรางความหลากหลายทางความคิด และควรมีประชากรที่เปนผูใหญเขารวมดวย เพื่อ

สรางความพรอมในระดับครอบครัว และชุมชนอยางแทจริง และทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ขยาย

วงกวางขึ้น 

ปญหาสถานที่ทําการทดลอง ในกิจกรรมการเรียนรูตามโปรแกรมการศึกษานอกระบบ

โรงเรียนที่จัดขึ้น เปนการเรียนรูภายนอกอาคารเปนสวนใหญ ทําใหการรวมตัวของกลุมทดลอง

คอนขางลําบาก ควรมีการปรับบริเวณ หรือกําหนดพื้นผิวการทดลองใหเล็กลง เพื่อ วิทยากรและ

ผูชวยวิจัยประจํากลุม สามารถดูแลไดทั่วถึง 
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ขอเสนอแนะ 
 
 1.ขอเสนอแนะสําหรับการนําโปรแกรมการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อเสริมสราง
มโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับ เยาวชน บริเวณ อาวไทย ไปใช 
 จากผลการวิจัยพบวา โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ที่พัฒนาขึ้นสามารถ

เสริมสรางมโนธรรมสํานึก เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยูบนเกาะ

บริเวณอาวไทย ไดนั้น ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

  

1.1.การเสริมสรางมโนธรรมสํานึก เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใหเกิดขึ้นกับเยาวชน 

นับเปนประโยชนสําคัญยิ่ง ตอประชากรที่อาศัยอยูริมทะเล และบนเกาะในบริเวณ อาวไทย และที่

อ่ืนๆโดยรอบ เปนการเพิ่มทางเลือกการแกปญหา การสูญเสียจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่มุงเนน

ใหผูเรียนเกิดมโนธรรมสํานึก เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อยูใกลตัว สามารถจัดการภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ การสอดแทรกใหกลุมทดลองไดเรียนรูการใชทักษะชีวิตใน

สถานการณยากลําบาก เชน การเตรียมพรอม การเฝาระวัง การปฐมพยาบาล สรางความอดทน

ใหแกกลุมทดลอง จุดประกายมโนธรรมสํานึกดาน ทักษะการเตรียมพรอม การเฝาระวัง การ

ดํารงชีวิตหลังภัยพิบัติหรือการปฐมพยาบาลและการเรียนรูเกี่ยวกับสภาวะโลกรอนทําใหกลุม

ทดลองไดรับองคความรูดานสาเหตุของภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการทําใหเกิดสภาวะโลกรอน 

การฟนฟูอนุรักษธรรมชาติและการอนุรักษทรัพยากรชายฝงทําใหรูถึงแนวทางปฏิบัติที่สามารถลด

สภาวะโลกรอนและภัยพิบัติทางธรรมชาติ การไดเห็นภาพเกี่ยวกับการ เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ประเภทตางๆทําให กลุมทดลองตระหนักถึงภัยอันรายแรงของภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อยูใกลตัวที่

ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 

  

1.2.ผูจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่จะนําโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่

พัฒนา ข้ึนไปใชงาน ควรศึกษาแตละองคประกอบและแผนการเรียนรูของโปรแกรมการศึกษานอก

ระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้นอยางลึกซึ้ง เพื่อใหสามารถนําไปใชประโยชน การนําโปรแกรมการศึกษา

นอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้นไปใชใหเหมาะสม ควรคํานึงวา การคัดเลือกผูเรียน ควรเปนไปดวย

ความเต็มใจ สมัครใจของเจาตัว เพราะจะทําใหการเรียนรู เปนไปดวยดี ควรจัดเวลาการเรียนรูให 

สัมพันธกัน ผูเรียนตองพรอมสะดวก ควรใหผูเรียนสามารถพักคางได เพื่อสรางสัมพันธภาพ ทําให

มีการรวมกลุมเหนียวแนนขึ้น ผูสอน วิทยากร และผูชวยวิทยากร มีความสําคัญตอการเกิดการ

เรียนรูของผูเรียนจึงควรมีคุณสมบัติทั้งดาน วิชาการ คุณธรรม จริยธรรม เพื่อสรางความสุขในการ

เรียนรู การเตรียมความพรอม ของผูสอนและผูชวย ตองไดรับการเตรียมเปนอยางดี ในบทบาทของ
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ผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูในกลุมยอย วิทยากรในแตละเนื้อหาสาระควรใหเวลากับผูเรียน

อยางเต็มที่ ทั้งในชวงการเรียนรู และนอกเวลา เพื่อใหเกิดความกระจางในกรณีที่มีปญหา การได

ลงมือปฏิบัติจริงยอมสรางความเขาใจกับผูเรียนดังนั้นผูจัดการศึกษานอกโรงเรียนควรเนนกิจกรรม

ที่ลงมือปฏิบัติจริงนอกสถานที่ เพิ่มมากขึ้น 

 
1.3.การนําโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้นไปใช ควรคํานึงถึง 
 องคประกอบ สําคัญของการศึกษานอกระบบโรงเรียนคือ กําหนดพื้นฐานการพัฒนา

โปรแกรม วิเคราะหสถานการณรวบรวมวิถีชีวิต พิจารณาผลที่พึงประสงค การสรางแผนการเรียนรู 

สรางสื่อการเรียนการสอน การทดลองใชโปรแกรม ศึกษาและวิเคราะหผลการใชโปรแกรม และการ

รายงานคาของโปรแกรม องคประกอบของโปรแกรมทั้งหมด ที่กลาวมาสงผลใหการพัฒนาดาน

เนื้อหาสาระที่จะนํามาเรียนรูมีข้ันตอนที่สมบูรณยิ่งขึ้น 

เนื้อหาสาระที่จะนํามาเรียนรู ควรเปนเรื่องที่มีความสําคัญ มีลักษณะบูรนาการ ดานภัย

พิบัติทางธรรมชาติ ในระยะเวลานั้น หรือเกี่ยวของกับพื้นที่นั้นๆ เชนเชียงราย ไมมีโอกาสเจอภัย

พิบัติ ดานทะเลอาจเปนเรื่อง โคลนถลมเปนตน สถานการณที่เปนปญหาจะตองเปนสถานการณที่

เปนจริง มีความเกี่ยวของกับกลุมผูเรียน เพื่อใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใช กับเหตุการณใน

พื้นที่จริง อยางไรก็ตามองคประกอบของโปรแกรมควรแบงออกเปน ดานสาเหตุประเภทภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ ดานทักษะชีวิตในสถานการณยากลําบาก และการอนุรักษฟนฟู ธรรมชาติ เพื่อสราง

ความสมดุล ดานองคความรู ทัศนคติ พฤติกรรม อันนํามาสูมโนธรรมสํานึก 

ส่ือการเรียนรู หนังสือ ตํารา เอกสารอางอิง จะตองมีจํานวนเพียงพอกับกลุมผูเรียน มี

ลักษณะที่หลากหลาย เพื่อปองกันความเบื่อหนายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผูเรียนได ควรมีการศึกษาดู

งานในสถานที่จริงตามเนื้อหาสาระที่กําหนด เพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง ควรเพิ่มส่ือการ

เรียนรูดานวีดีโอ ใหมากขึ้น เพราะจะชวยใหเขาใจลักษณะของภัยพิบัติทางธรรมชาติเพิ่มข้ึน 

สภาพแวดลอม ในการอบรม อาหารเชา กลางวัน และอาหารวาง ควรเปนอาหารเพื่อ

สุขภาพ เพื่อเยาวชนไดรูจักการใชทรัพยากรอยางมีคุณคา ควรเปนผลไมตามฤดูกาล ไอศกรีม

สมุนไพร น้ําผลไม ควรมีผูคุมอุปกรณส่ือการเรียนรูอยางเขมงวด เพื่อการใชส่ืออยางคุมคา มี

ประโยชน การเตรียมพรอมของสถานที่ ที่จะนําโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนไปใช ควรมี

การแยกกลุมยอยลงอีก และไมควรจัดหางเกินไปเพื่อสะดวกในการประสานงาน นอกจากนี้

สถานที่ในการวิจัยควรมีการจํากัดบริเวณใหแคบลง เนื่องจากกลุมวิจัยที่เปนเยาวชน มีนิสัยซุกซน 

ดังนั้นสถานที่วิจัยที่เปดกวาง อาจทําใหกลุมทดลองกระจัดกระจายยากตอการทําการวิจัย 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 

1.ควรมีการวิจัยในเขตพื้นที่อ่ืน เชน หมูเกาะอาวไทยทางภาคตะวันออก และแถบอันดา

มัน เพื่อจะไดทราบวา โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนนี้สามารถใชไดกับประชากร ทุก

ทองถิ่น และอาจเปลี่ยนจากคําวา มโนธรรมสํานึก เปนการตระหนักรู เนื่องจากมโนธรรมสํานึกเปน

ทฤษฎีเกา และไมเปนที่รูจักแพรหลายยกเวนในหมูนักการศึกษาทําใหเปนอุปสรรคในดานความ

เชื่อในการทํางานเปนทีม 

2.ควรมีการวิจัยโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสรางมโนธรรมสํานึก

เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใหกวางขวางออกไปในทุกกลุมเปาหมาย โดยการปรับกิจกรรม 

เนื้อหาสาระ ใหเหมาะสม กับเพศวัยและลักษณะเฉพาะ รวมทั้งความตองการ และความสนใจของ

กลุมเปาหมายนั้นๆและดวยแนวคิดการเรียนรูแบบอื่นๆเชน การเรียนการสอนผานเว็บ (Web 

Computer – Based Training: WBT) เปนตน 

3.ในการทําวิจัยครั้งตอไปหากไดมีการปรับเปลี่ยน แนวคิดทฤษฎี ใหมีความทันสมัยยิ่งขึ้น 

จะเพิ่มความนาสนใจใหกับงานวิจัย ดังนั้น ผูวิจัย ขอนําเสนอ การวางกรอบทฤษฎีใหมดังนี้ 
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บลูคฟลดหรือเมอซิโรว 
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พัฒนาเชงิปฏบิัติการ 

การ
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หลักการและเหตุผล 
 
 แผนการเรียนรูนี้จัดทําขึ้นเพื่อใชในการทดลองการวิจัยเรื่องโปรแกรมการศึกษานอก

ระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสรางมโนธรรมสํานึกสํานึก เกี่ยวกับ ภัยพิบัติทางธรรมชาติสําหรับ

เยาวชนที่อาศัยอยู ในอาวไทย เนื่องจากเยาวชนและประชาชนสวนใหญยังไมมีการตื่นตัวในดาน

นี้ผูวิจัยไดทําการทดลองกับเยาวชนใน อ.เกาะสมุย จํานวน 39 คนจาก 39 ชุมชน โดยใชนวคิด

การจัดการเรียนรูเพื่อสรางมโนธรรมสํานึก ของเปาโล แฟร (Paulo Freire,1970) ที่มีรูปแบบ

ชัดเจน โดย เนนเรื่อง ของ Dialogue การเขารหัส ถอดรหัส และการคิดวิพากษวิจารณ ซึ่งผูสอน

ตองเตรียมการ เขาใจอยางถองแทจึงสามารถดําเนินการได และสวนใหญจะถูกนํามาใชเพื่อให

ผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและมโนทัศนของตน  ผูวิจัยยังไดเลือกหลักการพัฒนาโปรแกรม 

เชิงพัฒนาของ บอยเลอร (Boyle,1981) และแนวคิดการเรียนรูของเยาวชนโดยเนนการเรียนรู 

โดยผูเรียนเปนศูนยกลาง และแนวคิดรวมคิดรวมทํารวมตัดสินใจของชุมชน โดยโคฟ อานัน 

(Cophy Anan, 1998) เกี่ยวกับวงจรการจัดการภัยพิบัติ แนวคิด ของ CMMET เร่ืองภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ แนวคิดของสํานักงานอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เร่ืองการอนุรักษ ปองกัน 

ฟนฟู ธรรมชาติ หนวยบรรเทาสาธารณะภัยเรื่อง การใชชีวิตเมื่อเกิดภัยพิบัติ มาเปนกรอบ

แนวคิดและเนื้อหาสาระในการสรางแผนการเรียนรู การจัดการเรียนรูเกี่ยวกับภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติดวยการสรางมโนธรรมสํานึก หนวยงานที่เกี่ยวของและงานวิจัยดานการศึกษานอก

ระบบโรงเรียน ยังไมมีผูใดจัดทํา สวนใหญเปนการฟนฟู ปองกัน อนุรักษมากวาการสรางมโน

ธรรมสํานึกใหตระหนักรูถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติ อันเนื่องมาจาการทําลายธรรมชาติ ซึ่งสามารถ

ลดหายนะเมื่อเกิดขึ้นจริงไดในระดับหนึ่ง หมูเกาะในอาวไทยเปนแหลงทองเที่ยว โอกาสที่มนุษย

จะทําลายธรรมชาติมีอยูตลอดเวลา ดังนั้นมโนธรรมสํานึกคือการจุดประกายความคิดที่สามารถ

ทําใหผูเรียนเดินทางเขาสูวงจรธรรมชาติ  

 

การเสริมสรางมโนธรรมสํานึก จะตองประกอบไปดวย การเสริมสรางความรูและ

เสริมสรางทัศนคติ คือ การใหความรูเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ อันเกิดขึ้นจาก ดิน(ธรณีพิบัติภัย) น้ํา

(อุทกภัย) ลม (วาตภัย) และไฟ (อัคคีภัย)  (CMMET, 2550) จากการศึกษาความตองการพบวา

เยาวชนตองการการเรียนรู เกี่ยวกับ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่เกิดจาก แผนดินไหว พายุ และอุทก
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ภัยโดยใหความรูภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เคยเกิดขึ้นในบริเวณอาวไทยในอดีต และที่อาจจะ

เกิดขึ้นในอนาคต เพราะทั้ง 3 รูปแบบเมื่อเกิดในทะเลและกลายเปนภัยพิบัติ จะเกิดในลักษณะ

คลื่นใหญและฝนฟาคะนองจนถึงคลื่นยักษ ตองหลบภัยในที่สูงเหมือนกันเปนภัยธรรมชาติที่

เกิดขึ้นในโลกตลอดเวลา แต”คน” ยังไมตระหนักรูวาสามารถสรางภัยพิบัติใหกับชีวิต ดังนั้นการ

สรางมโนธรรมสํานึกใหกับคนในพื้นที่เสี่ยงภัย วา ภัยพิบัติทางธรรมชาติมิใชส่ิงที่ไกลตัวอีกตอไป 

และอาจเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได จึงเปนสิ่งจําเปน  การตื่นตัวมิใชการตื่นตูม  

 

การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐาน(Community Base Disaster 

Management )ตามแนวคิดของ นาย โคฟ อันนัน (Cophy Anan, 1998) เนนการรวมคิด รวมทํา 

และรวมตัดสินใจ ประโยชน ที่เห็นชัดเจนของ CBDM คือ เตือนภัยไดรวดเร็ว คนในชุมชนมี

ความรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในชุมชนของตนเองจึงสามารถบอกไดวาจะมีเหตุการณไมดีอะไร

เกิดขึ้นในชุมชน อีกทั้งมีประสบการณมากมายในการที่จะจัดการทั้งในดานการเตรียมพรอมรับ

ภัย และ การปฏิบัติในขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน ชวยใหชุมชนเขมแข็ง ไมตองรอความชวยเหลือจาก

ภายนอกชุมชนประชาชนไดรับความรู และทักษะใหมๆ นําไปสูการเสริมสรางความสามารถใน

การคิดริเร่ิมพัฒนาชุมชนของตนเองชวยลด หรือขจัดความลอแหลมเสี่ยงภัยของชุมชน ซึ่งจะเปน

การลดผลกระทบของภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ประชาชนบนเสมุยยังขาดความรูในเรื่องภัย

พิบัติทางธรรมชาติมีความตองการการเรียนรูเพื่อปองกันตนเองและเตรียมพรอมรับมือหากเกิด

ภัยธรรมชาติที่รุนแรง แนวคิดการมีสวนรวมของชุมชนสอดคลอง กับแนวคิดสําคัญที่ บอยเลอร 

(Boyle,1981)กําหนดไวในการพัฒนาโปรแกรมเชิงพัฒนา ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย เลือก

เยาวชนเปนกลุมเปาหมาย เนื่องจาก เยาวชน เปนรากฐานของสังคมที่เขมแข็ง(สัมมาสิกขา 

อโศก, 2548) ดังนั้นผูวิจัยจึงไดเลือกเยาวชนที่เปนวัยรุนตอนตน ที่มีชวงอายุระหวาง 13-15 ป ใน

การวิจัยครั้งนี้เพราะ จากการศึกษางานวิจัยพบวา การสรางมโนธรรมสํานึกหากไดทํากับเยาวชน

จะเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะเยาวชนคืออนาคตของชาติ (พิมพใจ ศิริสาคร, 2536)การ

อนุรักษ ส่ิงแวดลอม คือการเริ่มตนสนใจธรรมชาติ และเยาวชนเปนผูมีความตื่นตัวทางดานนี้ 

(สุธีรา เลิศวิสุทธิ์ไพบูลย, 2536) เยาวชนคือตนกลาที่รอการเพาะบมอยางถูกวิธี (นิภา เกยีรตเิทดิ

กลา, 2537) และจากการศึกษางานวิจัย พบวา งานวิจัยสวนใหญที่วิจัยเกี่ยวกับการสงเสริม

ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติดี หรือมโนธรรมสํานึก นิยมดําเนินการกับประชากรที่เปนเยาวชน 

มีอายุระหวาง 13-15 ป หรือที่เรียกวา วัยรุนตอนตน โดยใหเหตุผลสอดคลองกันวา เปนวัย ที่

ตองการเรียนรู สนใจ และแสวงหา เกี่ยวกับเร่ืองราวทางธรรมชาติ ชอบการผจญภัย ตื่นเตน ชวน

ติดตาม มีความตื่นตัวสูง  
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จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา แผนการเรียนรูนี้ นําไปใชในโปรแกรมการศึกษานอก

ระบบโรงเรียน เพื่อประกอบการวิจัย 
 

วัตถุประสงค 

เพื่อเสริมสราง มโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ทีอ่าศยัอยู 

บนเกาะสมุย บริเวณอาวไทย  

 

แนวคิดในการจัดแผนการเรียนรู 
 
การจัดแผนการเรียนรูผูวิจัย ไดนําแนวคิดของ เปาโล แฟร(Paulo Freire, 1970) และ 

บอยเลอร (Boyle, 1981) มาสังเคราะหดังนี้ 

 

บอยเลอร (Boyle, 1981) 

1.วัตถุประสงค 

2.กลุมผูเรียน 

3.วิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุม 

4.เนื้อหาสาระ 

5. กิจกรรมการเรียนรู 

6.แหลงความรูและส่ือการเรียนรู 

7.การประเมินผล 

8.สภาพแวดลอม 

เปาโล แฟร(Paulo Freire, 1970) 

1.เสนอรหัส (Encoding) 

2.ถอดรหัส (Decoding) 

3.วิพากษ (Dialogue) 

แนวคิดการเรียนรูของเยาวชน 

1.เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  

 2.เนน ความสนใจ ความพรอมที่จะเรียน แบบมีสวนรวม 

สังเคราะหไดดังนี้ 

1.วัตถุประสงค  
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2.กลุมผูเรียนเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เนน ความสนใจ ความพรอมที่จะเรียน แบบมี

สวนรวม 

3.วิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุม 

4.เนื้อหาสาระ 

5. กิจกรรมการเรียนรู 

-เสนอรหัส (Encoding) 

-ถอดรหัส (Decoding) 

-วิพากษ (Dialogue) 

6.แหลงความรูและส่ือการเรียนรู 

7.การประเมินผล 

8.สภาพแวดลอม 

ดังนั้นแผนการเรียนรูจึงมีองคประกอบดังนี้ 

1.วัตถุประสงค เพื่อเสริมสราง มโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับ

เยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ อาวไทย  

2.กลุมผูเรียน เยาวชน อายุ 13-15 ป อาศัยอยูบนเกาะ บริเวณอาวไทย 

3.วิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุม ผูวิจัยไดกําหนดคณะผูรวมงานดังนี้ 

 -ที่ปรึกษา    นาย สุราษฎร สุขเจริญ 

-ผูวิจัย     นาง ชนินทร สุขเจริญ 

 -เหรัญญิกและประสานงาน  นาย ธาน ีสุขเจริญ 

 -ผูชวยผูวิจยั    นาย วฒุิชัย เตี้ยพานิช 

      นางสาว รววิรรณ สุขเจริญ 

-วิทยากร อาจารย ธนิต ดีทอง นายภักดี ศิริจันทกุล 

และ ดร.บํารุงศักดิ์ ฉัตรอานนัทเวช  

-สถานที่ดําเนินการวิจัย เกาะสมุย สุราษฎรธานี  

4.เนื้อหาสาระ  

 -การพัฒนาขั้นตอนการสอน ตามแนวคิดของ เปาโล แฟร (Paulo Freire, 1970) 

สอดแทรกอยูในขั้นตอนที่ 5 ของ บอยเลอร (Boyle, 1981) และ แนวคิดการเรียนรูของเยาวชน 

กลาวคือ ผูเรียนเปนศูนยกลาง เพื่อสังคมและชุมชนความสนใจ ความพรอมที่จะเรียนและการ

ปรับตัวมีสวนรวม เสนอรหัส (coding) คัดเลือกสถานการณ สรางสื่อการเรียนการสอน ถอดรหัส 
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(decoding) วิพากษ (dialogue) ตามขั้นตอน คือ วัตถุประสงค กลุมผูเรียน (เนนผูเรียนเปน

ศูนยกลาง เนน ความสนใจ ความพรอมที่จะเรียน โดยแบบมีสวนรวม) วิทยากรและผูชวยวิจัย

ประจํากลุม เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู (เสนอรหัส (coding) ถอดรหัส (decoding) วิพากษ 

(dialogue) 

เนื้อหาการสอน ประกอบดวย 

 1.สภาวะโลกรอน  

2. ประเภท สาเหตุและกระบวนการเกิดภยัพิบัติทางธรรมชาติ  

3. วงจรการการจัดการภัยพบิัติ 

4. การเตรียมพรอม 

5.วิธีการเฝาระวัง 

6.การดํารงชีวติหลังภัยพิบัติ 

7.การปฐมพยาบาล 

8.ปฏิบัติการสํารวจ การฝกปฏิบัติทําแผนผัง การทาํแผนทีฤ่ดูกาล และ แผนภูมิตนไม 

(Problem Tree) 

9.การอนุรักษ ปองกนั ฟนฟู ธรรมชาติ 

10.การอนุรักษทรัพยากรชายฝงทะเล 

 

5. กิจกรรมการเรียนรู 

-เสนอรหัส(coding)  

-ถอดรหัส (decoding)  

-วิพากษ (dialogue) 

 

6.แหลงความรูและส่ือการเรียนรู จากอินเตอรเน็ต หนังสือ ใบงาน และสถานที่จริง 

 

7.การประเมินผล ประกอบดวย 1) แบบประเมินความรู 2) แบบประเมินทัศนคติ 3) 

แบบประเมินพฤติกรรมและมโนธรรมสํานึก 4) แบบสัมภาษณ สนทนากลุม วิเคราะหความ

ตองการ 5) แบบประเมินความพึงพอใจในการเขารวมปฏิบัติการ แบงเปน 2 ระยะคือ ดําเนินการ

ประเมินกอนและหลังการทดลอง ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

 

8.สภาพแวดลอม ดําเนินการวิจัย ในสภาพแวดลอมจําลองและเปนจริง 
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ตารางที่ 8  แผนการเรียนรู เพื่อ เสริมสราง มโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ อาวไทย  

 

โปรแกรม รายละเอียด 

1.วัตถุประสงค เพื่อเสริมสราง มโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพบิตัิ

ทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู บน

เกาะบริเวณ อาวไทย  

2.กลุมผูเรียน เปนเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะสมุย  อาย ุ13-

15 ป โดยเขาศึกษาเรียนรูดวยความสมัครใจ 

3.วิทยากรและผูชวยวิจัยประจํากลุม ผูมีความรู ความชํานาญดานการจัดกิจกรรม 

การอนุรักษฟนฟูธรรมชาติ ดานการบรรเทาสา

ธารณภัย ดานกิจกรรมฝกอดทนการจัดคาย

ลูกเสือและการเรียนการสอน 

4.เนื้อหาสาระ แบงออกเปน 10 หนวย คือ 

1.สภาวะโลกรอน  

2. ประเภท สาเหตุและกระบวนการเกิดภัย

พิบัติทางธรรมชาติ  

3. วงจรการการจัดการภัยพบิัติ 

4.การเตรียมพรอม 

5.วิธีการเฝาระวัง 

6.การปฐมพยาบาล 

7.การดํารงชีวติหลังภัยพิบัติ 

8.ปฏิบัติการสํารวจ การฝกปฏิบัติทําแผนผัง 

การทาํแผนทีฤ่ดูกาล และ แผนภูมิตนไม 

(Problem Tree) 

9.การอนุรักษ ปองกนั ฟนฟู ธรรมชาติ 

10.การอนุรักษทรัพยากรชายฝงทะเล 
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ตารางที่ 8(ตอ)   แผนการเรียนรู เพื่อ เสริมสราง มโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ อาวไทย  
 

โปรแกรม รายละเอียด 

5.กิจกรรมการเรียนรู ข้ันตอนของกจิกรรมการเรียนรูเปนการ

ผสมผสานแนวคิดการเรียนรูของ บอยเลอร

(Boyle 1981), ข้ันตอนการสอนของ เปาโล 

แฟร ข้ันตอนที1่ การเสนอรหสั (Codification) 

ข้ันตอนที ่2 การถอดรหัส (Decoding) 

ข้ันตอนที3่ ข้ันการวพิากษวิจารณ (Dialogue) 

เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เพื่อสังคมและ

ชุมชน เนน ความสนใจ ความพรอมที่จะเรียน

และการปรับตัว ของวัยรุนตอนตน แบบมสีวน

รวม 

6.แหลงความรูและส่ือการเรียนรู แหลงความรูและส่ือการเรียนรู 

-วิทยากรและผูชวยวจิัยประจํากลุม 

-วีดีโอ 

-นิทรรศการ 

-อินเตอรเน็ต 

-เอกสาร ตํารา 

7.การประเมินผล ประเมินผลกอนหลังการทดลอง ดาน ความรู 

ทัศนคติ พฤติกรรม และมโนธรรมสํานึก โดย 

ประเมินในชั่วโมง ที่ 1 และชั่วโมงที่ 100 

8.สภาพแวดลอม สถานที่สําหรับการวิจัย -พื้นที่จริง ตามหนวย

วิจัย เชน ทะเล ภูเขาและอื่นๆ-มีคอมพิวเตอรที่

เชื่อมตอระบบ อินเตอรเน็ต เพื่อใหผูเรียนเขา

ไปสืบคนขอมูลได-สรางบรรยากาศการเรียนรู 

ตามขั้นตอน ของ เปาโล แฟร-อาหารเครื่องดื่ม 
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แผนภูมิที่ 2  องคประกอบของแผนการจดัการเรียนรู 

 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 

 
หนวยที่ 1 

สภาวะโลกรอน (ชม.ที่ 1-10) 

 
8สภาพแวดลอม

7. การ
ประเมินผล 

 

6.แหลงความรู
และส่ือการ
เรียนรู 5.กิจกรรมการเรียนรู 

-เสนอรหัส(coding)  

-ถอดรหัส (decoding) 
-วิพากษ 

 
4.เนื้อหาสาระ 

 

3. วิทยากรและ
ผูชวยวจิัย
ประจํากลุม 

 
2. กลุมผูเรียน 

 

 
 
1.วัตถุประสงค 
 

องคประกอบ
ของแผนการ
จัดการเรยีนรู 

1.สภาวะโลกรอน  

2.ประเภท สาเหตุและกระบวนการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

3.วงจรการการจัดการภัยพบิัติ 

4.การเตรียมพรอม 

5.วิธีการเฝาระวัง 

6.การดํารงชีวติหลังภัยพิบัติ 

7.การปฐมพยาบาล 

8.ปฏิบัติการสํารวจ การฝกปฏิบัติทําแผนผัง การทาํแผนทีฤ่ดูกาล และ 

แผนภูมิตนไม (Problem Tree) 

9.การอนุรักษ ปองกนั ฟนฟู ธรรมชาติ 

10.การอนุรักษทรัพยากรชายฝงทะเล 
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หนวยที1่ 
สภาวะโลกรอน 
(ชั่วโมงที ่1-10) 

 
สาระการเรียนรู    
 -สภาวะโลกรอน 

-ภาวะเรือนกระจก 

-วิธีการลดสภาวะโลกรอน 

 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

สามารถอธิบายเกี่ยวกับสภาวะโลกรอนและการลดภัยพบิัติทางธรรมชาติ และ-วิธีการ

ลดสภาวะโลกรอน ผูเรียนมทีัศนคติ และความรูทีเ่พิ่มข้ึน 
 
ภาระงาน/กิจกรรม 
 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน  
1. ละลายพฤติกรรม ทําความรูจักกนั ใหผูเรียนเลาประวัติสวนตวัใหกนัฟง  

2. ทาํแบบประเมินทัศนคติ ประเมินความรู ประเมินพฤติกรรมและประเมินมโนธรรมสํานกึกอน

การเรียนรู  
 
กิจกรรมเนน กระบวนการสรางมโนธรรมสาํนึกของ เปาโล แฟร 
ดําเนนิการโดย นาง ชนินทร สุขเจริญ 

ข้ันที่1   การเสนอรหัส ดวยการใหดูรูปภาพที่ขัดแยงกัน  

สภาวะโลกรอน ภาพภาวะเรือนกระจก โลกยังสามารถถายเทพลังงานสูนอกโลกไดและ

ภาพภาวะเรือนกระจก ที่โลกไมสามารถถายเทพลังงานสูนอกโลก การปลูกตนไม การตัดตนไม 

(ทําใบงานที่มอบให) 

ข้ันที่ 2  -ผูเรียนถอดรหัสดวยการพดูถึงภาพที่เหน็   

 -ผูสอนชวยกระตุนดวยคาํถามหากผูเรียนไมสามารถถอดรหัสได 

  ใคร/ทําอะไร/ที่ไหน/อยางไร 

 -ทําใบงานที่มอบให 
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ข้ันที3่ ใหผูเรียนแบงกลุมจํานวนเทาๆ กัน ตามความสมคัรใจ ใหผูเรียนรวมแสดงความคิดเหน็ 

วิพากษสาเหตกุารเกิด วิธกีารปองกันเปดโอกาสใหนักเรยีนรวมแสดงความคิดเหน็ในชั้นเรียน 

เพื่อสรุปเปนขอความรูรวมกนั ออกมาอภปิราย  
 
การประเมิน 

1.ประเมินกอนการทดลอง ทั้งกลุมควบคุม และกลุมทดลอง 

2.แบบประเมินความรู พัฒนาจากแบบประเมินความรูของ ไพบูลย โพธิ์หวังประสิทธิ์ 

(2548) ลักษณะใหเลือกจํานวน 4 ตัวเลือก โดยใหกากบาทขอที่เห็นวาถูก ตอบถูกได 1คะแนน 

ตอบผิดได 0 คะแนน จํานวน 30 ขอ 

3.แบบประเมินทัศนคติ พัฒนาจากแบบประเมินทัศนคติของ ไพบูลย โพธิ์หวังประสิทธิ์ 

(2548) ลักษณะใหเลือกจํานวน 5 ตัวเลือก เปนแบบ สเกลของ ลิเคิรท (Likert) โดยใหกากบาท

ขอที่เห็นดวย จํานวน 20 ขอ 

4.แบบประเมิน พฤติกรรม พัฒนาจาก แบบประเมินพฤติกรรมของ ชาลิณี เอี่ยมศรี 

(2549) ลักษณะใหเลือกจํานวน 5 ตัวเลือก เปนแบบ สเกลของ ลิเคิรท (Likert) โดยใหกากบาท

ขอที่เห็นดวย จํานวน 20 ขอ 

5.แบบประเมิน มโนธรรมสํานึก พัฒนาจากแบบประเมินทัศนคติของ ไพบูลย โพธิ์หวัง

ประสิทธิ์ (2548) ลักษณะเปนแบบ การตัดสินใจโดยใหกากบาทขอที่เห็นดวย จํานวน 10 ขอ 

แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) มีความหมายดังนี้ 

 

5 หมายความวา  ผูตอบมีในขอนั้นในระดับมากที่สุด 

4 หมายความวา  ผูตอบมีในขอนั้นในระดับมาก 

3 หมายความวา  ผูตอบมีในขอนั้นในระดับปานกลาง 

2 หมายความวา  ผูตอบมีในขอนั้นในระดับนอย 

1 หมายความวา  ผูตอบมีในขอนั้นในระดับนอยที่สุด 

การพิจารณาแปลผลตามเกณฑคะแนนเฉลี่ยดังนี้ 

4.21-5.0 ความพึงพอใจระดับมากที่สุด 

3.41-4.20 ความพึงพอใจระดับมาก 

2.61-3.40 ความพึงพอใจระดับปานกลาง 

1.81-1.60             ความพึงพอใจระดับนอย 

1.00-1.80 ความพึงพอใจระดับนอยที่สุด 
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สื่อแหลงเรียนรู 
http://simple.mrsjan.com/topic/1768/ 

http://www.anurak.info/ 

 
สื่อการสอน ตามแนวคิด ของเปาโล แฟร 
1.ส่ือวีดีโอสภาวะโลกรอน 

2.ส่ือรูปภาพภาวะเรือนกระจก  
กิจกรรมเสรมิ 
1.ปลูกตนไม 

ระยะเวลาการเรียนรู  10  ช.ม.     
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ใบความรูที่ 1 

สภาวะโลกรอน 

สภาวะโลกรอน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate 

Change) เปนปญหาใหญของโลกเราในปจจุบัน สังเกตไดจาก อุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ 

สาเหตุหลักของปญหานี้ มาจาก กาซเรือนกระจก (Greenhouse gases) ปรากฏการณเรือน

กระจก มีความสําคัญกับโลก เพราะกาซจําพวก คารบอนไดออกไซด หรือ มีเทน จะกักเก็บความ

รอนบางสวนไวในในโลก ไมใหสะทอนกลับสูบรรยากาศทั้งหมด มิฉะนั้น โลกจะกลายเปนแบบ

ดวงจันทร ที่ตอนกลางคืนหนาวจัด (และ ตอนกลางวันรอนจัด เพราะไมมีบรรยากาศ กรอง

พลังงาน จาก ดวงอาทิตย) ซึ่งการทําใหโลกอุนขึ้นเชนนี้ คลายกับหลักการของ เรือนกระจก (ที่ใช

ปลูกพืช) จึงเรียกวา ปรากฏการณเรือนกระจก (Greenhouse Effect) แตการเพิ่มข้ึนอยาง

ตอเนื่องของ CO2 ที่ออกมาจาก โรงงานอุตสาหกรรม รถยนต หรือการกระทําใดๆที่เผา เชื้อเพลิง

ฟอสซิล (เชน ถานหิน น้ํามัน กาซธรรมชาติ หรือ สารประกอบไฮโดรคารบอน) สงผลใหระดับ

ปริมาณ CO2 ในปจจุบันสูงเกิน 300 ppm (300 สวน ใน ลานสวน) เปนครั้งแรกในรอบกวา 6 

แสนปซึ่ง คารบอนไดออกไซด ที่มากขึ้นนี้ ไดเพิ่มการกักเก็บความรอนไวในโลกของเรามากขึ้น

เร่ือยๆ จนเกิดเปน สภาวะโลกรอน ดังเชนปจจุบัน 

ในสภาวะปกติ โลกเราจะไดรับพลังงานประมาณ 99.95 % จากดวงอาทิตย ในรูปแบบ

ของการแผรังสี พลังงานที่เหลือมาจากความรอนใตพิภพซึ่งหลงเหลือจากการกอตัวของโลกจาก

ฝุนธุลีในอวกาศ และการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีที่มีอยูในโลก ตั้งแตดึกดําบรรพมาโลกเรา

สามารถรักษาสมดุลของพลังงานที่ไดรับอยางดีเยี่ยม โดยมีการสะทอนความรอนและการแผรังสี

จากโลกจนพลังงานสุทธิที่ไดรับในแตละวันเทากับศูนย ทําใหโลกมีสภาพอากาศเหมาะสมตอ

ส่ิงมีชีวิตหลากหลาย  

กลไกหนึ่งที่ทําใหโลกเรารักษาพลังงานความรอนไวได คือ "ปรากฏการณเรือนกระจก" 

(greenhouse effect) โดยโลกจะมีชั้นบาง ๆ ของแกสกลุมหนึ่งเรียกวา "แกสเรือนกระจก" 

(greenhouse gas) ที่ทําหนาที่ดักและสะทอนความรอนที่โลกแผกลับออกไปในอวกาศใหกลับ

เขาไปในโลกอีก หากไมมีแกสกลุมนี้ โลกจะไมสามารถเก็บพลังงานไวได และจะมีอุณหภูมิ

แปรปรวนในแตละวัน แกสกลุมนี้จึงทําหนาที่เสมือนผาหมบาง ๆ ที่คลุมโลกที่หนาวเย็น  

การณกลับกลายเปนวาในชวงระยะเวลาหลายสิบปที่ผานมา โลกเราไดมีการสะสมแกส

เรือนกระจกในชั้นบรรยากาศมากขึ้น เนื่องจากการเผาไหมเชื้อเพลิงตาง ๆ ที่ใชในกิจกรรม
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ประจําวัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเผาไหมน้ํามันเชื้อเพลิงที่ขุดขึ้นมาจากใตดิน การเพิ่มข้ึนของ

แกสเรือนกระจกทําใหโลกไมสามารถแผความรอนออกไปไดอยางที่เคย สงผลใหอุณหภูมิของ

โลกเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง เสมือนกับโลกเรามีผาหมที่หนาขึ้นนั่นเอง  

สภาวะโลกรอนภายในชวง 10 ปนับต้ังแตป พ.ศ. 2533 มานี้ ไดมีการบันทึกถึงปที่มี

อากาศรอนที่สุดถึง 3 ปคือ ป พ.ศ. 2533, พ.ศ.2538 และป พ.ศ. 2540 แมวาพยากรณการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยังมีความไมแนนอนหลายประการ แตการถกเถียงวิพากษวิจารณ

ไดเปล่ียนหัวขอจากคําถามที่วา "โลกกําลังรอนขึ้นจริงหรือ" เปน "ผลกระทบจากการที่โลกรอนขึ้น

จะสงผลรายแรง และตอเนื่องตอส่ิงที่มีชีวิตในโลกอยางไร" ดังนั้น ยิ่งเราประวิงเวลาลงมือกระทํา

การแกไขออกไปเพียงใด ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็จะยิ่งรายแรงมากขึ้นเทานั้น และบุคคลที่จะไดรับ

ผลกระทบมากที่สุดก็คือ ลูกหลานของพวกเราเอง 

 

สภาวะโลกรอนเปนภัยพิบัติที่มาถึง โดยที่เราทุกคนตางทราบถึงสาเหตุของการเกิดเปน

อยางดี นั่นคือ การที่มนุษยเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอซซิล เชน ถานหิน น้ํามัน และกาซธรรมชาติ 

เพื่อผลิตพลังงาน เราตางทราบดีถึงผลกระทบบางอยางของสภาวะโลกรอน เชน การละลายของ

น้ําแข็งในขั้วโลก ระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้น ความแหงแลงอยางรุนแรง การแพรระบาดของโรคราย

ตางๆ อุทกภัย ปะการังเปลี่ยนสีและการเกิดพายุรุนแรงฉับพลัน โดยผูที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด 

ไดแก ประเทศตามแนวชายฝง ประเทศที่เปนเกาะ และภูมิภาคที่กําลังพัฒนาอยางเอเชีย

อาคเนยจากการทํางานของคณะกรรมการของรัฐบาลนานาชาติ วาดวยเรื่องการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศที่มีองคการวิทยาศาสตร ไดรวมมือกับองคการสหประชาชาติ เฝาสังเกต

ผลกระทบตางๆ และไดพบหลักฐานใหมที่แนชัดวา จากการที่สภาวะโลกรอนขึ้นในชวง 50 กวาป

มานี้ สวนใหญเปนผลมาจากการกระทําของมนุษย ซึ่งสงผลกระทบอยางตอเนื่องใหอุณหภมูขิอง

โลกเพิ่มข้ึนในทุกหนทุกแหง ประมาณ 1.4-5.8 องศาเซลเซียส  

 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไมไดเปลี่ยนแปลงไปทีละเล็กทีละนอย แตเปนการ

เปล่ียนแปลงอยางรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นบอยครั้ง และมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ตัวอยางที่เห็นไดชดั

ไดแก ความแหงแลงอยางรุนแรง วาตภัย อุทกภัย พายุฝนฟาคะนอง พายุทอรนาโด แผนดินถลม 

และการเกิดพายุรุนแรงฉับพลัน จากภาวะอันตรายเหลานี้พบวา ผูที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่ที่เส่ียง

กับการเกิดเหตุการณดังกลาว ซึ่งไดรับผลกระทบมากกวาพื้นที่สวนอื่นๆ ยังไมไดรับการเอาใจใส

และชวยเหลือเทาที่ควร นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณวา การที่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น เปนเหตุ
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ใหปริมาณผลผลิตเพื่อการบริโภคโดยรวมลดลง ซึ่งทําใหจํานวนผูอดอยากหิวโหยเพิ่มข้ึนอีก 60-

350 ลานคน 

 

ในประเทศไทยและฟลิปปนส มีโครงการพลังงานตางๆ ที่จัดตั้งขึ้น และการดําเนินงาน

ของโครงการเหลานี้ ไดสงผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยาอยางเห็นไดชัด ตัวอยางเชน การ

เปลี่ยนแปลงของฝนที่ไมตกตามฤดูกาล และปริมาณน้ําฝนที่ตกในแตละชวงไดเปลี่ยนแปลงไป 

การบุกรุกและทําลายปาไมที่อุดมสมบูรณ การสูงขึ้นของระดับน้ําทะเลและอุณหภูมิของน้ําทะเล 

ซึ่งสงผลกระทบอยางมากตอระบบนิเวศวิทยาตามแนวชายฝง และจากการที่อุณหภูมิของน้ํา

ทะเลสูงขึ้นนี้ ไดสงผลกระทบตอการเปลี่ยนสีของน้ําทะเล ดังนั้น แนวปะการังตางๆ จึงไดรับ

ผลกระทบและถูกทําลายเชนกัน 

 

ประเทศไทยเปนตัวอยางของประเทศที่มีชายฝงทะเล ที่มีความยาวประมาณ 2,490 

กิโลเมตร และเปนแหลงที่มีความสําคัญอยางมากตอเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

การประมง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และความไมแนนอนของฤดูการที่สงผลกระทบตอการทํา

เกษตรกรรม มีการคาดการณวา หากระดับน้ําทะเลสูงขึ้นอีกอยางนอย 1 เมตรภายในทศวรรษ

หนา หาดทรายและพื้นที่ชายฝงในประเทศไทยจะลดนอยลง สถานที่ตากอากาศชายทะเล 

รวมถึงอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยวตางๆ เชน พัทยา และ ระยองจะไดรับ

ผลกระทบโดยตรง แมแตกรุงเทพมหานคร ก็ไมสามารถหลีกเลี่ยงจากผลกระทบของ

ระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นนี้เชนกัน 

 

ปญหาดานสุขภาพ ก็เปนเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ไดรับผลกระทบอยางรุนแรง จาก

สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนี้ดวย เนื่องจากอุณหภูมิและความชื้นที่สูงขึ้น สงผลใหมีการ

เพิ่มข้ึนของยุงมากขึ้น ซึ่งนํามาสูการแพรระบาดของไขมาเลเรียและไขสา นอกจากนี้โรคที่

เกี่ยวของกับน้ํา เชน อหิวาตกโรค ซึ่งจัดวาเปนโรคที่แพรระบาดไดอยางรวดเร็วโรคหนึ่งใน

ภูมิภาคนี้ คาดวาจะเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วและตอเนื่อง จากอุณหภูมิและความชื้นที่สูงขึ้น คน

ยากจนเปนกลุมคนที่มีความเสี่ยงสูงตอผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงนี้ ประกอบกับการให

ความรูในดานการดูแลรักษาสุขภาพที่ดี ยังมีไมเพียงพอ 
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ใบความรูที่ 1/2 

สภาวะเรือนกระจก 

 

 
 

การกรองรังส ี
 

พลังงานจากดวงอาทิตยเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา มีทั้งรังสีคลื่นสั้นและคลื่นยาว 

บรรยากาศของโลกทําหนาที่ปกปองรังสีคลื่นสั้นไมใหลงมาทําอันตรายตอส่ิงมีชีวิตบนพื้นโลกได 

โมเลกุลของกาซไนโตรเจนและออกซิเจนในบรรยากาศชั้นบนสุดจะดูดกลืนรังสีแกมมาและรังสี

เอ็กซจนทําใหอะตอมของกาซในบรรยากาศชั้นบนมีอุณหภูมิสูง และแตกตัวเปนประจุ (บางครั้ง

เราเรียกชั้นบรรยากาศที่เต็มไปดวยประจุนี้วา “ไอโอโนสเฟยร” มีประโยชนในการสะทอน

คลื่นวิทยุสําหรับการสื่อสาร) รังสีอุลตราไวโอเล็ตสามารถสองผานบรรยากาศชั้นบนลงมา แตถูก

ดูดกลืนโดยกาซโอโซนในชั้นสตราโตสเฟยรที่ระยะสูงประมาณ 19 – 48 กิโลเมตร แสงแดดหรือ

แสงที่ตามองเห็นสามารถสองลงมาถึงพื้นโลก รังสีอินฟราเรดถูกดูดกลืนโดยกาซเรือนกระจก 

เชน ไอน้ําและคารบอนไดออกไซดในชั้นโทรโปสเฟยร สวนคลื่นไมโครเวฟและคลื่นวิทยุในบาง

ความถี่สามารถสองทะลุชั้นบรรยากาศได 
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บรรยากาศของโลกประกอบดวยกาซไนโตรเจน 78% กาซออกซิเจน 21% กาซอารกอน 

0.9% นอกนั้นเปนไอน้ํา และกาซคารบอนไดออกไซดจํานวนเล็กนอย แมวาไนโตรเจน ออกซิเจน 

และอารกอนจะเปนองคประกอบหลักของบรรยากาศ แตก็มิไดมีอิทธิพลตออุณหภูมิของโลก 

ในทางตรงกันขามกาซโมเลกุลใหญ เชน ไอน้ํา คารบอนไดออกไซด และมีเทน แมจะมีอยูใน

บรรยากาศเพียงเล็กนอย กลับมีความสามารถในการดูดกลืนรังสีอินฟราเรด และมีอิทธิพลทําให

อุณหภูมิของโลกอบอุน เราเรียกกาซพวกนี้วา “กาซเรือนกระจก” (Greenhouse gas) เนื่องจาก

คุณสมบัติในการเก็บกักความรอน หากปราศจากกาซเรือนกระจกแลว พื้นผิวโลกจะมีอุณหภูมิ

เพียง -18 °C ซึง่นั่นก็หมายความวาน้ําทั้งหมดบนโลกนี้จะกลายเปนน้ําแข็ง 

 

 
 

 
ประโยชนของภาวะเรือนกระจก 

 

คําวา “เรือนกระจก” หมายถึง โรงเพาะปลูกตนไม ซึ่งมีผนังที่หอหุมดวยวัสดุโปรงใส เชน 

แกว หรือพลาสติก เปนตน เพื่อปองกันมิใหสูญเสียความรอนออกไป ทําใหอากาศภายในมี

อุณหภูมิสูง ชวยใหตนไมเจริญเติบโต โลกของเราก็มีสภาวะเชนนี้เรียกวา “ภาวะเรือนกระจก” 
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(Greenhouse effect) โมเลกุลของกาซเรือนกระจกในบรรยากาศจะทําหนาที่ดูดกลืนรังสี

อินฟราเรดที่โลกแผออกมา ไมใหพลังงานสูญหายไปในอวกาศจนหมด ซึ่งชวยใหโลกมีอุณหภูมิ

อบอุนขึ้น การที่กลางวันและกลางคืนบนโลกไมแตกตางกันมากเปนเพราะโลกมีการถายเท

พลังงานในชั้นบรรยากาศ ในเวลากลางวันเมฆและบรรยากาศจะชวยสะทอนแสงอาทิตยสวน

หนึ่งออกไป ทําใหอุณหภูมิไมสูงมาก และรังสีอินฟราเรดที่แผออกมาจากไอน้ําและกาซเรือน

กระจก ชวยรักษาอุณหภูมิไวไมใหต่ํามากในเวลากลางคืน สวนบนดวงจันทรไมมีบรรยากาศใน

การหมุนเวียนพลังงานและพาความรอน กลางวันและกลางคืนจึงมีอุณหภูมิแตกตางกันมาก จะ

เห็นไดวาภาวะเรือนกระจกมีคุณประโยชน เพราะชวยใหโลกมีความอบอุน และทําใหน้ําบนพื้น

โลกมีครบทั้ง 3 สถานะ จึงเปนปจจัยที่สําคัญที่เอ้ืออํานวยตอการดํารงชีวิต ดังนั้นเมื่อ

นักวิทยาศาสตรตองการจะหาดาวเคราะหที่มีความเปนไปไดที่จะมีส่ิงมีชีวิต เขาจะมองหาดาวที่

มีสเปคตรัมของกาซเรือนกระจก  

กาซและสารที่มีผลกระทบตอภาวะโลกรอน  

                มีทัง้หมด 6 ชนิด ไดแก  

                1. ไอน้ํา (H2O) เปนกาซเรือนกระจกทีม่ีมากที่สุดบนโลก มี  ไอน้ําเกิดจากโดยฝมือ

มนุษย 2 วิธี คอื จากการเผาไหมเชื้อเพลงิหรือกาซธรรมชาติ และจากการหายใจและคายน้ําของ

สัตวและพืชในการทําเกษตรกรรม  

           2. กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) มีกาซคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศถึง 98% 

กาซคารบอนไดออกไซดชวยทําใหโลกอบอุน เหมาะสําหรับเปนถิ่นที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิต กาซ

คารบอนไดออกไซดมีปริมาณเพิ่มข้ึน เนื่องจากการเผาไหมในรูปแบบตาง ๆ เชน การเผาไหม

เชื้อเพลิง โรงงานอุตสาหกรรม การเผาปาเพื่อใชพื้นที่สําหรับอยูอาศัยและการทําปศุสัตว เปนตน  

3.กาซมีเทน (CH4) กาซมีเทนมีคุณสมบัติของกาซเรือนกระจกสูงกวากาซ

คารบอนไดออกไซด กลาวคือดวยปริมาตรที่เทากัน กาซมีเทนสามารถดูดกลืนรังสีอินฟราเรดได

ดีกวากาซคารบอนไดออกไซด กาซมีเทนมีปริมาณเพิ่มข้ึนเนื่องจากการทํานาขาว ปศุสัตว และ

การเผาไหมมวลชีวภาพ การเผาไหมเชื้อเพลิงประเภทถานหิน น้ํามัน และกาซธรรมชาติ การ

เพิ่มข้ึนของกาซมีเทนสงผลกระทบโดยตรงตอภาวะเรือนกระจกมากเปนอันดับ 2 รองจากกาซ

คารบอนไดออกไซด  
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           4. กาซไนตรัสออกไซด (N2O) ปกติกาซชนิดนี้ในธรรมชาติเกิดจากการยอยสลายซาก

ส่ิงมีชิวิตโดยแบคทีเรีย แตที่มีเพิ่มสูงขึ้นในปจจุบัน เนื่องมาจากอุตสาหกรรมที่ใชกรดไนตริกใน

กระบวนการผลิต เชน อุตสาหกรรมผลิตเสนใยไนลอน อุตสาหกรรมเคมีและพลาสติกบางชนิด 

เปนตน กาซไนตรัสออกไซดที่เพิ่มข้ึนสงผลกระทบโดยตรงตอการเพิ่มพลังงานความรอนสะสม

บนพื้นผิวโลก 

           5. สารประกอบคลอโรฟลูออโรคารบอน (CFC) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา “ฟรีออน” 

(Freon) มิไดเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ แตเปนสิ่งประดิษฐของมนุษย มีแหลงกําเนิดมาจาก

โรงงานอุตสาหกรรม และอุปกรณเครื่องใชในชีวิตประจําวัน เชน ตูเย็น เครื่องปรับอากาศ และ

สเปรย เปนตน สาร CFC มีองคประกอบเปนคลอรีน ฟลูออไรด และโบรมีน ซึ่งมีความสามารถ

ในการทําลายโอโซน ตามปกติสาร CFC ในบริเวณพื้นผิวโลกจะทําปฏิกิริยากับสารอื่น แตเมื่อ

มันดูดกลืนรังสีอุลตราไวโอเล็ตในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟยร โมเลกุลจะแตกตัวใหคลอรีน

อะตอมเดี่ยว และทําปฏิกิริยากับกาซโอโซน เกิดกาซคลอรีนโมโนออกไซด (ClO) และกาซ

ออกซิเจน หากคลอรีนจํานวน 1 อะตอม ทําลายกาซโอโซน 1 โมเลกุล ไดเพียงครั้งเดียว ก็คงไม

เปนปญหา แตทวาคลอรีน 1 อะตอม สามารถทําลายกาซโอโซน 1 โมเลกุล ไดนับพันครั้ง 

เนื่องจากเมื่อคลอรีนโมโนออกไซดทําปฏิกิริยากับออกซิเจนอะตอมเดี่ยว แลวเกิดคลอรีนอะตอม

เดี่ยวขึ้นอีกครั้ง ปฏิกิริยาลูกโซเชนนี้จึงเปนการทําลายโอโซนอยางตอเนื่อง ปจจุบันแมวาจะมกีาร

จํากัดการใชกาซประเภทนี้ใหนอยลง 40% เมื่อเทียบกับ 10 กวาปกอน แตปริมาณสารคลอโร

ฟลูออโรคารบอนที่ยังคงสะสมอยูในชั้นบรรยากาศ ยังเปนตนเหตุที่ทําใหมีพลังงานความรอน

สะสมบนพื้นผิวโลกประมาณ 0.28 วัตตตอตารางเมตร  

           6. โอโซน (O3) เปนกาซที่ประกอบดวยธาตุออกซิเจนจํานวน 3 โมเลกุล มีอยูเพียง 

0.0008% ในบรรยากาศ โอโซนไมใชกาซที่มีเสถียรภาพสูง มันมีอายุอยูในอากาศไดเพียง 20 – 

30 สัปดาห แลวสลายตัว โอโซนเกิดจากกาซออกซิเจน (O2) ดูดกลืนรังสีอุลตราไวโอเล็ตแลว

แตกตัวเปนออกซิเจนอะตอมเดี่ยว (O) จากนั้นออกซิเจนอะตอมเดี่ยวรวมตัวกับกาซออกซิเจน

และโมเลกุลชนิดอื่น (M)ที่ทําหนาที่เปนตัวกลาง แลวใหผลผลิตเปนกาซโอโซนออกมา กาซ

โอโซนมี 2 บทบาท คือเปนทั้งพระเอกและผูรายในตัวเดียวกัน ข้ึนอยูวามันวางตัวอยูที่ใด โอโซน

ในชั้นสตราโตสเฟยร (Stratosphere Ozone) เปนเกราะปองกันรังสีอุลตราไวโอเล็ต (UV) ซึ่งเปน

อันตรายตอส่ิงมีชีวิตบนโลก ในธรรมชาติโอโซนที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวมีเพียง 10% โอโซนสวนใหญ

ในชั้นสตราโตสเฟยรรวมตัวเปนชั้นบาง ๆ ที่ระยะสูงประมาณ 20 – 30 กิโลเมตร ทําหนาที่กรอง

รังสีอุลตราไวโอเล็ตจากดวงอาทิตยออกไป 99% กอนถึงพื้นโลก หากรางกายมนุษยไดรับรังสีนี้

มากเกินไป จะทําใหเกิดมะเร็งผิวหนัง สวนจุลินทรียขนาดเล็ก อยางเชนแบคทีเรียก็จะถูกฆา
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ตาย โอโซนในชั้นโทรโพสเฟยร (Troposphere Ozone) เปนกาซพิษที่เปนอันตรายตอรางกาย 

และมีคุณสมบัติเปนกาซเรือนกระจกมากที่สุด โดยดูดกลืนรังสีอินฟราเรด ทําใหเกิดพลังงาน

ความรอนสะสมบนพื้นผิวโลกประมาณ 2.85 วัตต/ตารางเมตร โอโซนในชั้นนี้เกิดจากการเผา

ไหมมวลชีวภาพและการสันดาปของเครื่องยนต สวนใหญเกิดขึ้นจากการจราจรติดขัด 

เครื่องยนต เครื่องจักร และโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งปะปนอยูในหมอกควัน เมื่อโอโซนอยูใน

บรรยากาศชั้นลางหรือเหนือพื้นผิว มันจะใหโทษมากกวาใหคุณ เนื่องจากเปนพิษตอรางกาย 

ดังนั้นคําพูดที่วา “ออกไปสูดโอโซนใหสบายปอด” จึงเปนความเขาใจผิด 

 ภาวะโลกรอนในปจจุบันนั้นมีผลกระทบจากจํานวนกาซทั้งหกชนิดที่เพิ่มปริมาณมากขึ้น

ทําใหเกิดสภาวะเรือนกระจก เกิดพลังงานสะสมบนพื้นโลกจนทําใหอุณหภูมิสูงขึ้น เปนตนเหตุ

ของภัยพิบัติทางธรรมชาติในปจจุบัน เราสามารถลดภาวะโลกรอนและภัยพิบัติทางธรรมชาติได 

หากมนุษยจะเกิดมโนธรรมสํานึก ในเรื่องของการอนุรักษ ปองกันและฟนฟูธรรมชาติ 
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ใบความรูที1่/ 3  
วิธีการลดสภาวะโลกรอน 

 
ขอปฏิบัติ 10 ประการในการลดสภาวะโลกรอน 

 

1) ลดการใชพลังงานที่ไมจาํเปนจากเครื่องใชไฟฟา เชน แอร เครื่องปรับอากาศ พัดลม 

หากเปนไปได ใชวิธี เปดหนาตาง  

2) ลดกิจกรรมในที่รม เชน ไปหางสรรพสนิคา ไปโรงหนัง และหนัมาทองเที่ยวตาม

ธรรมชาติ 

3) เลิกใชโฟมและพลาสตกิ มาใชกระเปาผา และภาชนะทีป่ระดิษฐจากธรรมชาติ เชน 

ใบตอง 

4) พยายามรับประทานอาหารใหหมด เศษอาหารที่เหลือทิง้ไวจะกอใหเกดิกาซมีเทน

ซึ่งกอใหเกิดปริมาณความรอนตอโลก เมือ่หลายคนรวมๆกันก็เปนปริมาณความ

รอนที่มาก 

5) ชวยกนัปลูกตนไม เพราะตนไมจะคายความชุมชื้นใหกับโลก และ ชวยดูดกาซ

คารบอนไดออกไซด ซึ่งเปนสาเหตุภาวะเรือนกระจก 

6) ใชกระดาษดวยความประหยัด กระดาษแตละแผน ทํามาจากการตัดตนไม 

7) ไมสนับสนนุกจิการใดๆ ที่ส้ินเปลืองทรัพยากรของโลกเรา และควรสนบัสนุนกิจการ

ที่มีการคํานงึถงึการรักษาสิง่แวดลอม ชวยกันบอกตอขาวนี ้เพื่อรวมกนัสราง

จิตสํานึกทางสิ่งแวดลอมใหเกิดขึ้น 

8) เลือกใชระบบขนสงมวลชน ในกรณีที่สามารถทาํได ไดแก รถไฟฟา รถตู รถเมลล 

กาซคารบอนไดออกไซด ดังนั้นเมื่อลดปริมาณจาํนวนรถ ก็จะลดจํานวนการเผาไหม

บนทองถนน ในแตละวนัลงได 

9) แยกขยะทกุครั้งทีท่ิ้ง เพื่อสามารถนาํมารีไซเค้ิลไดอีก 

10) หยุดการเผาขยะใชวิธยีอยสลายตามธรรมชาติ 
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ใบงานที ่1 
 

ชื่อ............................................. 
 

ภาพระบายส ีกาซเรือนกระจก ยงัสามารถถายเทพลงังานสูนอกโลกได 
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ใบงานที ่1/1 
 

ชื่อ............................................. 
 

ภาพระบายส ีภาวะเรือนกระจก ไมสามารถถายเทพลังงานสูนอกโลกได 
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ใบงานที ่1/2 
 

ชื่อ............................................. 
บันทึกเกี่ยวกบัภาพ 

 
ภาพที่ 1 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………............................................................................................................................. 
 
ภาพที่ 2 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
ภาพที3่ 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
ภาพที่ 4 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
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หนวยที่ 2 
ประเภท สาเหตุและกระบวนการเกิดภัยพิบั ติทาง
ธรรมชาติ (ชม.ที่ 11-20) 

 
สาระการเรียนรู    
 -ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีกี่ประเภทอะไรบาง 

-สาเหตุและกระบวนการเกดิ อุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบตัิภัย(สึนามิ) 

 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 อธิบายความหมาย ความสําคัญของภัยพิบัติทางธรรมชาติมีกี่ประเภทอะไรบาง สาเหตุ

และกระบวนการเกิด วาตภัย ธรณีพิบัติภัย อุทกภัย ที่สงผลกระทบและกอใหเกิดภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ ผูเรียนมีทัศนคติ และความรูที่เพิ่มข้ึน 
 
ภาระงาน/กิจกรรม 
 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน  
 

1.แนะนําขั้นตอนการเรียนรู 

2.แนะนําผูสอนและผูรวมวิจยั  

3.แนะนําผูบรรยาย 
 
ขั้นตอนการสอน เนน กระบวนการสรางมโนธรรมสํานกึของ เปาโล แฟร 
ข้ันที่1 การเสนอรหัส ดวยการใหดู สึนามิที่อันดามัน//วีดีโอแหลมตะลุมพุก อุทกภัย ใตฝุน เกลียว

คลื่นพญานาค  

ข้ันที่ 2 ผูเรียนถอดรหัสดวยการพูดและเขยีนถงึ รูปภาพ วีดีโอ ที่เห็นวาคืออะไร คิด รูสึกอยางไร

ทําใบงานทีม่อบให  

ข้ันที3่   ใหผูเรียนแบงกลุม จาํนวนเทา ๆ กนั ตามความสมัครใจ ใหผูเรียนรวมแสดงความคิดเหน็ 

วิพากษสาเหตกุารเกิด วิธกีารปองกัน เปดโอกาสใหนักเรยีนรวมแสดงความคิดเหน็ในชั้นเรียน 

เพื่อสรุปเปนขอความรูรวมกนั หลังรับฟงคาํบรรยาย  
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บรรยายโดย 
ดร.บํารุงศักดิ์ ฉัตรอานันทเวช   
สื่อแหลงเรียนรู 
ใบงาน/วีดโีอ/รูปภาพ/ใบความรูประกอบการสอน/ 
 
สื่อการสอน ตามแนวคิด ของเปาโล แฟร 
วีดีโอ /รูปภาพ 

สึนามิที่อันดามัน//วีดีโอแหลมตะลุมพุก อุทกภัย ใตฝุน เกลียวคลื่นพญานาค  
  
ระยะเวลาการเรียนรู 10 ช.ม. 
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ใบความรูที่ 2 
    

ความหมาย 
ภัยพิบัติ (Disaster) หมายถึงผลกระทบของภัย (HAZARD) ที่มีตอกลุมคน หรือชุมชน ที่

อยูในเขตลอแหลมตออันตราย (VULNERABLE COMMUNITY) เกิดขึ้นจากการกระทําของ

มนุษยหรือธรรมชาติทําใหเกิดความเสียหาย และ ผลกระทบตอมนุษย และสิ่งแวดลอม มากเกิน

กวาความสามารถของชุมชนในการรับมือกับเหตุการณ 
 
ประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ แบงออกเปน 8 ประเภท  

1.วาตภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งเกิดจาก พายุลมแรง แบงได 2 ชนิด 

1.1.วาตภัยจากพายุฤดูรอน จะเกิดขึ้นในชวงฤดูรอน เกิดจากกระแสอากาศรอนยกขึ้น

เบื้องบนอยางรุนแรง และรวดเร็ว เกิดพายุฝนฟาคะนองและอาจมีลูกเห็บทําความเสียหาย ไดใน

บริเวณเล็กๆ ชวงเวลาสั้นๆ ความเร็วลมประมาณ 50 กม./ชม. ทําใหส่ิงกอสราง บานเรือน พืชผล

ทางการเกษตรเสียหาย ฝนตกหนัก ฟาแลบ ฟาผา เปนอันตรายแกชีวิตมนุษยและสัตวได  

1.2 วาตภัยจากพายุฤดูหมุนเขตรอน จะเกิดขึ้นในชวงฤดูฝน เปนพายุที่เกิดขึน้เหนอืทะเล

จีนใต  และมหาสมุทรแปซิฟกในเขตรอน มีศูนยกลางประมาณ 200 กม.มีลมพัดเวียนรอบ

ศูนยกลางทิศทวนเข็มนาฬิกา ศูนยกลางเปนวงกลมประมาณ 15-60 กม. เรียกตาพายุ มองเห็น

ไดจากภาพเมฆดาวเทียม เมื่อเคลื่อนตัวขึ้นฝงประเทศเวียดนามทําความเสียหายใหบริเวณที่

เคลื่อนผาน ตามลําดับความรุนแรง  

เกณฑการแบงความรุนแรงของพายุเขตรอนเปน 3 ระดับคือ 

1. พายุดีเปรสชั่น มีกําลังออน ความเร็วลมใกลศูนยกลางไมเกิน 63 กม./ชม. 

2. พายุหมุนเขตรอน มีกําลังปานกลาง ความเร็วลมใกลศูนยกลางไมเกิน 63-117 กม./

ชม. 

3. พายุไตฝุน มีกําลังปานกลาง ความเร็วลมใกลศูนยกลางมากกวา 118 กม./ชม.  

 

2.อุทกภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งเกิดจาก ฝนตกหนักตอเนื่องเปนเวลานาน มีสาเหตุ

จาก พายุหมุนเขตรอน มรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังแรง รองความกดอากาศต่ํากําลังแรง และ

แผนดินไหว ทําใหเขื่อนแตก เกิดภัยจากน้ําทวมไดแบงได 2 ชนิด 

2.1.อุทกภัยจากน้ําปาไหลหลากและน้ําทวมฉับพลัน เกิดจากฝนตกหนักติดตอกันหลาย

ชั่วโมง ดินดูดซับไมทัน น้ําฝนไหลลงพื้นราบอยางรวดเร็ว ความแรงของน้ําทําลายตนไม อาคาร 

ถนน สะพาน ชีวิต ทรัพยสิน 



 

 

                                                                                                                                 281 

2.2 อุทกภัยจากน้ําทวมขังและน้ําเออนอง เกิดจากน้ําในแมน้ํา ลําธารลนตลิ่ง มีระดับสูง

จากปกติ ทวมและแชขัง ทําใหการคมนาคมชะงัก เกิดโรคระบาด ทําลายสาธารณูปโภค และ

พืชผลการเกษตร 

3. ทุพภิกขภัยภัย ฝนแลง คือ ภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเปน

เวลานาน จนกอใหเกิดความแหงแลง และสงผลกระทบตอชุมชน สาเหตุของการเกิดภัยแลง มี 2 

สาเหตุหลักๆ คือ (1) เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เชน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก การ

เปล่ียนแปลงของระดับน้ําทะเล หรือเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอ่ืนๆ เชน วาตภัย แผนดินไหว 

และ (2) เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย เชน การพัฒนาดานอุตสาหกรรม การตัดไมทําลายปา 

ผลกระทบจากภาวะเรือนกระจก ธรรมชาติซึ่งเกิดจาก ฝนแลง ไมตกตามฤดูกาล มีสาเหตุจาก 

พายุหมุนเขตรอนเคลื่อนผานประเทศไทยนอย รองความกดอากาศต่ํามีกําลังออน มรสุม

ตะวันตกเฉียงใตมีกําลังออน เกิด สภาวะฝนทิ้งชวงเปนเวลานาน หรือ เกิดปรากฏการณ เอล

นิโญ รุนแรง ทําใหฝนนอยกวาปกติ ทําใหผลผลิตการเกษตรเสียหาย ขาดน้ํา เหี่ยวเฉา แหงตาย

ในที่สุด โรคพืชระบาด ภาพดอยลง อุตสาหกรรมเกษตรเสียหาย ขาดแคลนอุปโภค บริโภค 

กระทบกับการผลิตไฟฟาพลังน้ํา สภาวะอากาศของทุพภิกขภัย(ฝนแลง)คร่ึงหลังเดือนตุลาคม-

กลางพฤษภาคม ส้ินฤดูฝน ฤดูรอน ฝนนอยกวาฤดูฝน ปลายเดือนมิถุนายน-กลาง กรกฎาคม 

ฝนทิ้งชวงมากกวา 2 สัปดาห  

4.พายุฝนฟาคะนอง ภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งเกิดจากฝนฟาคะนอง และลมแรง อากาศ

รอนลอยสูงขึ้น อากาศขางเคียงไหลเขามาแทนที่ ไอน้ํากลั่นตัวเปนเมฆ ทวีความสูงมากขึ้น 

มองเห็นคลายทั่งตีเหล็กสีเทาเขม มีฟาแลบ ฟารอง ฟาผา เกิดพายุฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรง 

บางครั้งมีลูกเห็บ หากตกตอเนื่องหลายชั่วโมง อาจเกิดน้ําปาไหลหลาก น้ําทวมฉับพลัน อาจ 

เกิดพายุลมหมุนหรือ พายุงวงชางมีลมแรงมาก ทําความเสียหายบริเวณที่เคลื่อนผาน  

สภาวะอากาศกอน/ขณะ/หลังของพายุฝนฟาคะนอง (ชวง เดือนมีนาคม-พฤษภาคม) 

กอนเกิดพายุฝนฟาคะนอง» อากาศรอนอบอาว» ลมสงบ หรือลมสงบ» ความชื้นในอากาศสูง 

จนรูสึกเหนียวตามรางกาย» เมฆกอตัวเปนรูปทั่งสีเทาเขม ยอดเมฆสูงกวา 10 กม.ขณะเกิดพายุ

ฝนฟาคะนอง » ฟาแลบ ฟารอง และฟาผา ลมกระโชกแรง ฝนตกหนักถึงหนักมาก บางครั้งมีลุก

เห็บหลังเกิดพายุฝนฟาคะนอง» พายุสลายไปแลวอากาศจะเย็นลง รูสึกสดชื่นขึ้น ทองฟาแจมใส 

5. แผนดินไหว ภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งเกิดจากการปลดปลอยพลังงานใตพิภพ ทําให

เกิดภูเขาไฟระเบิด แผนดินเลื่อน ถลม และเกิดจากมนุษย เชนระเบิดนิวเคลียร ภาคเหนือ

สวนมากจะเกิดแผนดินไหวขนาด 3-4 ริกเตอร และเคยเกิดขนาดใหญสุดที่บันทึกได 5.6 ริกเตอร 

ที่ อ.ทาสองยาง จ.ตาก วันที่ 17 ก.พ.2518 
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ขอควรปฏิบัติ กอน/ขณะ/หลัง เกิดแผนดินไหว 
กอนเกิดแผนดินไหวเตรียมอุปกรณปฐมพยาบาล อุปโภค บริโภค กรณีฉุกเฉิน» 

เตรียมพรอม สมาชิกในครอบครัว วางแผนอพยพหากจําเปน ไมวางของหนักบนชั้นสูงๆ ยึดตู

หนักไวกับผนังหอง 

ขณะเกิดแผนดินไหว อยูในอาคารสูง ควบคุมสติ หลบใตโตะแข็งแรง ไมวิ่งลงกระได ลง

ลิฟต» ขับรถใหหยุดรถ ควบคุมสติ อยูภายในรถจนการสั่นสะเทือนหยุดลง อยูนอกอาคาร หาง

จากอาคารสูง กําแพง เสาไฟฟา ไปอยูที่โลงแจง 

หลังเกิดแผนดินไหว ออกจากอาคารสูง รถยนต สํารวจผูประสบภัย ตรวจสอบความ

เสียหาย» ปฐมพยาบาลผูไดรับบาดเจ็บ สงแพทยหากเจ็บหนัก ยกสะพานไฟ อยูหางจากสายไฟ

ที่ไมอยูกับที่ ซอมแซมส่ิงที่สึกหรอทันที 
 

ตารางบอกขนาดและผลกระทบจากการเกิดแผนดนิไหว 
 

ขนาดแผนดินไหว ผลกระทบ จํานวนครั้ง/ป  

ริกเตอร รัศมีและความลึกไมเกิน 100 กม. รอบโลก 

3.5-4.2 บางคนรูสึกสัน้สะเทือน 30000 

4.3-4.8 หลายคนรูสึกสั่นสะเทือน 4800 

4.9-5.4 เกือบทุกคนรูสึกสั่นสะเทือน 1400 

5.5-6.1 อาคารเสียหายเล็กนอย 500 

6.2-6.9 อาคารเสียหายปานกลาง 100 

7.0-7.3 อาคารเสียหายรุนแรง 15 

ตั้งแต 7.4 อาคารเสียหายรุนแรง 4 

 
 
6.แผนดินถลม การเกิดดินถลม เปนภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ปองกันไดยากแตเราก็

สามารถลดปจจัยความเสี่ยงได ถาเรามีการเตรียมพรอมเฝาระวังที่ดีแลว จะลดความเสียหายได

แนนอน 

การสังเกตกอนเกิดดินถลม-น้ําในลําหวยขุนมาก หรือมีสีแดงขุนแสดงวาจะมีตะกอนไหล

มาตามลาดเขา-เวลาฝนตกนาน ๆ จะมีเสยีงดังนี้เหมือนตอนมีน้าํปามา ตนไมลมหรือกอนหนิ

กลิ้งดังนี้ครืน ๆ ถามีเสยีงจรงิ ๆ แสดงวาดนิจะถลมลงมา-บานที่อยูในที่ราบเชงิเขาอาจจะเกิดดิน

ถลมจากภูเขาลงมาทําความเสียหายแกบานเรือนได 
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สาเหตุการเกิดดินถลม-ฝนตกหนักติดตอกันหลายวันหรือดินบนลาดเขาเปนดินรวนและมี

ความลาดชัน มาก ๆ –การทําไรเล่ือนลอยบนภูเขา ทําใหสภาพดินตองไป เมื่อฝนตกหนักนาน ๆ 

ดินบนภูเขาอิ่มน้ําและไถลลงมาตามลาดเขานําเอาตะกอนดิน, กอนหิน, ซากไมลมลง มาดวย 

ขอควรปฏิบัติเมื่อเกิดดินถลม-ถาฝนตกหนักแบบไมหยุดติดตอกันหลายวัน ดินบนภูเขา

อาจถลม ตองเฝาระวังกันใหดี โดยใหอพยพ หรือใหหนีไปที่สูง ๆ และตองรีบแจงตอ ๆ ใหรูทั่วกัน

โดยเร็ว – ถาพลัดตกไปในกระแสน้ําหามวายน้ําหนีเปนอันขาด เพราะจะโดนซากตนไม กอนหิน

ที่ไหลมากับโคลนกระแทกจนถึงตายได-ใหหาตนไมใหญที่ใกลที่สุดเกาะเอาไวแลวปนหนีน้ําให

ได 

ขอควรปฏิบัติหลังน้ําลด-อยาปลูกบานหรือส่ิงกอสรางขวางทางน้ําหรือใกลลําหวยมาก

เกินไป- ชวยกันรวมมือรวมแรงอยาตัดไมทําลายปา- ปลูกตนไมเพิ่มไวชวยซับน้ํา- ชวยกันปลูก

ปาบริเวณที่ถูกทําลายและปองกันไมใหตัดไมทําลายปาซึ่งทุก ๆ คนตองมีสวนรวมในการดูแล

และเฝาระวัง- จัดเวรยามเพื่อเดินตรวจตาดูสถานการณรอบ ๆ หมูบานเมื่อมีส่ิงผิดปกติยามค่ํา

คืน-ติดตามฟงขาวพยากรณอากาศ เพื่อทราบสภาพสถานีการณของภาวะฝนตกหนักหรือน้ําปา

ไหลหลาก 

7. ไฟปา ภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งเกิดจากมนุษยเปนสวนมาก ไดแกการเผาหาของปา 

เผาทําไรเลื่อนลอย เผากําจัดวัชพืช สวนนอยที่เกิดจากการเสียดสีของตนไมแหง ปลายเดือน

กุมภาพันธ-ตนพฤษภาคม ทําใหเกิดมลพิษในอากาศมากขึ้น ผงฝุน ควันไฟกระจายในอากาศ

ทั่วไป ไมสามารถลอยขึ้นเบื้องบนได มองเห็นไมจัดเจน สุขภาพเสื่อม พืชผลการเกษตรดอยภาพ 

แหลงทรัพยากรลดลง  

การปองกันไฟปา ติดตามสภาวะอากาศ ฟงคําเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา ดับไฟ บุหร่ี 

ธูป เทียน กองไฟใหความอบอุน ทุกครั้ง ในบานหรือกลางแจง แตงกิ่งไม ใหหางจากเสาไฟฟา 

หมั่นตรวจสอบภาพอุปกรณฟา ติดตั้งอุปกรณดับเพลิงฉุกเฉินประจําอาคาร เก็บวัสดุ อุปกรณ

ไวไฟ สารเคมี ใหอยูในที่ปลอดภัย ซักซอม วางแผนหนีไฟ และเตรียมพรอมเสมอ 

 8.พายุซัดฝง ภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งเกิดจากพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนที่เขาหาฝง ความ

สูงของขึ้นกับความแรงของพายุ 

ส่ิงที่ควรปฏิบัติเมื่อเกิด สึนามิ จากแผนดินไหว  

การปฏิบัติตนเมื่อเกิดสึนามิ 

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (2550) 

กอนการเกิดสึนามิ 

1.ควรมีไฟฉายพรอมถานไฟฉาย และกระเปายาเตรียมไวในบาน และใหทุกคนทราบวา

อยูที่ไหน 
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2.ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องตน 

3. ควรมีเครื่องมือดับเพลิงไวในบาน เชน เครื่องดับเพลิง ถุงทราย เปนตน 

4. ควรทราบตําแหนงของวาลวปดน้ํา วาลวปดกาซ สะพานไฟฟา สําหรับตัด

กระแสไฟฟา 

5. อยาวางสิ่งของหนักบนชั้น หรือหิ้งสูง ๆ เมื่อแผนดินไหวอาจตกลงมาเปนอันตรายได 

6. ผูกเครื่องใชหนัก ๆ ใหแนนกับพื้นผนังบาน 

7. ควรมีการวางแผนเรื่องจุดนัดหมาย ในกรณีที่ตองพลัดพรากจากกัน เพื่อมารวมกันอีก

คร้ัง ในภายหลัง 

8. สรางอาคารบานเรือนใหเปนไปตามกฎเกณฑที่กําหนด สําหรับพื้นที่เสี่ยงภัย

แผนดินไหว 

ระหวางเกิดสึนามิ 

1.อยาตื่นตกใจ พยายามควบคุมสติอยูอยางสงบ ถาทานอยูในบานก็ใหอยูในบาน ถา

ทานอยูนอกบานก็ใหอยูนอกบาน เพราะสวนใหญไดรับบาดเจ็บเพราะวิง่เขาออกจากบาน 

2. ถาอยูในบานใหยนืหรือมอบอยูในสวนของบานที่มีโครงสรางแข็งแรง ที่สามารถรบั

น้ําหนกั ไดมาก และใหอยูหางจากประตู ระเบียง และหนาตาง 

3. หากอยูในอาคารสูง ควรตั้งสติใหมัน่ และรีบออกจากอาคารโดยเร็ว หนีใหหางจากสิ่ง

ที่จะลมทับได 

4. ถาอยูในที่โลงแจง ใหอยูหางจากเสาไฟฟา และส่ิงหอยแขวนตาง ๆ ที่ปลอดภัย

ภายนอกคือทีโ่ลงแจง 

5. อยาใช เทียน ไมขีดไฟ หรือส่ิงทีท่ําใหเกดิเปลวหรือประกายไฟ เพราะอาจมีแกสร่ัวอยู

บริเวณ 

6. ถาทานกําลงัขับรถใหหยุดรถและอยูภายในรถ จนกระทั่งการสั่นสะเทือนจะหยุด       

7. หามใชลิฟทโดยเด็ดขาดขณะเกิดแผนดินไหว 

        8. หากอยูชายหาดใหอยูหางจากชายฝง และหนีข้ึนที่สูง เพราะอาจเกิดคลื่นขนาดใหญ

ซัดเขาหาฝง  

        หลังเกิดสึนาม ิ

1.ควรตรวจตัวเองและคนขางเคียงวาไดรับบาดเจ็บหรือไม ใหทําการปฐมพยาบาล

ข้ันตนกอน  

        2. ควรรีบออกจากอาคารที่เสียหายทนัท ีเพราะหากเกิดแผนดินไหวตามมาอาคารอาจ

พังทลายได  
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        3. ใสรองเทาหุมสนเสมอ เพราะอาจมีเศษแกว หรือวัสดุแหลมคมอื่น ๆ และส่ิงหกัพงั

แทง        

4. ตรวจสายไฟ ทอน้าํ ทอแกส ถาแกสร่ัวใหปดวาลวถงัแกส ยกสะพานไฟ อยาจุดไมขีด

ไฟ หรือกอไฟจนกวาจะแนใจวาไมมีแกสร่ัว        

5. ตรวจสอบวา แกสร่ัว ดวยการดมกลิน่ ถาไดกลิ่นใหเปดประตูหนาตางทุกบาน        

6. ใหออกจากบริเวณที่สายไฟขาด และวัสดุสายไฟพาดถึง        

7. เปดวิทยฟุงคําแนะนําฉุกเฉิน อยาใชโทรศัพท นอกจากจําเปนจริง ๆ        

8. สํารวจดูความเสียหายของทอสวม และทอน้าํทิง้กอนใช        

9. อยาเปนไทยมุงหรือเขาไปในเขตที่มีความเสียหายสูง หรืออาคารพงั        

10. อยาแพรขาวลือ 

 

ผูวิจัยไดศึกษาเรื่องเกีย่วกับการปองกนัตนเองจากคลืน่ยักษหรือคลื่นสึนามิดงันี ้

การปองกันตนเองจากสึนาม ิ(สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, 

2550) ขอเท็จจริงสําคัญเกี่ยวกับ สึนามิที่ควรทราบ ดังนี ้

      สึนามิที่ซัดเขาชายฝงทะเลในมหาสมุทรแปซิฟกมักเกิดจากแผนดินไหวเปนสวนใหญ ซึ่ง

แผนดินไหวอาจจะเกิดในบริเวณใกลหรือไกลจากบริเวณที่อยู บางลูกมีขนาดใหญมาก ใน

บริเวณชายฝงอาจมีความสูงถึง 30 ฟุตหรือมากกวา (100 ฟุตในครั้งที่รายแรงที่สุด) นอกจาก สึ

นามิยังสามารถเคลื่อนตัวเขาฝงดวยความสูงหลายรอยฟุต สามารถซัดถลมบริเวณชายฝงทะเลที่

อยูในระดับต่ําไดทั้งหมด หนึ่งลูกประกอบดวยจํานวนหลายระลอก บอยครั้งที่ลูกแรกอาจจะ

ไมใชที่มีขนาดใหญที่สุด และหลังจากที่เกิดลูกแรก อันตรายที่เกิด จาก สึนามิอีกหนึ่งลูกอาจกิน

เวลาตอมาหลายชั่งโมง สึนามิสามารถเคลื่อนที่ไดรวดเร็วกวาที่คนจะสามารถวิ่งได บางครั้งสึนา

มิทําใหน้ําบริเวณชายฝงลดลงและเผยใหเห็นพื้นมหาสมุทรได สึนามิบางลูกมีพลังความแรง

มหาศาล ของสามารถพัดพากอนหินขนาดใหญที่มีน้ําหนักหลายตัน พรอมทั้งเรือและซาก

ปรักหักพังอื่น ๆ ข้ึนมาบนฝงในระยะหลายรอยฟุต น้ําทะเลสามารถเคลื่อนที่ดวยกําลังมหาศาล 

และสามารถทําลายอาคาร บานเรือน ที่อยูอาศัย และทําใหผูคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได สึนามิ

สามารถเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได ไมวาจะเปนในตอนกลางวันหรือกลางคืน สึนามิ สามารถไปตามเเม

น้ําหรือลําธารที่ไหลลงมหาสมุทรได        

ส่ิงที่ควรปฏิบัติเมื่อเกิดสึนามิ  ควรตระหนักถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับสึนามิดังนี้  

1.อยูในโรงเรียนและไดยินเสียงเตือนภัย สึนามิ ควรปฏิบัติตามคําแนะนําของอาจารย

หรือบุคลากรทานอื่น ในโรงเรียน  
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2.อยูในบานและไดยินเสียงเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิ ควรแนใจวาครอบครัวของทั้งหมดได

ยินเสียงเตือนภัย ถาอยูในบริเวณที่จะไดรับอันตรายจากสึนามิ ควรอพยพครอบครัวดวยความ

เรียบรอย สงบและปลอดภัยไปยังสถานที่อพยพหรือสถานที่ที่ปลอดภัยนอกเขตอันตราย 

นอกจาก ปฏิบัติตามคําแนะนําของประกาศภาวะฉุกเฉินในทองถิ่น หรือกฎหมายที่ประกาศ

บังคับใช  

3.อยูที่ชายหาดหรือใกลมหาสมุทรและรูสึกวาแผนดินสั่นสะเทือน ควรไปยังพื้นที่ที่สูง

กวาโดยทันที โดยไมตองรอเสียงประกาศเตือนภัย สึนามิที่เกิดจากแผนดินไหวในทองถิ่น 

สามารถโจมตีในบางบริเวณกอนที่จะมีการประกาศเตือน นอกจาก ควรอยูหางจากแมน้ําหรือลํา

ธารที่ไหลลงมหาสมุทร และเมื่อสึนามิเกิดขึ้น ควรอยูหางจากชายหาดและมหาสมุทร สึนามิที่

เกิดในสถานที่ที่หางไกลออกไป จะทําใหผูคนมีเวลาพอที่จะอพยพไปอยูบนที่สูง แตสําหรับสึนามิ

ที่เกิดภายในเมืองริมชายฝงทะเล อาจรูสึกไดวาแผนดินสั่นสะเทือน มีเวลาเพียงไมกี่นาทีที่จะไป

อยูบนที่สูงมี โรงเเรมคอนกรีตที่สูงหลายชั้นตั้งอยูบนบริเวณชายฝงในระดับตํ่าหลายแหง ในกรณี

ที่มีเสียงเตือนภัยและไมสามารถหนีเขาฝงไปยังพื้นที่สูงดวยความรวดเร็วได ชั้นบนของโรงแรม

เหลาเปนสถานที่ปลอดภัยที่สามารถใชหลบภัยได อยางไรก็ตาม บานและอาคารขนาดยอมที่

ตั้งอยูในบริเวณชายฝงระดับตํ่า ไมไดถูกออกแบบมาเพื่อตานทานแรงกระแทกของสึนามิ ดังนี้ 

จึงไมควรอยูในสถานที่เหลานี้ เมื่อมีการเตือนภัยหินโสโครกนอกชายฝงและพื้นที่ตื้นเขนิ อาจชวย

หยุดยั้งกําลังของสึนามิได แตที่มีขนาดใหญและอันตราย ก็ยังคงเปนสิ่งที่คุกคามผูอยูอาศัยรมิฝง

ในบริเวณเหลานี้ ดังนี้ คําแนะนําที่ปลอดภัยที่สุด เมื่อมีการเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิ คือ ควรอยู

หางจากบริเวณที่ต่ํา 

4.อยูบนเรือ เนื่องจากเราไมสามารถรับรูเกี่ยวกับสึนามิในมหาสมุทรเปดได นอกจาก สึ

นามิสามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําอยางรวดเร็ว และกอใหเกิดกระแสน้ําที่อันตราย

ซึ่งไมสามารถคาดการณไดที่ทาเรือ ดังนี้ จึงไมควรกลับเขาทาเรือ หากอยูในทะเลและมีประกาศ

เตือนภัยในบริเวณที่อยู หลังประกาศเตือนภัย หากมีเวลาที่จะเคลื่อนยายเรือของไปสูน้ําลึก ควร

พิจารณาสิ่งตอไป 

ทาเรือขนาดใหญสวนใหญอยูภายใตการควบคุมของเจาหนาที่ประจําทาเรือและ/หรือ

ระบบเสนทางเดินเรือ (กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2550) หากมีการคาดการณวาสึนา

มิจะเกิดขึ้น เจาหนาที่เหลาควรกํากับการดําเนินการในชวงที่มีความพรอม และกํากับการเดินเรือ

หากเห็นสมควร ในกรณีที่การเดินเรืออยูในความควบคุมดูแล ควรรักษาการติดตอกับเจาหนาที่

ทาเรือ ทาเรือขนาดเล็กอาจไมอยูภายใตการควบคุมของเจาหนาที่ประจําทาเรือ ถาไดยินเสียง

เตือนภัย และมีเวลาที่จะเคลื่อนยายเรือไปยังน้ําลึก ควรกระทําดวยความเปนระเบียบเรียบรอย 

และคํานึงถึงเรือลําอื่น วิธีที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับเจาของเรือขนาดเล็ก โดยเฉพาะเมื่อสึนามิ
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เกิดขึ้นในทองที่ คือ จอดเรือไวที่ทาแลวขึ้นฝงไปยังพื้นที่สูง สภาพภูมิอากาศที่เลวราย (ทะเลที่มี

จัดนอกทาเรือ) ทําใหเรือขนาดเล็กอยูในอันตรายมากขึ้น ดังนี้ การยายไปอยูบนพื้นที่สูงจึงเปน

หนทางเดียวที่ปลอดภัยที่สุด สึนามิและกระแสน้ําที่ไมอาจคาดการณไดสามารถสงผลกระทบตอ

ทาเรือในระยะเวลาหนึ่ง หลังจากที่มีผลกระทบที่รุนแรงตอชายฝงในระยะแรก ดังนี้ ควรตดิตอกบั

เจาหนาที่ของทาเรือกอนที่จะกลับไปยังทาเรือ เพื่อตรวจสอบวาสภาพภูมิอากาศที่ทาเรือ

ปลอดภัยตอการเดินเรือและจอดเรือ 

วิธีการสังเกตการณเกิดคลื่นยักษสึนามิ ตามธรรมชาติ 

1.น้ําทะเลเออทน ไมตรงเวลา 

2.น้ําทะเลลดลงอยางรวดเร็ว 

3.สัตวที่อยูตามธรรมชาติ จะซอนเรนกาย เชนไมเห็นนก ไมไดยินเสียงนก 

4.สัตวเลี้ยงเกิดอาการเครียดกระวนกระวาย วิ่งวน หรือรองไห 

5.เสียงจากทะเลที่ดังนี้เหมือนพายุฝนทั้งที่ไมมีเคา 

จากที่กลาวมาทั้งหมดสรุปไดวาประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ แบงออกเปน 8 

ประเภทคือ วาตภัย อุทกภัย ทุพภิกขภัย พายุฝนฟาคะนอง พายุซัดฝง แผนดินไหว แผนดินถลม 

ไฟปา และภัยที่หากเกิดขึ้นแลวกอภัยพิบัติรายแรงคือ แผนดินไหว หรือธรณีพิบัติภัยเอง เพราะ

ภัยชนิดนี้อาจกอคลื่นยักษใตน้ําที่เรียกวา สึนามิ  
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ใบงานที ่2 
 

ชื่อ.............................................. 
 

ภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ
 
1.ใหเขียนเลาเรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เคยไดยิน 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

2.ใหเขียนเลาวาภัยพิบัติทางธรรมชาติชนดิใดที่อาจเกิดข้ึนที่สมยุ 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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หนวยที่ 3 
วงจรการจัดการภยัพิบัติ (ชม.ที่ 21-30) 

 
สาระการเรียนรู    

-การสรางวงจรการจัดการภยัพิบัติของตนเอง 

 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 สามารถอธิบายเกี่ยวกับวงจรภัยพิบัติของชุมชนและที่ตนสรางขึ้นเอง 
 
ภาระงาน/กิจกรรม 
ขั้นนําเขาสูบทเรียน  
1.แนะนําขั้นตอนการเรียนรู 

2.แนะนําผูสอนและผูรวมวิจยั  

3.แนะนําผูบรรยาย 
ขั้นตอนการสอน เนน กระบวนการสรางมโนธรรมสํานกึของ เปาโล แฟร 

ข้ันที่1 การเสนอรหัส วงจรการจัดการภัยพิบัติ ภาพวงจรการจัดการภัยพิบัติภายใน

ชุมชน/ภาพซากปรักหักพัง/ภาพคนไรที่อาศัย และภาพความเสียหาย คนตาย 

ข้ันที่ 2 ผูเรียนถอดรหัสดวยการเขียนถึงรูปภาพวีดีโอที่เห็นวาคืออะไรคิดรูสึกอยางไร 

(ทําใบงานที่มอบให) 

ข้ันที3่  ใหผูเรียนแบงกลุมจาํนวนเทา ๆกนั ตามความสมัครใจใหผูเรียนรวมแสดงความ

คิดเห็น วิพากษสาเหตุการเกิดวิธีการปองกัน เปดโอกาสใหนักเรียนรวมแสดงความคิดเห็นในชั้น

เรียน เพื่อสรุปเปนขอความรูรวมกัน  
สื่อแหลงเรียนรู 
ใบงาน/วีดโีอ/รูปภาพ/ใบความรูประกอบการสอน/ 
สื่อการสอน ตามแนวคิด ของเปาโล แฟร 
วีดีโอ /รูปภาพ  

1. ดูรูปวงจรภยัพิบัติ ภาพความเสยีหาย คนตายและวดีีโอ 

2. เขียนพูดถงึ รูปภาพ ที่เหน็วาคืออะไร คิด รูสึกอยางไรทําใบงานที่มอบให    

3. เรียนรูใบความรู โดย นางชนนิทร สุขเจริญ  

4. จัดกลุมวิพากษ และเขียนใบงานหลังการเรียนรู 

ระยะเวลาการเรียนรู  10 ช.ม. 
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ใบความรูที่ 3 

วงจรการจัดการภยัพิบัติทางธรรมชาติ 

 
 
 

การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเปนฐานCommunity Base Disaster 
Management (CBDM) โดย โคฟ อันนัน (Cophy Anan, 1998,อางถึงใน บัญชา ธนบุญ
สมบัติ,2548) 

ชุมชน หมายถึง กลุมบานเรือน ที่อยูอาศัย ตั้งแตหมูบานขนาดเล็กไปจนถึงเมืองขนาด

ใหญกลุมคนที่มีประสบการณ หรือความสนใจรวมกัน หรือกลุม คนที่ประสบภัยพิบัติที่

เหมือนๆกันกลุมคนอาชีพเดียวกัน 

การมีสวนรวมของชุมชน (Community Participation) หมายถึง การที่ชุมชนมีสวนรวม

รับผิดชอบในทุกข้ันตอนของการทํางานตั้งแตการวางแผนไปจนกระทั่งการดําเนินการในระดับ

ตางๆรวมกัน 

CBDM คือ การจัดการภัยพิบัติที่มุงเนนการมีสวนรวมของ ชุมชนทั้งในดานรวมคิด รวม

ทํา และรวมตัดสินใจ ซึ่งเปนวิธีการดําเนินงานแบบลางขึ้นบน  

รวมคิด  =   การวางแผน  (Bottom – Up Approach)   

รวมทํา    =   ใชคน และ ทรัพยากร ของชุมชน   

รวมตัดสินใจ =   เลือกทําในสิ่งที่เปนประโยชนตอชุมชนอยางแทจริง  

ภัยพิบัติ 
 

การจัดการใน

ภาวะฉุกเฉิน 

การดํารงชีวิตหลัง

ภัยพิบัติ 

การฟนฟูซาก
ปรักหักพัง 

การบรรเทาสา
ธารณภัย 

การเฝาระวัง 
 

การเตรียมพรอมรับ

ภัย 

การเตือนภัย 
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ความสําคัญของการมีสวนรวมของชุมชน คือ การเปลี่ยนแนวคิด การเตรียมพรอม

การชวยเหลือ เปนการบรรเทา ลดความเสี่ยง ลดความลอแหลม การดําเนินการแบบ TOP 

DOWN ไมเหมาะสมกับสถานการณ และตอบสนองตอชุมชนเพียงพอ แตไมสนใจทรัพยากรและ

บุคลากร ในพื้นที่ และบางครั้งยังทําใหเกิดความเสี่ยงและความลอแหลม เพิ่มข้ึนอีก การปองกัน

ไดผลดีที่สุด เมื่อมีความรวมมือทุกระดับในชุมชนสู ทองถิ่น ภูมิภาค และระดับรัฐบาล การอาศัย

ชุมชนมีความเหมาะสมกับสภาพความเปลี่ยนแปลง ทั้งการเกิด การสูญเสีย และความรุนแรง

ของภัยพิบัติ หลักการมีสวนรวมอยูบนพื้นฐานของชุมชน ไมมีใครเขาใจขอดีขอเสีย ปญหา

อุปสรรคและโอกาสของชุมชน ไดดีเทากับคนในชุมชน  ไมมีใครสนใจและเขาใจชุมชนมากกวา

คนในชุมชนเองซึ่งเสี่ยง ภัยเพื่อการอยูรอดประชาชนเปนทรัพยากรมีคา ตองสงเสริมพัฒนาให

เปนประโยชน ตอประเทศชาติ 
ประโยชน  CBDM 
1.เตือนภัยไดรวดเร็ว  

2.คนในชุมชนมีความรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในชุมชนของตนเองจึงสามารถบอกไดวาจะมี

เหตุการณไมดีอะไรเกิดขึ้นในชุมชน อีกทั้งมีประสบการณมากมายในการที่จะจัดการทั้งในดาน

การเตรียมพรอมรับภัย และ การปฏิบัติในขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน ชวยใหชุมชนเขมแข็ง 

3.ไมตองรอความชวยเหลือจากภายนอกชุมชน 

4.ประชาชนไดรับความรู และทักษะใหมๆ นําไปสูการเสริมสรางความสามารถในการคิด

ริเร่ิมพัฒนาชุมชนของตนเองชวยลด หรือขจัดความลอแหลมเสี่ยงภัยของชุมชน ซึ่งจะเปนการลด

ผลกระทบของภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
เปาหมายของ  CBDM 
1.ลดความลอแหลมเสี่ยงภัยของชุมชน 

2.เพิ่มขีดความสามารถของตนเองในชุมชน 

3.ความสามารถในการจัดการกับภัยตางๆในชุมชน 

4.ความสามารถในการประเมินความเสี่ยงภัย และการวิเคราะหความลอแหลม 

6.ความสามารถในการประเมินความสามารถของชุมชนมีความเปนอยูที่ปลอดภัย และ

การพัฒนาที่ยั่งยืน  
ลักษณะสําคัญของ CBDM 
1.ชุมชนเปนศูนยกลางของการจัดการภัยพิบัติ 

2.มุงใชกลยุทธการเสริมสรางกําลังความสามารถการใชทรัพยากรและการแกไขปญหา

ภายในชุมชน 
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3.ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมที่มีผลตอการดํารงชีพของตนเองและ ไดรับประโยชน

จากการมีส่ิงแวดลอมที่ดีตอสุขภาพ 

4.ชุมชนเปนตัวจักรสําคัญในการเสี่ยงจากภัยพิบัติ และเปนกลุมแรกที่ไดรับประโยชน 

5.เปนการดําเนินการโดยใชวิธีการที่หลากหลาย และเกี่ยวของกับหลายหนวยงาน ทั้งใน

ระดับชุมชน ถึงระดับชาติ  
รูปแบบของวิธีการมีสวนรวม 
1 การเก็บขอมูลยอนหลัง  (Historical Profile) 

2 การทําแผนผัง(Mapping) 

3 การทําแบบจําลอง (Modeling) 

4 การเดินสํารวจ (Transent) 

5 การทําปฏิทินฤดูกาล (Seasonal Calendar) 

6 การวิเคราะหเครือขายในดานสังคมและสถาบัน (Institutional Socail Network 

Analysis) 

7 การวิเคราะหเกี่ยวกับสภาพความเปนอยูและศักดิ์ชั้นทางสังคม (Livelihood/Class 

Analysis 

8 แผนภูมิตนไม (Problem Tree) 

9 การจัดอันดับและการใหคะแนน (Ranking and Scoring) 
 
ภัยพิบัติกับการพัฒนาแบบยั่งยืน 
1 การปองกันไมเพียงแตประหยัดเงินเปนหมื่นลานแตยังชวยชีวิต คนเปนหมื่น ๆ คน  

2 เงินที่ใชจายในการแกปญหาและบรรเทาทุกขจากภัยพิบัติ นาจะ นําไปใชในการ

พัฒนาทั่วถึง และยั่งยืนแทน และยังลดความเสี่ยง จากภัยพิบัติ  

3 การสรางวัฒนธรรมใหรูจักการปองกัน ไมใชเร่ืองงาย เพราะคา ใชจายสูง และเห็นผล

ในอนาคตยาวไกล โดยผลดังกลาวจะมอง ไมเห็นเปนรูปธรรม ทั้งนี้เพราะภัยพิบัติยังไมไดเกิดขึ้น 
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ใบงานที ่3 
 

ชื่อ.......................................................... 
 

การสรางวงจรการจัดการภัยพิบัติของตนเอง 
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ใบงานที3่/1 
 

ชื่อ........................................ 
 

ภาพที่ฉันเหน็ 
 
  

ภาพที่ฉันเหน็คือ 
 

……………………………………………………...................................................................
............................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………
……......................................................................................................... 
 
 ความรูสึกของฉัน 
 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
......................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 วงจรภยัพิบติัของฉันชวยลดผลกระทบอยางไร 
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หนวยที่ 4 
การเตรยีมพรอม 

         (ชม.ที3่1-40) 
 
สาระการเรียนรู    
 จัดกระเปาสัมภาระ เพื่อการหนีภัย 

 การหนีภัย 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 สามารถจัดกระเปาสัมภาระ กลาคิดตัดสินใจเลือกของที่จําเปนเพื่อนําไปใชยามเกิดภัย

พิบัติ รูถึงประโยชนของการเตรียมพรอมที่สามารถลดผลกระทบภัยพิบัติ 
 
ภาระงาน/กิจกรรม 
 จัดกระเปาสัมภาระ เพื่อการหนีภัย  
  
ขั้นตอนการสอน เนน กระบวนการสรางมโนธรรมสํานกึของ เปาโล แฟร 
 

ข้ันที่1 การเสนอรหัส ภาพการซอมการหนีภัย นํากระเปาและสิ่งของมาใหผูเรียนเลือก 

ข้ันที่ 2 ถอดรหัส โดยใหผูเรียนพูดถึงการหนีภัย ส่ิงของและจดบันทกึส่ิงที่เหน็ 

ข้ันที่3 ตัดสินใจเลือกสิ่งของใสกระเปา พรอมบันทึกวาทําไมถึงเลือก 

(การแขงขันเลอืกของที่จาํเปนดวยการจับเวลา และสํารวจวา ใครไดของที่จาํเปนครบตาม

จํานวนทีพ่ึงประสงค) 
 
ระยะเวลาการเรียนรู  10 ช.ม. 
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ใบความรูที่ 4 

การเตรยีมพรอม 

 
การเตรียมความพรอม 

 
การเตรียมสัมภาระ  
 
สิ่งที่ควรมีในกระเปาสัมภาระ 
กระเปาสัมภาระเปนสิ่งหนึ่งที่ตองจัดเตรียมเพื่อสามารถดํารงชีวิตหลังภัยพิบัติ 

ประกอบดวย ไฟฉาย ไฟแชก ข้ีไต น้ํามันกาด กลองยารักษาโรค น้ําดื่ม มามา อาหารกระปอง 

ผาหม ถุงเทา รองเทาผาใบ กางเกงขายาว เสื้อแขนยาว หมวก ยาทากันยุง มีดพับ มีดสปาตา 

กระดาษชําระ กระจก ถุงนอน เชือก ดางทับทิม เสื้อชูชีพ  

 
 การจดรายการสัมภาระ 
 บัตรรายการของใชจําเปนสาํหรับเหตุฉุกเฉินควรมีรายละเอียดดังนี ้

 1.ชื่อนามสกุล ของเจาของกระเปา 

 2.ที่อยู 

 3.หมายเลขโทรศัพทติดตอหนวยงานสําคัญๆ  

 4.เอกสารสําคญัของครอบครัว  

 5.ของใชสวนตัว เชนยารกัษาโรค  
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ใบงานที ่4 

ชื่อ..................................................... 

กระเปาสัมภาระ 

 

สิ่งทีข่าพเจาเห็น 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

สิ่งที่ขาพเจาเลือกพรอมเหตุผล 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 
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ใบงานที4่/1 

บัตรรายการของใชจําเปนสาํหรับเหตุฉุกเฉิน 

ที่อยู: ___________________________ 

__________________________________ 

ชื่อและหมายเลขติดตอ (รวมทั้งเบอรมือถอื) : 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

หมายเลขโทรศัพทติดตอหนวยงานสําคัญๆ เชนตํารวจดบัเพลิง รถพยาบาล  

สถานีตาํรวจ: _______________________ 

อ่ืนๆ: _____________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

กระเปาสัมภาระ 

ทุกคนในบานควรจัดเตรียมกระเปาเดนิทางใบยอม บรรจุอุปกรณที่ตองใชในการเดินทาง ของใช

สวนตัว ของทีจ่ําเปนยามฉุกเฉิน ตัวอยางรายการสิ่งที่ใสกระเปาเตรียมไว: 

 

_________________________________________________________________________ 

เอกสารสําคัญของครอบครัว  

 

__________________________________________________________________________ 

ของใชสวนตวั 

__________________________________________________________________________ 

อาหารและน้ํา อยางนอยสําหรับ 3 วัน  

 

__________________________________________________________________________ 
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หนวยที่ 5 
วิธีการเฝาระวัง 

(ชม.ที4่0-50) 
 
สาระการเรียนรู    

-ข้ันตอนการเฝาระวงั การเรียนรูเกีย่วกบัสัตวและธรรมชาติ     

-การติดตามขาว/เลาขาว       

-ประโยชน ของการเฝาระวงั     
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 อธิบายความหมาย ความสําคัญและประโยชน ของการเฝาระวัง มีอะไรบาง และผูเรียน

มีทัศนคติ และความรูที่เพิ่มข้ึน 
 
ภาระงาน/กิจกรรม 
 การเฝาระวัง ตามธรรมชาต ิและการติดตามขาว 
 
ขั้นตอนการสอน เนน กระบวนการสรางมโนธรรมสํานกึของ เปาโล แฟร 
ข้ันที1่ เขารหสั ใหหาขาวมาเลา พรอมนาํเสนอบนัทกึขาว ตามภาพ 

ข้ันที2่ ถอดรหสั นาํเสนอขาว 

ข้ันที3่  วิพากษขาว 
สื่อแหลงเรียนรู 
ใบงาน/วีดโีอ/รูปภาพ/ใบความรูประกอบการสอน/การตดิตามขาว  
 
ระยะเวลาการเรียนรู 10 ช.ม. 
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ใบความรูที่ 5 
 

ขั้นตอนการเฝาระวัง 
1.สังเกต ธรรมชาติรอบตัว หมายถึง สัตว พืช กระแสน้ํา ลําคลอง และอ่ืนๆ 

 2.ตระหนกัรูภัยพิบัติวาอาจเกิดขึ้นไดทุกเมือ่ อันเนื่องจากสาเหตุของรุกล้ําธรรมชาต ิ

 3. ติดตามขาวสารขอมูลที่เกดิขึ้นใน ภูมิภาค ประเทศ ทวปี และในโลก 

 4.รวบรวมขอมูลศึกษาหาทางปองกนัและสรางวงจรการจัดการภัยพิบติัใหกับตนเอง 

  
ประโยชนของการเฝาระวงั 
การเฝาระวังเปนการสรางความตระหนักรูดานภัยพิบัติตางๆที่อาจเกิดขึ้นอยางไม

คาดคิดและสามารถทําใหสูญเสียทรัพยสินและชีวิต  การเฝาระวังเปนปจจัยสําคัญในการเตรียม

ความพรอมทําใหการสูญเสียเกิดขึ้นนอยลง หรือในระดับต่ํา และสามารถเตือนภัยไดอยาง

แมนยําหรือมีขอผิดพลาดนอยที่สุด 
การเฝาระวัง ดานวาตภัย 
1) กอนเกิดวาตภัย อากาศรอนอบอาว ติดตอกันหลายวัน» ลมสงบ แมใบไมก็ไมส่ันไหว

ความชื้นในอากาศสูง จนรูสึกเหนียวตามรางกาย» ทองฟามัว ทัศนวิสัยการมองเห็นระยะไกลไม

ชัดเจน» เมฆมากขึ้น ทองฟามืดครึ้ม อากาศรอนอบอาว 

 2) ขณะเกิดวาตภัย พายุลมแรง 15-20 นาที ความเร็วมากกวา 50 กม./ช.ม เมฆทวีข้ึน

อยางรวดเร็ว ลมกระโชกแรงเปนครั้งคราว มีฝนตกหนัก บางครั้งมีลูกเห็บ ฟาคะนอง ฟาแลบ ถา

นับในใจ 1-2-3 แลว ไดยินเสียงฟารอง และพายุจะหางไปประมาณ 1 กม. ถาเห็นฟาแลบและฟา

รองพรอมกัน พายุจะอยูใกลมาก สภาวะจะอยูประมาณ 1 ชม.  

3) หลังเกิดวาตภัย พายุสลายไปแลวอากาศจะเย็นลง รูสึกสดชื่นขึ้น ทองฟาแจมใส 

ทัศนวิสัยชัดเจน 

4) การปองกันพายุฤดูรอน ติดตามสภาวะอากาศ ฟงคําเตือนจากสถาบันปองกันภัย

พิบัติทางธรรมชาติ ติดตั้งสายลอฟาสําหรับอาคารสูงๆ ปลูกสราง ซอมแซม อาคารใหแข็งแรง 

เตรียมปองกันภัยใหสัตวเลี้ยงและพืชผลการเกษตร ไมใชอุปกรณไฟฟาทุกชนิด ขณะมีฟาคะนอง 

ไมใสเครื่องประดับโลหะ และอยูกลางแจง ขณะมีฝนฟาคะนอง สภาวะอากาศ กอน/ขณะ/หลัง 

ของพายุหมุนเขตรอน(ชวง เดือน กรกฎาคม-กันยายน) 
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กอนเกิดวาตภัย อากาศดี ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผาน เมฆทวีข้ึนเปนลําดับ ฝนตก
เปนระยะๆขณะเกิดวาตภัย เมฆเต็มทองฟา ฝนตกตอเนื่องเกือบตลอดเวลา ลมพัดแนทิศ ตา
พายุผานมา ลมสงบ ทองฟาแจมใส» เมฆเต็มทองฟา ฝนตกเกือบตลอดเวลา ลมพัดกลับทิศ 

หลังเกิดวาตภัย พายุสลายไปแลวจะทิ้งความเสียหายไวตามทางผาน อากาศดีข้ึนเปนลําดับ 

การปองกันพายุหมุนเขตรอน ติดตามสภาวะอากาศ ฟงคําเตือนจากสถาบันปองกันภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติฝกซอมการปองกันภัยพิบัติ เตรียมพรอมรับมือ และวางแผนอพยพหากจําเปน เตรียม
เครื่องอุปโภค บริโภค ไฟฉาย แบตเตอรี่ วิทยุกระเปาหิ้วติดตามขาวสาร ซอมแซมอาคารให

แข็งแรง เตรียมปองกันภัยใหสัตวเลี้ยงและพืชผลการเกษตร เตรียมพรอมอพยพเมื่อไดรับแจงให
อพยพ 

 
การเฝาระวังอุทกภัย (สถาบันปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ, 2546) ติดตามสภาวะ

อากาศ ฟงคําเตือนจากสถาบันปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
-ฝกซอมการปองกันภัยพิบัติ เตรียมพรอมรับมือ และวางแผนอพยพหากจําเปน  
-เตรียมน้ําดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภค ไฟฉาย แบตเตอรี่  
-วิทยุกระเปาหิ้วติดตามขาวสาร  
-ซอมแซมอาคารใหแข็งแรง  
-เตรียมปองกันภัยใหสัตวเลี้ยงและพืชผลการเกษตร  
-เตรียมพรอมเสมอเมื่อไดรับแจงใหอพยพไปที่สูง เมื่ออยูในพื้นที่เสี่ยงภัย และฝนตก

หนักตอเนื่อง  
-ไมลงเลนน้ํา  
-ไมขับรถผานน้ําหลากแมอยูบนถนน ถาอยูใกลน้ํา เตรียมเรือเพื่อการคมนาคม 
-หากอยูในพื้นที่น้ําทวมขัง ปองกันโรคระบาด ระวังเรื่องน้ําและอาหาร ตองสุก และ

สะอาดกอนบริโภค 
 
การเฝาระวังสึนามิ (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, 2550: 35-

40) ขอเท็จจริงสําคัญเกี่ยวกับ สึนามิที่ควรทราบ คือ สึนามิที่ซัดเขาชายฝงทะเลในมหาสมุทร

แปซิฟกมักเกิดจากแผนดินไหวเปนสวนใหญ ซึ่งแผนดินไหวอาจจะเกิดในบริเวณใกลหรือไกล

จากบริเวณที่อยู บางลูกมีขนาดใหญมาก ในบริเวณชายฝงอาจมีความสูงถึง 30 ฟุตหรือมากกวา 

(100 ฟุตในครั้งที่รายแรงที่สุด) นอกจาก สึนามิยังสามารถเคลื่อนตัวเขาฝงดวยความสูงหลาย

รอยฟุต สามารถซัดถลมบริเวณชายฝงทะเลที่อยูในระดับตํ่าไดทั้งหมด หนึ่งลูกประกอบดวย

จํานวนหลายระลอก บอยครั้งที่ลูกแรกอาจจะไมใชที่มีขนาดใหญที่สุด และหลังจากที่เกิดลูกแรก 
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อันตรายที่เกิด จาก สึนามิอีกหนึ่งลูกอาจกินเวลาตอมาหลายชั่งโมง สึนามิสามารถเคลื่อนที่ได

รวดเร็วกวาที่คนจะสามารถวิ่งได บางครั้งสึนามิทําใหน้ําบริเวณชายฝงลดลงและเผยใหเห็นพื้น

มหาสมุทรได สึนามิบางลูกมีพลังความแรงมหาศาล ของสามารถพัดพากอนหินขนาดใหญที่มี
น้ําหนักหลายตัน พรอมทั้งเรือและซากปรักหักพังอ่ืน ๆ ข้ึนมาบนฝงในระยะหลายรอยฟุต น้ํา
ทะเลสามารถเคลื่อนที่ดวยกําลังมหาศาล และสามารถทําลายอาคาร บานเรือน ที่อยูอาศัย และ
ทําใหผูคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได สึนามิสามารถเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได ไมวาจะเปนในตอนกลางวัน
หรือกลางคืน สึนามิ สามารถไปตามเเมน้ําหรือลําธารที่ไหลลงมหาสมุทรได        
 

วิธีการสังเกตการณเกิดคลื่นยักษสึนามิ ตามธรรมชาติ 
 
1.น้ําทะเลเออทน ไมตรงเวลา 

2.น้ําทะเลลดลงอยางรวดเร็ว 

3.สัตวที่อยูตามธรรมชาติ จะซอนเรนกาย เชนไมเห็นนก ไมไดยินเสียงนก 

4.สัตวเลี้ยงเกิดอาการเครียดกระวนกระวาย วิ่งวน หรือรองไห 

5.เสียงจากทะเลที่ดังนี้เหมือนพายุฝนทั้งที่ไมมีเคา 
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ใบงานที ่5 

ชื่อ...................................................... 

เลาขาว/บันทกึขาว เร่ือง...................................... 

วันที่ ที่เกิดเหตุ .................................................................................................... 

 รายละเอียด

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 ความเสยีหาย

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

....................................................................................................... 

ทานคิดวาควรดําเนนิการอยางไร............................................................................. 

...........................................................................................................................................

................................................................................................................................ 
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ใบงานที5่/1 

 
ชื่อ................................................................... 

 
การสังเกตสตัวและธรรมชาต ิ

 

เร่ือง ส่ิงทีพ่บเห็น การคาดเดา การจัดการ 
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หนวยที่ 6 
การปฐมพยาบาล 

 (ชม.ที5่1-60) 
สาระการเรียนรู    
 การปฐมพยาบาลเบื้องตน 

 ยาสามัญประจําบาน 

 การขนยายผูปวย 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

รูจักการปฐมพยาบาลเบื้องตน การทาํแผล ยาสามัญประจําบาน การขนยายผูปวย 
 
ขั้นตอนการสอน เนน กระบวนการสรางมโนธรรมสํานกึของ เปาโล แฟร 
 

ข้ันที1่ การเสนอรหัส ใหนกัเรียนดูยาสามญัประจําบาน อุปกรณการปฐมพยาบาล 

ข้ันที่ 2 ถอดรหัส ผูเรียน บอกช่ือยาที่รูจักวธิีใช และถามผูเรียนถงึภาพที่มองเหน็วาภาพนั้น เคย

เห็นไหม คิด รูสึกอยางไร ผูสอนชี้นาํใหผูเรียนรวมแสดงความคิดเหน็จากประสบการณตรงของ

ผูเรียน 

ข้ันที3่   วิพากษสาเหตุการใชยา อุปกรณตางๆ เปดโอกาสใหนักเรียนรวมแสดงความคิดเห็นใน

ชั้นเรียน เพื่อสรุปเปนขอความรูรวมกัน และประโยชนของการปฐมพยาบาล 

ข้ันที่ 4 เลนเกมปฐมพยาบาล แบงเปนคู แขงทําแผลใหกนั ตามขั้นตอน คูใดเสร็จกอนชนะ  
 
สื่อแหลงเรียนรู 
ใบงาน/วีดโีอ-สารคดี/รูปภาพ/ใบความรูประกอบการสอน/ 
 
สื่อการสอน ตามแนวคิด ของเปาโล แฟร 
ปฏิบัติการจริง/เกมปฐมพยาบาล /เกมขนเพื่อนขามฝง 

 

วิทยากรรวมปฏิบัติการ  นายภกัดี ศิริจันทกุล  
 
ระยะเวลาการเรียนรู 10 ช.ม. 
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ใบความรู ที่ 6 
 

การปฐมพยาบาล 
 
การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
 
การปฏิบัติสาํหรับกรณีฉุกเฉิน  

1. ตั้งสติใหไดอยาตกใจ  

2. ขอความชวยเหลือ  

3. ปฐมพยาบาลเบื้องตน  

o ชวยหายใจ ใหอากาศเขาปอดสะดวก คลายเสื้อผาใหหลวม  

o หามเลือด  

o นอนนิ่งๆ หมผา คอยสังเกตอาการ จับชีพจรเปนระยะ  

o ถามีกระดกูหกัอยาเคลื่อนยาย  

o หามรับประทานสิง่ใด (ถาไฟลวกรนุแรงใหจิบน้าํคําเลก็ๆ)  

อุปกรณปฐมพยาบาล  

1. สําลี  
2. ผากอซแผนชนิดฆาเชื้อ ทาํความสะอาด (แอลกอฮอล)  

3. คีมสําหรับบงเสี้ยน  

4. ผาสามเหลี่ยม  

5. ผากอซพนัแผลขนาดตางๆ  

6. กรรไกรขนาดกลาง  
7. เข็มกลัดซอนปลาย  

8. แกวลางตา  

9. พลาสเตอรมวน ชิน้  

10. ผายืดพนัแกเคล็ดขัดยอก ( Elsatic bandage)  

11. ผากอซชุลพาราฟนสําหรับแผลไฟไหม  
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การทาํแผลทัว่ไป  

1. ลางมือใหสะอาด  

2. ทําแผลที่สะอาดกอนแผลทีส่กปรก  

3. เช็ดรอบแผลดวยสําลีชบุแอลกอฮอล(เช็ดจากในวนมาขางนอกทางเดยีว)  

4. ปดดวยผาก็อซหรือผาสะอาด  

5. อยาใหถูกน้ําอกี เพราะจะทาํใหเปนหนองหรือหายชา  

กรณีแผลถลอกทั่วไป  

• ลางดวยนอํา และสบูใหส่ิงสกปรกออกใหหมด  

• เช็ดดวยแอลกอฮอล ทาทงิเจอรแผลสดหรือเบตาดีน  

• ไมตองปดแผล  

กรณีแผลต้ืนหรือมีดบาด(เลือดออกไมมาก)  

• บีบเลือดออกบาง  

• ลางดวยน้าํสะอาด และสบู  

• ใสยาทงิเจอรแผลสด หรือเบตาดีน  

• ปดแผลหรือใหขอบแผลสมานติดกนั  

กรณีแผลลึก ลึกถึงกระดูก หรือกระดูกโผล  

• หามเลือดทันท ี 

• ใชผาสะอาดคลุม หามจับกระดูกยัดเขาไป  

• รีบพาไปพบแพทยทนัท ี 

กรณีแผลมีหนอง  

• ลางแผลดวยไฮโดรเจนเปอรออกไซต หรือเดกิ้นโซลูชัน่ ทกุวัน  

• เช็ดดวยสําล ี 

• รัปประทานยาปฏิชีวนะตามแพทยสงใหครบ  
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กรณีแผลตะปูตํา  

• ลางแผลใหสะอาดดวยน้ํามาก ๆ  

• ใชไฮโดรเจนเปอรออกไซดทําความสะอาดอีกครั้ง  

• ปดแผล หามถูกน้าํ  

• ฉีดยาปองกันบาดทะยัก  

• รัปประทานยาปฏิชีวนะตามแพทยส่ังใหครบ  

กรณีแผลถกูแทงดวยของแหลม ,มีด ,ไม  

• ตัดมีดหรือไมที่ถูกแทงใหส้ันลง เพื่อใหเดนิทางไปพบแพทยไดสะดวก (หามดึงออก)  

• ใหอยูนิง่ ๆ  

• รีบนําสงโรงพยาบาล  

ยาสามัญประจําบาน ยาสามัญประจําบานเปนยาซึ่งใชบําบัดรักษาอาการเจ็บปวยเล็ก ๆ นอย 

ๆ มีประสิทธิภาพดี และปลอดภัยในการใช เปนยาที่ควรมีไวประจําตูยาในบาน ปจจุบันกระทรวง

สาธารณสุขไดระบุยาที่จัดเปนยาสามัญประจําบานไวดวยกัน 70 รายการ 

1) ยาธาตุน้ําแดง เปนยาน้ํามีสรรพคุณแกอาการปวดทองเนื่องจากจุกเสียด ทองขึ้น 

ทองเฟอ และชวยเจริญอาหาร ยาธาตุน้ําแดงผูใหญรับประทานครั้งละ 1 ชอนโตะ กอนอาหารวนั

ละ 3 คร้ัง ถาเปนเด็กลดลงตามสวน ถาใชยาไปไดระยะหนึ่งอาการไมทุเลา ควรไปปรึกษาแพทย 

2) ยาลดกรด เปนยาเม็ดใชแกอาการจุกเสียด ทองขึ้น ทองเฟอเรอเปรี้ยว เนื่องจากมีกรด

มากในกระเพาะอาหาร การใชยาตองเคี้ยวกอนกลืน ผูใหญรับประทานคร้ังละ 1-2 เม็ด วันละ 3-

4 คร้ังกอนหรือหลังอาหารเมื่อมีอาการ เด็กลดลงตามสวน 

3) ยาอาลูมินา-แม็กนีเซีย มีทั้งชนิดเม็ดและชนิดน้ํา ใชแกอาการจุกเสียด ทองขึ้น 

ทองเฟอเรอเปรี้ยว เนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหาร เปนยาที่รับประทานทั้งกอนหรือหลัง

อาหาร และเมื่อมีอาการ ขนาดที่ใชสําหรับผูใหญ ถาเปนยาเม็ดรับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด วัน

ละ 3-4 คร้ัง โดยตองเคี้ยวยากอนกลืน ถาเปนยาชนิดน้ําก็รับประทานครั้งละ 1-2 ชอนโตะ วันละ 

3-4 คร้ังเชนกัน โดยตองเขยาขวดกอนใชยา สวนขนาดที่ใชในเด็กทั้งยาชนิดเม็ดและชนิดน้ําก็ให

ลดลงตามสวน ในกรณีใชยาไปแลวอาการไมดีข้ึนใหปรึกษาแพทย 

4) ยาเม็ดโซดามินท เปนยาเม็ดใชแกอาการจุกเสียด ทองขึ้น ผูใหญรับประทานครั้งละ 2-

6 เม็ด ถาเปนเด็กลดลงตามสวน ในกรณีที่ใชยาไปแลวอาการไมดีข้ึนใหปรึกษาแพทย 
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5) เหลาสะระแหน เปนยาน้ําที่มีอัลกอฮอลผสมอยู ใชแกอาการปวดทอง ทองข้ึน ทองเฟอ

จุกเสียด ผูใหญรับประทานครั้งละ 5-30 หยด เจือน้ําพอควรวันละ 3 คร้ัง ในเด็กใหลดลงตาม

สวน 

6) ทิงเจอรมหาหิงค เปนยาน้ําที่มีอัลกอฮอลผสมอยู ใชสําหรับเด็กที่มีอาการปวดทอง 

ทองขึ้น ทองเฟอ โดยใชสําลีชุบยาทาบาง ๆ ที่หนาทอง วันละ 2-3 คร้ัง ยานี้เปนยาใชภายนอก 

หามรับประทาน 

7) ยาเม็ดธาลิลซัลฟาไทอาโซล เปนยาเม็ดใชแกอาการทองเสีย ทองรวง หรือถาย

อุจจาระเปนมูก ผูใหญรับประทานครั้งละ 3-4 เม็ด ตอไปคร้ังละ 2 เม็ดทุก 4 ชั่วโมง ขนาดที่ใชใน

เด็กอายุ 1-3 ขวบ คร้ังละครึ่งเม็ดทุก 4 ชั่วโมง อายุ 3-6 ขวบ คร้ังละ 1 เม็ดทุก 4 ชั่วโมง และอายุ 

6-12 ขวบ คร้ังละ 1-2 เม็ดทุก 4 ชั่วโมง 

8) ทิงเจอรฝนการบูร เปนยาน้ําใชแกอาการปวดทอง ทองเสีย ทองรวง ผูใหญรับประทาน

คร้ังละ 1-2 ชอนชาเจือน้ําพอควร แตในคนชราและเด็กอายุต่ํากวา 6 ขวบหามใชยานี้ 

9) ยาแกทองเสียคาโอลิน เปนยาน้ํา ใชแกอาการทองเสีย ทองรวง ผูใหญรับประทานครั้ง

ละ 2 ชอนชา วันละ 4-6 คร้ัง ถาเปนเด็กลดลงตามสวน กอนใชยาตองเขยาขวดเสียกอนทุกครั้ง 

10) ยาระบายพารัฟฟน เปนยาน้ํา ใชแกอาการทองผูกและระบายทอง ผูใหญรับประทาน

คร้ังละ 1-2 ชอนโตะ กอนนอนหรือต่ืนนอนเชา ถาเปนเด็กลดลงตามสวน กอนใชยาตองเขยา

ขวดกอน ในกรณีอาการปวดทองอยางรุนแรง หรือคลื่นไสอาเจียน หามใชยานี้ 

11) ยาระบายแมกนีเซีย เปนยาน้ําแกอาการทองผูก ระบายทอง ผูใหญรับประทานครั้งละ 

1-2 ชอนโตะ กอนนอนหรือตื่นนอนเชา ถาเปนเด็กลดลงตามสวน กอนใชยาตองเขยาขวดกอน 

ในกรณีมีอาการปวดทองอยางรุนแรง หรือคลื่นไส อาเจียน หามใชยา 

12) ดีเกลือ มีลักษณะเปนยาผง ใชถายทอง และแกอาการทองผูก ผูใหญรับประทานครั้งละ

คร่ึงถึง 1 หอ ละลายดวยน้ํารอน แลวดื่มน้ําสุกที่อุน ๆ ใหมาก ๆ ถาเปนเด็กใหใชตามคําแนะนํา

ของแพทย ผูที่มีอาการปวดทองอยางรุนแรง หรือคลื่นไสอาเจียน หามใชยานี้ 

13) ยาถายพยาธิพิเพอราซิน เปนยาน้ํา ใชถายพยาธิไสเดือนและพยาธิเสนดาย ถาเปน

การถายพยาธิไสเดือนในผูใหญหรือเด็กที่มีน้ําหนักตัว 20 กิโลกรัมข้ึนไป ใหรับประทาน 2 ชอน

โตะ ในเด็กที่มีน้ําหนักต่ํากวา 20 กิโลกรัม รับประทาน 5 ชอนชา การใชยาใหรับประทานกอน

อาหารเย็นครั้งเดียว สวนการถายพยาธิเสนดายใหรับประทานยาติดตอกันเปนเวลา 7 วัน โดยใน

เด็กอายุ 9 เดือน - 2 ขวบ คร้ังละครึ่งชอนชาเวลาเชา เย็น เด็กอายุ 2-4 ขวบ คร้ังละครึ่งชอนชา 

เวลาเชา กลางวัน เย็น เด็กอายุ 6-12 ขวบ และผูใหญคร้ังละ 2 ชอนชา เวลาเชา เย็น ในกรณีที่

ใชยาแลวทองผูก ควรรับประทานยาถาย ซึ่งเขาดีเกลือกอนอาหารเชาวันรุงขึ้น 
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14) ยาหยอดตา ถาทานมีอาการตาแดง ตาอักเสบหรือตาเจ็บแลว อยาใชมือขยี้ที่ตาเปนอัน

ขาด เพราะจะทําใหเปนมากขึ้นอีก ควรพักผอนแลวใชยาหยอดตาซัลฟาเซตาไมด ซึ่งจัดเปนยา

สามัญประจําบานเชนกัน ใชหยอดตาครั้งละ 1-2 หยด วันละ 3-4 คร้ัง คําเตือนคือ อยาใหยานี้

ถูกแสงแดด หามใชเมื่อยาเปลี่ยนสี ขุน หรือมีตะกอน และหากใชยาแลวอาการไมดีข้ึนตองรีบ

ปรึกษาแพทยโดยเร็ว 

15) ยารักษากลากเกลื้อน กลากหรือเกลื้อนเปนโรคผิวหนังชนิดหนึ่ง อาการทีเ่กดิข้ึนเปนวง

สีขาว ๆ ที่ผิวหนังและคัน กลากหรือเกล้ือนเกิดจากเชื้อรา วิธีการรักษาคือ การกระทําความ

สะอาดผิวหนังและทาดวยยารักษากลากเกลื้อนวิททิลด ใชทาบริเวณที่เปนกลากเกลื้อนวันละ 2-

3 คร้ัง ถาทาแลวอาการไมดีข้ึน ควรจะไปพบแพทย 

16) ยาทาแกผดผ่ืนคัน เมื่อมีอาการผดผื่นคันขึ้นที่ผิวหนัง ควรปฏิบัติงาย ๆ คือ การทํา

ความสะอาดรางกาย แลวทายาดวยยาทาแกผดผื่นคันคาลาไมนโลชั่น ซึ่งเปนยาสามัญประจํา

บาน จะชวยบรรเทาอาการได 

17) ยาเม็ดแอสไพริน เปนยาบรรเทาปวดลดไขตัวหนึ่งที่ใชไดผลดี ขอแนะนํา เมื่อจะกินยา

แอสไพรินใหดื่มน้ําตามมาก ๆ เด็กอายุต่ํากวา 3 ขวบ การใชยาแอสไพรินควรปรึกษาแพทยกอน

ใช และยาแอสไพรินนี้หามใชในเด็กที่อายุต่ํากวา 1 ขวบ 

18) ยาเม็ดพาราเซตามอล เปนยาบรรเทาปวดลดไขตัวหนึ่งที่ใชไดผลดี และสามารถใชได

อยางปลอดภัย ราคาไมแพง ขนาดของยาคือ รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมง ขนาด

รับประทานของเด็กลดลงตามสวน แตพึงระลึกไวเสมอวา เมื่อรับประทานยาบรรเทาปวดลดไข

แลวอาการปวดหรือมีไขไมหายไปใหรีบไปพบแพทยจะปลอดภัยที่สุด เมื่อทานมีอาการไอ ควร

ดื่มน้ํามาก ๆ เพื่อลดการระคายเคืองลําคอ ซึ่งเปนสาเหตุของอาการไอ ถาเปนการไอแหง ๆ ไมมี

เสมหะแลวอาจใชยาแกไอน้ําดํา ซึ่งเปนยาสามัญประจําบานชวยแกไอ ทําใหชุมคอ และควร

เขยาขวดกอนใชยาทุกครั้ง เมื่อทานมีอาการไอ มีเสมหะหรือเสลดเหนียวติดที่คอ ควรดื่มน้ํามาก 

ๆ จะชวยใหอาการไอลดลงได และอาจเลือกใชยาสามัญประจําบานเปนยาขับเสมหะ หรือคอม

เปานด แอมโมเนีย คารบอเนตไซรัป ชวยแกไอ ขับเสมหะก็ได และควรเขยาขวดกอนใชยาทุกครั้ง 

19) ยาใสแผลสด ยาใสแผลที่พวกเรารูจักกันดี เชน ยาแดง ยาเหลือง ทิงเจอรไอโอดีน เปน

ตน นอกจากนี้ขอแนะนํา ยาใสแผลที่มีคุณภาพสูงและราคาถูกควรมีไวประจําตูยาในบานคือ ยา

ใสแผลสดไทเมอโรซอล หรืออีกชื่อหนึ่งวา เมอรไทโอเลต ทิงเจอร ซึ่งอาจจะไมคุนหู และออกจะ

เรียกยาสักหนอย แตก็เปนยาใสแผลสดที่นิยมใชกันมากในวงการแพทย 
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ใบงานที6่/1 
 

ชื่อ................................................................... 
 

การปฐมพยาบาล 
 

อุปกรณ ประเภท วิธีใช ส่ิงควรระวงั 
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ใบงานที ่6/2 
 

ชื่อ................................................................... 
 

1.จงเลาวิธีการทําแผลทั่วไป 
 
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

....................................................................................................... 
 
2.จงกลาวถึงยาสามัญประจําบานและอุปกรณการปฐมพยาบาลที่รูจัก 
 
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

................................................................................................. 

 
3.จงกลาวถึงวิธีการขนยายผูปวยที่รูจกั 
 
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

............................................................................................................................... 
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หนวยที่ 7 
การดํารงชีวติหลังภยัพิบติั 

 (ชม.ที7่1-80) 
สาระการเรียนรู    

ทักษะการใชชวีิตหลังภยัพิบตัิ 

-การหาอาหารตามธรรมชาติ การรูจักพืชผักผลไมชนิดตางๆ 

-รูจักการจัดการกับตัวเองเพือ่คนหาครอบครัว 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
  

รูวิธีการใชชวีติหลังภัยพิบัติ ทัง้ดานรางกายและจิตใจ ผูเรียนมีความรูและทัศนคตทิี่

พัฒนาเพิ่มข้ึนและมีพฤติกรรมที่เปล่ียนแปลงทางดานบวกและการเกิดมโนธรรมสํานึก 
 
ขั้นตอนการสอน เนน กระบวนการสรางมโนธรรมสํานกึของ เปาโล แฟร 
 

ข้ันที1่ การเสนอรหัส ดวยการใหดูรูปภาพ ซากปรกัหกัพงั หลังภัยพิบัต ิ

ข้ันที่ 2 ถอดรหัส ถามผูเรียนถงึภาพที่มองเหน็วาจะใชชีวิตอยางไร ไมมีไฟ ไมมนี้ํา ไมมีอาหาร 

ข้ันที3่ วิพากษวิธีการใชชีวิตในสภาพไรพลงังาน การหาอาหารเชื่อมโยงกับกระเปาสัมภาระที่

เตรียมไป 
 
สื่อแหลงเรียนรู 
ใบงาน/วีดโีอ/รูปภาพ/ใบความรูประกอบการสอน/ 
 
ระยะเวลาการเรียนรู  

ทักษะการใชชวีิตหลังภยัพิบตัิ 10 ช.ม. 
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ใบความรูที่ 7 

 
การดํารงชีวิตหลังภัยพิบัติ (หนวยบรรเทาสาธารณะภัย, 2549: 22-27) 
 
ทักษะการใชชีวิตในสภาวะยากลําบาก แบงออกเปน ดานรางกายและจิตใจ 
 
1.ดานรางกาย คือ  
1.1สามารถหาอาหารบริโภค รูวา พืชผัก ผลไมปาชนิดใด ที่สามารถ กินได สอนใหรูจัก

พืชที่ใชเปนอาหารเชน ผลไม ปา กลวย ผัก เสี้ยน สาระแหน โหระพา มะเขือ ถั่วฝกยาว สะตอ 

ลูกหวา หนอไม ลูกตาล มะพราว กานกลวย และอื่นๆ รูจักใชน้ําที่มีอยูอยางมีคุณคา หากติดอยู

กลางทะเลหามดื่มน้ําทะเล เพราะอาจชอคได 

1.2.ทํารางกายใหอบอุน ดวยการกอไฟ หรือใชผาที่เตรียมไปกับกระเปาสัมภาระ 

1.3.การกอไฟ เพื่อไลสัตวราย หรือหุงหาอาหารโดยการใชไมขีด และเชื้อเพลิงตาม

ธรรมชาติ เชน ใบไมแหง โดยนําหินมาลอมกันเปนกอนเสาและกอไฟตรงกลาง 

1.4.การเฝาระวังภัย ตองนําความรูเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาตินํามาใชเพื่อเฝาระวัง

ภัยที่อาจตามมาหลังจากเกิดภัยพิบัติ  

1.5.การสรางที่นอนบนตนไม หรือนอนบนพื้นที่มิใชพื้นดิน โดยใชใบตองหรืออ่ืนๆรอง

เปนที่นอน การสามารถปนขึ้นที่สูงดวยอุปกรณที่มีอยู เชน เชือก หรือเถาวัลย 

1.6.การปฐมพยาบาลเบื้องตน มีดบาด หนามต่ํา หามเลือด การใชยาแกปวดแกไข 

(เรียนรูในหนวยการปฐมพยาบาล) 

1.7.การรูจักใชสัญญาณ กระจก ควันไฟ เพื่อขอความชวยเหลือ โดยการสองกระจก

สะทอนกับแสงอาทิตย หรือกอไฟใหมีควันในเวลากลางวัน 

1.8.การหุงขาวดวยกะลามะพราว นําขาวและน้ําใสกะลามะพราว ในปริมาตรที่

พอเหมาะและนําขึ้นตั้งไฟ 

1.9.รูจักการจดัการกับตัวเองเพื่อคนหาครอบครัว เมื่อมีโอกาสคนหาครอบครัว ให

พยายามติดตอทางราชการ และทิ้งรองรอยไวในทุกแหงที่ผานไป เพื่อครอบครัวสามารถติดตอได 

 1.10.การหาแหลงน้ําจืด โดย ดูจากตะไครน้ํา และพื้นผิวหินที่มีน้ําไหลผาน 

 

2.ดานจิตใจ รูจักการฝกสติ เพื่อระงับความหวาดกลัว ฝกทําสมาธิเบื้องตน ดวยวิธีการ

อานาปานสติ กําหนดลมหายใจเขาออก หรืออาจระบายดวยการรองเพลง วาดรูป พูดคยุกบัผูอ่ืน 

เพื่อสามารถชวยเหลือทางดานอารมณ 
 



 

 

                                                                                                                                 315 

ใบงานที ่7 
 

ชื่อ.................................................................... 
 
1.จงบอกชื่ออาหารที่สามารถพบในปาและกินไดมา 10 ชื่อ 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

................................................................................................. 

 

2.จงบอกวิธีการติดตอส่ือสารกับบุคคลภายนอกหากคณุประสบภัยพิบัติ 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

............................................................................................................. 

3.จงกลาวถึงทักษะการใชชวีิตหลังภยัพิบตัิที่คุณคุนเคยและสามารถปฏิบัติไดหากประสบจริง 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

................................................................................................................... 
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หนวยที่ 8 
ฝกปฏิบัติการสํารวจ (Tran sent) การทําแผนผัง (Mapping) 

การทาํปฏทินิฤดูกาล (Seasonal Calendar) และ แผนภูมิตนไม (Problem Tree) 
         (ชม.ทึ่81-90) 
 
 สาระการเรียนรู    
 1.การเดินสํารวจ (Transent) 

2.การทําปฏิทินฤดูกาล (Seasonal Calendar) 

3. แผนภูมิตนไม (Problem Tree) 

4.การทาํแผนผัง (Mapping)  
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

เรียนรู ดวยการลงพื้นที ่สัมภาษณปราชญชาวบาน นาํปญหาที่พบในพื้นที่มาทาํแผนภูมิ

ตนไม ผูเรียนมีความรูและทัศนคติทีพ่ัฒนาเพิ่มข้ึนและมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงทางดานบวก

และเกิดมโนธรรมสํานึกสามารถทาํแผนผงั(Mapping) ฝกทําแผนผังสาํหรับพืน้ที่เสีย่งภัย 

ปลอดภัยและฝกทําแผนผังเพื่อหนีภัย ทําปฏิทินฤดกูาล รูดินฟาอากาศ ผูเรียนมีความรูและ

ทัศนคติทีพ่ัฒนาเพิ่มข้ึนและมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงทางดานบวกและการเกิดมโนธรรมสํานึก 
ขั้นตอนการสอน เนน กระบวนการสรางมโนธรรมสํานกึของ เปาโล แฟร 
ข้ันที1่ การเสนอรหัส ดวยการใหดูแผนผัง ปฏิทินฤดูกาล   แผนภูมิตนไม และบันทกึการสํารวจ 

ข้ันที่ 2 ถอดรหัส และถามผูเรียนถงึสิ่งมองเหน็วาคืออะไรใชทําอะไร ใหนกัเรียนกําหนดหวัขอที่

ตองการดําเนนิการ เกีย่วกบัภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ข้ันที3่   วิพากษวิธีการทาํ รวมแสดงความคิดเห็นมีประโยชนอยางไร 
สื่อแหลงเรียนรู 
ใบงาน/วีดโีอ/รูปภาพ/ใบความรูประกอบการสอน/ลงพืน้ที่/สัมภาษณปราชญชาวบาน/นําปญหา

ที่พบในพืน้ที่มาทาํแผนภูมิตนไม 
 
ระยะเวลาการเรียนรู  10 ชม. 
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ใบความรู ที่ 8 
 

การทาํแผนผัง(Mapping) 
 
 1.รวบรวมความคิด จินตนากาล เสนทาง ที่จะวาด 

 2.ใชเสน และรูปทรงเรขาคณิต ในการทําแผนผัง 

 3.ใสลูกศร และเสนเชื่อมโยง พรอมช่ือสถานที ่

 4.พยายามลงในรายละเอียด ใหมากที่สุด  

 5.ออกสํารวจเพื่อความมั่นใจ 
 

ฝกทําแผนผงัสําหรับพื้นที่เสี่ยงภัย ปลอดภัย 
 1.ศึกษาแผนที ่ที่ตองการ เชน พื้นที่เกาะสมุย 

 2.ทํากากบาท พืน้ที ่เสี่ยง เชน ชายหาด ทีลุ่ม ปากน้าํลําคลอง 

 3.ทํากากบาท พืน้ที ่ปลอกภัย และทาํแผนผัง เพื่อหา ระยะทางสัน้ที่สุด 

 
ฝกทําแผนผงัเพื่อหนีภัย 
 จัดทําเสนทางแผนผัง เพื่อการหนีภัย ข้ึนทีสู่ง นําเสนอเสนทางนั้นๆ 

แผนผังมีความสําคัญตอผูเรียน เนื่องจากเปนการเปดโอกาสและชวยสงเสริมใหเกิด

กระบวนการดงันี ้

-         วิเคราะหและโยงเชื่อม 

-         เปนนกัคิดที่มีคุณภาพ 

-         เรียนรูอยางมีความหมาย 

-         คิดอยางยืดหยุนได 

-         ส่ือสารผูอ่ืนไดอยางชดัเจนและดีข้ึน 

-         รับผิดชอบและเปนฝายรุกตอการเรยีนรู 

-         ตีความและตีกรอบองคความรูได 

-         แสวงหาความหมาย ไลลาหาโครงสรางของโลกรอบตัว 

-         ขยายความ มองออกไปนอกหองเรยีน นอกสถาบนัการศึกษา 

-         จัดการกับปญหาไดอยางเปนระบบแตยืดหยุน 

-         เขาใจและมีทัศนะที่เปนบวกตอขอมูลและขอโตแยง 

-         ตัดสินใจอยางผูที่มองรอบดาน 
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ใบงานที ่8 
 

ชื่อ.................................................. 
 

การทาํแผนผัง(Mapping) 
 

ฝกทําแผนผงัเพื่อหนีภัย 
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ใบงานที ่8/1 
 

ชื่อ................................................................. 
 

ปฏิทินฤดกูาล 
 

 
มกราคม 

 
 

กุมภาพันธ 
 
 

มีนาคม 
 

 

เมษายน 
 
 

 

พฤษภาคม 
 
 

มิถุนายน 
 
 

กรกฎาคม 
 
 

สิงหาคม 
 
 

กันยายน 
 
 

ตุลาคม 
 
 

พฤศจกิายน 
 
 

ธันวาคม 
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ใบงานที8่/2 
 

ชื่อ................................................................. 
 
แบบสํารวจ จดบันทึก ตามเสนทางหนภีัย 
 

1.เขียนหรือวาดสิ่งทีพ่บเหน็ตามเสนทางอยางนอย 10 อยาง แยกเปนขอดีและขอเสีย 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.ปฏิบัติการหนีภัยตามเสนทางที่เลือก พรอมจับเวลา และนํามาเปรียบเทียบกับของเพื่อน 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.เลือกเสนทางที่ดทีี่สุดพรอมอธิบายเหตุผล 
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ใบงานที ่8/3 
 

ชื่อ................................................................. 
 

แผนภูมิตนไม 
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หนวยที่ 9 
การอนุรกัษ ปองกัน ฟนฟู ธรรมชาติ 

(ชม.ที8่1-90) 
สาระการเรียนรู    

-วิธีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  

-ประโยชนของปาชายเลน 

 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

-เรียนรูวิธกีารอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ทางทะเล   

 -ผูเรียนมีความรูและทัศนคติที่พัฒนาเพิ่มข้ึนและมีพฤติกรรมที่เปล่ียนแปลงทางดาน

บวกและเกิดมโนธรรมสํานึก 
 
ขั้นตอนการสอน เนน กระบวนการสรางมโนธรรมสํานกึของ เปาโล แฟร 
 

ข้ันที่1 การเสนอรหัส ดวยการใหดูรูปภาพ เกี่ยวกับปาชายเลน ผูสอนฉายภาพวีดีโอ

เกี่ยวกับ วิธีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ทางทะเล ประโยชนของตนมะพราวกับภัยธรรมชาติ 

ข้ันที่ 2 ถอดรหัส ภาพทีเ่หน็ จดบันทึก 

ข้ันที่3 วิพากษสนทนากลุมทําไมตองปลูกปาชายเลน ปาชายเลนชวยอะไรได ตน

มะพราวชวยอะไรได 
 
สื่อแหลงเรียนรู 
ใบงาน/วีดโีอ/รูปภาพ/ใบความรูประกอบการสอน/ 
 
ระยะเวลาการเรียนรู 10 ช.ม. 
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ใบความรูที่ 9 
 

การอนุรกัษ ปองกัน และฟนฟธูรรมชาติ 
  

ความหมาย 
ชมรม อนุรักษธรรมชาติ ม. มหานคร (2550) กลาวา การอนุรักษ หมายถงึ “การรูจกัใช

ทรัพยากรอยางชาญฉลาดใหเกิดประโยชนตอมหาชนมากที่สุด และใชไดเปนเวลายาวนานที่สุด 

ทั้งนี้ตองใหเกดิการสูญเสียทรัพยากรโดยเปลาประโยชนนอยที่สุด และจะตองกระจายการใช

ประโยชนจากทรัพยากร โดยทั่วถึงกัน 

นิภา เกียรติเทิดกลา (2537) การอนุรักษธรรมชาติ หมายถึง การใชธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม ดวยความฉลาด  

ประภัทร โสติถิโสภา (2545) การอนุรักษ หมายถึง การใชประโยชนตามความตองการที่

พอเหมาะและประหยัดเพื่ออนาคต 

หลักการอนุรักษวิทยา สรุปไดดังนี้ 

หลักการที่ 1 การใชอยางยั่งยืน การใชอยางสมเหตุสมผล หรือใชอยางฉลาด เลือกใช

เทคโนโลยีที่เหมาะสม ไมกอใหเกิดของเสียและมลพิษ 

หลักการที่ 2 การสงวนของหายาก ทรัพยากรที่กําลังจะสูญสิ้น ควรหลีกเลี่ยงการ

นําไปใช และทํานุบํารุง หรือทําใหทรัพยากรนั้นมีเพิ่มข้ึน 

หลักการที่ 3 การทํานุบํารุงทรัพยากรที่เสื่อมโทรม จากไมสามารถนําไปใชได จนฟน

สภาพนํามาใชได         
 

วิธีการอนุรักษ มีดวยกัน 8 วิธีคือ 
1. การใช หมายถึง การใชหลายรูปแบบ เชน การบริโภคโดยตรง เห็น ไดยิน พลังงาน 

ตองใชแบบยั่งยืน 

2. การเก็บกัก หมายถึง การรวบรวมหรือการเก็บกักทรัพยากรที่มีแนวโนมจะขาดแคลน

ในบางเวลา หรือคาดวาจะเกิดวิกฤตการณข้ึน  

3. การรักษา/ซอมแซม หมายถึง การดําเนินการใดๆ ตอทรัพยากรที่ขาดไป/ไมทํางาน

ตามพฤติกรรม/เสื่อมโทรม/เกิดปญหา สามารถฟนคืนสภาพได จนสามารถนํากลับมาใชใหมได 

4. การฟนฟู หมายถึง การดําเนินการใดๆ ตอทรัพยากรหรือส่ิงแวดลอมที่เส่ือมโทรมให

เปนปกติ สามารถเอื้อประโยชน ในการนําไปใชประโยชนตอไป 
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5. การพัฒนา หมายถึง การทําสิ่งที่เปนอยูใหดีข้ึน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหเกิดผลผลติที่

ดีข้ึน 

6. การปองกัน หมายถึง การปองกันสิ่งที่เกิดขึ้นมิใหลุกลามมากกวานี้ และปองกันสิ่งที่

ยังไมเกิดไมใหเกิดขึ้น 

7. การสงวน หมายถึง การเก็บไวโดยไมใหแตะตองหรือนําไปใชดวยวิธีการใดก็ตาม  

8. การแบงเขต หมายถึง ทําการแบงเขตหรือการแบงกลุม/ประเภท ตามสมบัติของ

ทรัพยากร เชน เขตรักษาพันธุสัตวปา เมืองควบคุมมลพิษ ดังนั้น การฟนฟูและการปองกันจงึเปน 

1ใน 8 วิธีการของการอนุรักษธรรมชาติ จากที่กลาวมาทั้งหมด  

 
ประโยชนของปาชายเลน 
 

1.ไมในปาชายเลนนํามาใชประโยชนในลักษณะตางๆ กันไดหลายรูปแบบเชนทําฝนและ

ถานซึ่งในแตละปไมปาชายเลนที่ตัดออกมา เชน ไมโกงกาง ไมถั่ว ไมโปรง ประมาณ 80% จะ

นํามาทําถานโดยเฉพาะไมโกงกาง จะทําถานไดคุณภาพดีที่สุด, ทําไมเสาเข็มและ ไมค้ํายัน เชน

ตาตุม โกงกาง แทนนิน, เปลือกไมหลายชนิด นํามาสกัดจะไดแทนนิน ใชทําหมึก ทําสี ทํากาว 

ฟอกหนัง 

2.นอกจากนี้ปาชายเลนยังมีประโยชนเปนแนวฝงปองกัน คลื่นยักษหรือพายุ ลด

ผลกระทบภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

3.ปาชายเลนเปนที่อยูอาศัยของ ปู ปลา กุงฝอย และสัตวทะเลที่เปนทรัพยากรชายฝง

อ่ืนๆ การดํารงอยูของปาชายเลน ทําใหทรัพยากรชายฝงมีความอุดมสมบูรณ  

4.ปาชายเลนคือสัญลักษณของความอุดมสมบูรณทางระบบนิเวศหากระบบนิเวศถูก

ทําลายยอมสงผลเสียหายตอทรัพยากรชายฝง 
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ใบงานที ่9 
 

ชื่อ.......................................................... 
 

การอนุรกัษ ปองกัน ฟนฟู ธรรมชาติ 
 

1.หลักการอนรัุกษวทิยา 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

2.วิธีการอนุรักษ 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

3.ประโยชนของปาชายเลน 
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หนวยที่ 10 
การอนุรกัษทรัพยากรชายฝง(ชม.ที9่1-100) 
 

สาระการเรียนรู    
 วิธีการอนุรักษทรัพยากรชายฝง 

 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

ผูเรียนมีความรูและทัศนคติที่พัฒนาเพิม่ข้ึนมีพฤติกรรมที่เปล่ียนแปลงทางดานบวกและ

เกิดมโนธรรมสํานึก เกี่ยวกบัการอนุรักษทรัพยากรชายฝง 
 
ขั้นตอนการสอน เนน กระบวนการสรางมโนธรรมสํานกึของ เปาโล แฟร 
 

ข้ันที1่   การเสนอรหัส ดวยการใหดู วีดีโอ เกี่ยวกับเนื้อหา การวางทุนปะการัง 

ข้ันที่ 2   ถอดรหัสวาวีดีโอ เกี่ยวกับอะไร ทําไมตองทํา 

ข้ันที3่   วิพากษประโยชนของการวางทุนปะการัง 

 
ขั้นสรุปผล  
1.ผูสอนและผูเรียนนาํอภิปรายและสรุปรวมกัน 

2.ทําแบบประเมินทัศนคติ ประเมินความรู หลังการเรียนรู หนวยที ่1 
 
สื่อแหลงเรียนรู 
ใบงาน/วีดโีอ/รูปภาพ/ใบความรูประกอบการสอน/ลงพืน้ที่ชายหาด 
 
การประเมินผล 

1.แบบประเมนิทัศนคติ พฒันาจากแบบประเมินทัศนคตขิอง ดวงใจ อินทรจนัทร (2543) 

ไพบูลย โพธิห์วังประสทิธิ์ (2548) ลักษณะใหเลือกจาํนวน 5 ตัวเลือก เปนแบบ สเกลของ ลิเคิรท  

(Likert) โดยใหกากบาทขอที่เหน็ดวย โดยแบงออกเปน จํานวน 10 ขอ 

แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) มีความหมายดังนี้ 

5 หมายความวา  ผูตอบมีในขอนั้นในระดับมากที่สุด 

4 หมายความวา  ผูตอบมีในขอนั้นในระดับมาก 

3 หมายความวา  ผูตอบมีในขอนั้นในระดับปานกลาง 

2 หมายความวา  ผูตอบมีในขอนั้นในระดับนอย 
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1 หมายความวา  ผูตอบมีในขอนั้นในระดับนอยที่สุด 

การพิจารณาแปลผลตามเกณฑคะแนนเฉลี่ยดังนี ้

4.21-6.0 ความพึงพอใจระดับมากที่สุด 

3.41-4.21 ความพึงพอใจระดับมาก 

2.61-3.41 ความพึงพอใจระดับปานกลาง 

1.81-1.61             ความพึงพอใจระดับนอย 

1.00-1.81 ความพึงพอใจระดับนอยที่สุด 

 

2.แบบประเมนิความรู พัฒนาจากแบบประเมินความรูของ ดวงใจ อินทรจนัทร (2543) 

ไพบูลย โพธิห์วังประสทิธิ์(2548)  ลักษณะใหเลือกจาํนวน 4 ตัวเลือก โดยใหกากบาทขอทีเ่หน็วา

ถูก ตอบถกูได 1คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน จํานวน 10 ขอ 
 
ระยะเวลาการเรียนรู  10 ช.ม. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                 328 

ใบความรูที่ 10 
 

การอนุรกัษทรัพยากรชายฝง(ชม.ที9่1-100) 
 

การอนุรักษทรัพยากรชายฝง 
 
ความหมาย 
 
ธรณ ธํารงนาวาสวัสด์ิ (2549:34) กลาวา การอนุรักษทรัพยากรชายฝงทะเล หมายถึง 

“การรูจักใชทรัพยากรชายฝงอยางชาญฉลาดกอใหเกิดประโยชนตอมหาชนมากที่สุด และใชได

เปนเวลายาวนานที่สุด และจะตองกระจายการใชประโยชนจากทรัพยากร โดยทั่วถึงกัน เชน การ

ใชชายหาด การอนุรักษเตาทะเล หรือสัตวทะเลขนาดเล็ก รวมถึงปะการังมิใหสูญสิ้นไป 

 

นิรันดร ชัยมณี (2548: 14) การอนุรักษทรัพยากรชายฝงทะเล หมายถึง การใชธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม ดวยความฉลาด เพราะทรัพยากรชายฝง เชนปาชายเลน สามารถปองกันภัย

พิบัติทางธรรมชาติได 

 

ธวัช วิรัตติพงศ (2545: 45) การอนุรักษทรัพยากรชายฝง หมายถึง การใชประโยชนสัตว

พืช และทรัพยากรตามธรรมชาติ ตามชายฝงทะเล ตามความตองการที่พอเหมาะและประหยัด

เพื่ออนาคต 
 
ทรัพยากรชายฝง 
 
1.ทรัพยากรสัตว ไดแก สัตวน้ําขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่สามารถจับไดดวยเรือขนาด

เล็ก เชน กุง หอย ปู ปลา ปลาหมึก เพรียง 

2.ทรัพยากรพืช เชน สาหราย ปะการังน้ําตื้น พืชน้ําชนิดตางๆ 

3.ทรัพยากรตามธรรมชาติ เชน ปาชายเลน ปาโกงกาง โขดหิน ชายหาด และอ่ืนๆ 

 
หลักการอนุรักษทรัพยากรชายฝง 
 

หลักการที่ 1 การใชอยางยั่งยืน การใชอยางสมเหตุสมผล หรือใชอยางฉลาด เลือกใช

เทคโนโลยีที่เหมาะสม ไมกอใหเกิดของเสียและมลพิษ 
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หลักการที่ 2 การสงวนของหายาก ทรัพยากรที่กําลังจะสูญสิ้น ควรหลีกเลี่ยงการ

นําไปใช และทํานุบํารุง หรือทําใหทรัพยากรนั้นมีเพิ่มข้ึน 

หลักการที่ 3 การทํานุบํารุงทรัพยากรที่เสื่อมโทรม จากไมสามารถนําไปใชได จนฟน

สภาพนํามาใชได         
 
วัสดุทาํปะการังเทียม 
1.ยางเกา 

2.ทอระบายน้าํ 

3.อางหรือเครื่องปนดนิเผาเกาๆ 

4.ปะการงัเทยีม พลาสติก 
 
ประโยชนของการวางทุนปะการัง 

 1.สรางระบบนิเวศใหม 

 2.ชะลอคลื่นใตน้ํา 

 3.สรางที่อยูอาศัยใหสัตวทะเล 

 4.แหลงรวมพนัธสัตวน้ํา 

 5.ฟนฟูปะการงัที่เสยีหายไป 
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ใบงานที ่10 
 

ชื่อ........................................................... 
 

การอนุรกัษทรัพยากรชายฝง(ชม.ที9่1-100) 
 

วาดรูปหรือจดบันทกึสิ่งที่พบเห็นในการปฏิบัติการทาํความสะอาดชายหาด 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

เขียนหรือวาดภาพสิ่งที่เปนทรัพยากรชายหาด 
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ภาคผนวก ค 
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แบบสอบถาม ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
 
คําชี้แจง  โปรดใสเครื่องหมาย  X   ลงในหนาขอความที่ตรงกับความจริง โปรดตอบทุกขอ 

  

1.เพศ       

       1.   ชาย    2.  หญิง                            

2.อายุ       

   1.   13 ป    2.14ป.                                

   3.   15 ป                             

3.ระดับวุฒิการศึกษา                                                                                   

    1.ม.1    2.ม2                                   

    3.ม.3                    

4.ครอบครัวรายไดเฉล่ียตอเดือน                                                                                

    1.    ต่ํากวา 6,500-6,500 บาท     2.   6,501-10,000 บาท 

    3.    10,001-20,000 บาท    4.   20,001 บาทขึ้นไป              

5.สัญชาต…ิ…………………………………………………..                          

6.คุณสนใจการอนุรักษธรรมชาติ                                                                                  

             1.สนใจ    2.   ไมสนใจ   

7. คุณสนใจเรื่องสภาวะโลกรอน  

            1.  สนใจ         2.   ไมสนใจ       

8. คุณอาศัยอยูบนเกาะสมุย                                                                                   

     1.  ตั้งแตเกิด-10ป     2.  มากกวา10 ป    3.    นอยกวา 10ป             

9. คุณเคยรวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม                                                                    

           1.เคย         2.ไมเคย    

10. คุณเคยประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือไม ประเภทใด                                                           

            1.  เคย   2.  ไมเคย               

         ประเภท__________________________________________ 
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ตารางที่ 21 คาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม ขอมูลพื้นฐานของผูตอบ

แบบสอบถาม 

 
 

ขอที่                      คาดัชนีความสอดคลอง(IOC) 

1 1.00 

2 1.00 

3 1.00 

4 1.00 

5 1.00 

6 1.00 

7 1.00 

8 1.00 

9 1.00 

10 1.00 
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แบบ วิเคราะหสถานการณของชุมชนและกลุมเปาหมายดานความตองการเสริมสราง
มโนธรรมสํานึก เรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
 

คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความแตละขอความและวงกลมหมายเลข ตามที่คุณเห็นวาตรงกับ

ความเปนจริงในปจจุบันและคาดหวังใหเปนมากที่สุด ซึ่งพิจารณาตามเกณฑ 5 ระดับดังนี้คือ 

5 หมายความวา  ระดับมากที่สุด 

4 หมายความวา  ระดับมาก 

3 หมายความวา  ระดับปานกลาง 

2 หมายความวา  ระดับนอย 

1 หมายความวา  ระดับนอยที่สุด 

 

 

ขอคําถาม ความ
เปนจริง
ใน

ปจจุบัน 

ความ
คาดหวัง
อยากให
เปน 

1.คุณคิดวาสมุยมีความปลอดภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในระดับ

ใด 

 

 

 

 

2.คุณ คิดวาปจจุบันหนวยงานราชการไดเตรียมการรับมือภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติในระดับใด 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

5 

4 

3 

2 

1 
 

5 

4 

3 

2 

1 

5 

4 

3 

2 

1 
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ขอคําถาม ความ
เปนจริง
ใน

ปจจุบัน 

ความ
คาดหวัง
อยากให
เปน 

3.คุณคิดวาภายในชุมชนของคุณมีความตระหนักรูเกี่ยวกับภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติในระดับใด 

 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

     5 

4 

3 

2 

1 

4.คุณคิดวาคุณมีความตระหนักรูเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติใน

ระดับใด 

 

5 

4 

3 

2 

1 

5 

4 

3 

2 

1 

5.คุณคิดวาภัยพิบัติทางธรรมชาติเกี่ยวของกับการอนุรักษธรรมชาติใน

ระดับใด 

 

5 

4 

3 

2 

1 

5 

4 

3 

2 

1 

6.คุณคิดวาการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติรายแรงบนเกาะสมุย หนวย

ราชการสามารถรับมือไดในระดับใด 

 
 

 

5 

4 

3 

2 

1 

5 

4 

3 

2 

1 

7. คุณคิดวาในชุมชนของคุณมีการตระหนักรูเกี่ยวกับการอนุรักษ 

ปองกัน และฟนฟูธรรมชาติในระดับใด 

 
 
 
 
 

 

5 

4 

3 

2 

1 
 

 

5 

4 

3 

2 

1 
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ขอคําถาม ความ
เปนจริง
ใน

ปจจุบัน 

ความ
คาดหวัง
อยากให
เปน 

8.คุณคิดวาการเตรียมซอมหนีภัยพิบัติทางธรรมชาติเปนสิ่งจําเปนใน

ระดับใด 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

5 

4 

3 

2 

1 

9.คุณคิดวาการจัดการใหความรูเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมี

ความจําเปนไดในระดับใด 

 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

5 

4 

3 

2 

1 

10.คุณคิดวาสภาวะโลกรอนสงผลกระทบตอการเกิดภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติเปนไปไดในระดับใด 

 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

5 

4 

3 

2 

1 
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ตารางที่ 22 คาดั ชนีความสอดคลองแบบ  วิ เคราะหสถานการณของ ชุมชนและ

กลุมเปาหมายดานความตองการเสริมสรางมโนธรรมสํานึก เร่ืองเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

 

ขอที่                      คาดัชนีความสอดคลอง(IOC) 

1 1.00 

2 0.86 

3 0.86 

4 0.86 

5 0.86 

6 1.00 

7 1.00 

8 1.00 

9 1.00 

10 1.00 
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แบบสอบถาม เนื้อหาที่ตองการเรียนรูในโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
โปรดใสเครื่องหมายกากบาท X ลงในชองตามระดับความตองการเรียนรูของทาน  

เนื้อหาที่ตองการเรยีนรู มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 

1 
สภาวะโลกรอน 

1.สภาวะโลกรอน 

2.ภาวะเรือนกระจก 

3.วิธีการลดสภาวะโลกรอน 

4.สภาวะโลกรอนกับการขาดแคลน 

5.การประหยัดพลังงานอันเนื่องจาก

สภาวะโลกรอน 

     

ประเภท สาเหตุและกระบวนการเกิดภัย
พิบัติทางธรรมชาติ 

4.พายุ (วาตภัย) 

5.แผนดินไหว,สึนามิ(ธรณีพิบัติภัย) 

6.น้ําทวม(อุทกภัย) 

7.ไฟปา(อัคคีภัย) 

8.ฝนแลง(ทุพพิกขภัย) 

9.แผนดินถลม 

    10.พายุซัดฝง 

     

วงจรการจัดการภัยพิบัติ 
  11.การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

  12.การฟนฟสูภาพรางกายจิตใจ 

  13.การฟนฟซูากปรักหักพงั 

   14.การเฝาระวัง 

   15.การลดผลกระทบจากภัย 

    16.การเตรียมพรอม 

   17.การเตือนภัย 

     

การเตรียมพรอม 
18.การเตรียมสัมภาระ 

    19.การลดผลกระทบจากภัย 
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แบบสอบถาม(ตอ) เนื้อหาที่ตองการเรียนรูในโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
โปรดใสเครื่องหมายกากบาท X ลงในชองตามระดับความตองการเรียนรูของทาน  
 

เนื้อหาที่ตองการเรยีนรู มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 

1 
การเฝาระวัง 
20.พายุ (วาตภัย) 

21.แผนดินไหว,สึนามิ(ธรณีพิบัติภัย) 

22.น้ําทวม(อุทกภัย) 

23.ไฟปา(อัคคีภัย) 

24.ฝนแลง(ทุพพิกขภัย) 

25.แผนดินถลม 

26.พายุซัดฝง 

     

การดํารงชีวติหลังภยัพิบติั 
 27.ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช ชี วิ ต ใ น ส ภ า ว ะ

ยากลําบาก  

 28.การปฐมพยาบาล 

    29.การฝกสติ 

     

การปฐมพยาบาล 
30.ยาสามัญประจําบาน 

31.การขนยายผูปวย 

32.การชวยเหลือคนจมน้าํ 

33.การชวยเหลือคนจมโคลน 

34.การผายปอด 

     

    35.การเก็บขอมูลยอนหลัง  (Historical 

Profile) 

    36.การทําแผนผัง(Mapping) 

37.การทําแบบจําลอง (Modeling) 

38.การเดินสํารวจ (Tran-sent) 

39.การทํ าปฏิทิ นฤดู กาล  (Seasonal 

Calendar) 
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แบบสอบถาม(ตอ) เนื้อหาที่ตองการเรียนรูในโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
โปรดใสเครื่องหมายกากบาท X ลงในชองตามระดับความตองการเรียนรูของทาน  
 

เนื้อหาที่ตองการเรยีนรู มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 

1 

40.การวิเคราะหเครือขายในดานสังคม

และสถาบัน (Institutional Socail Network 

Analysis) 

41.การวิเคราะหเกี่ยวกับสภาพความ

เ ป น อ ยู แ ล ะ ศั ก ดิ์ ชั้ น ท า ง สั ง ค ม 

(Livelihood/Class Analysis 

42.แผนภูมิตนไม (Problem Tree) 

     43.การจัดอันดับและการใหคะแนน 

(Ranking and Scoring) 

     

การอนุรักษฟนฟูธรรมชาติ 
44.ปาโกงกาง 

45.ปาชายเลน 

46.ปลูกมะพราว 

47.อนุรักษลิง 

48.ปลูกตนไม 

     

การอนุรักษทรัพยากรชายฝง 
49.การดูแลชายหาด 

50.การสรางบานปูปลา 

51.การวางทุนปะการัง 

52.การเลี้ยงหอยเจาะ 
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ตารางที่ 23 คาดัชนีความสอดคลอง เนื้อหาที่ตองการเรียนรูในโปรแกรมการศึกษานอก

ระบบโรงเรียน 

                ขอที่    คาดัชนคีวามสอดคลอง        ขอที ่    คาดัชนีความสอดคลอง 

1          0.86 

2          0.86 

3 0.86 

4 0.86 

5 1.00 

6 0.86 

7 1.00 

8 1.00 

9 0.86 

10 0.86 

11 0.86 

12 1.00 

13 0.86 

14 0.86 

15 0.86 

16 0.86 

17 0.86 

18 1.00 

19 1.00 

20 1.00 

21 1.00 

22 0.86 

23 0.86 

24 1.00 

25 1.00 

26         0.86 

27         0.86 

28 0.86 

29 0.86 

30 1.00 

31 0.86 

32 1.00 

33 1.00 

34 0.86 

35 0.86 

36 0.86 

37 1.00 

38 0.86 

39 0.86 

40 0.86 

41 0.86 

42 0.86 

43 1.00 

44 1.00 

45 1.00 

46 1.00 

47 0.86 

48 0.86 

49 0.86 

50 0.86 

51 1.00 

           52                     1.00 
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แบบสัมภาษณผูนําชุมชนเกี่ยวกับการเสริมสรางมโนธรรมสํานึก เกี่ยวกับ ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติสําหรับเยาวชนที่อาศัยอยูบนเกาะบริเวณอาวไทย 
  
คําชี้แจง  ใหเลือกถูกผิดเหน็ดวยไมเหน็ดวย โดยใหกากบาท X หนาขอที่ตองการตอบ พรอม

เหตุผล จํานวน 10 ขอ 

 
กรุณาตอบคําถามพรอมแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกบัการจัดการวิจัยเรื่องการเสริมสราง
มโนธรรมสาํนึกเกีย่วกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สําหรับเยาวชน ที่อาศยัอยูบนเกาะ
บริเวณอาวไทย 
 
1.ทานเห็นวา ภัยพิบัติทางธรรมชาติอาจเกิดขึ้นกับเกาะสมุย 

 (    ) เห็นดวย   (    ) ไมเห็นดวย 

  

เหตุผลประกอบการตัดสินใจ

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

2.ทานเห็นวา ชุมชนสามารถรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจเกิดข้ึนกับเกาะสมยุ 

 (    ) เห็นดวย   (    ) ไมเห็นดวย 

  

เหตุผลประกอบการตัดสินใจ

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

................................................................................................................... 
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3.ทานเห็นวา โปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเกีย่วกับภัยพิบัตทิางธรรมชาตทิี่

ผูวิจัยพัฒนาขึน้ มีประโยชนกับเกาะสมุย 

 (    ) เห็นดวย   (    ) ไมเห็นดวย 

 

เหตุผลประกอบการตัดสินใจ

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

4.ทานเห็นวา เยาวชนควรเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องสภาวะโลกรอน ประเภท สาเหตุ กระบวนการเกิด

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ วงจรการจัดการภัยพิบัติ การเตรียมพรอม การเฝาระวัง การดํารงชวีติหลงั

ภัยพิบัติ การปฐมพยาบาล การฝกปฏิบัติทําแผนผังปฏิบัติการสํารวจ (Tran sent) การทําปฏิทิน

ฤดูกาล (Seasonal Calendar) และ แผนภูมิตนไม (Problem Tree) การอนุรักษ ปองกัน ฟนฟู 

ธรรมชาติ การอนุรักษทรัพยากรชายฝงทะเล 

 (    ) เห็นดวย   (    ) ไมเห็นดวย 

  

เหตุผลประกอบการตัดสินใจ

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

................................................................................................................... 

 

5.ทานเห็นวา ควรมีการซอมหนีภัยดวยการเปดสัญญาณเตือนภัย 

 (    ) เห็นดวย   (    ) ไมเห็นดวย 

  

เหตุผลประกอบการตัดสินใจ

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

......................................................................................................................... 
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6.ทานเห็นวา การเตรียมพรอมสามารถลดผลกระทบจากภัยพบิัติทางธรรมชาต ิ

 (    ) เห็นดวย   (    ) ไมเห็นดวย 

  

เหตุผลประกอบการตัดสินใจ

.......................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

 7.ทานเหน็วาภัยพิบัติทางธรรมชาติเกี่ยวของกับการอนรัุกษธรรมชาต ิ
 (    ) เห็นดวย   (    ) ไมเห็นดวย 

  

เหตุผลประกอบการตัดสินใจ

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

................................................................................................................... 

 

8.ทานเห็นวา มโนธรรมสํานึก สามารถสรางได โดยการเสริมสรางความรู ทัศนคติและพฤติกรรม  
 (    ) เห็นดวย   (    ) ไมเห็นดวย 

  

เหตุผลประกอบการตัดสินใจ

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

9.ทานเห็นวามโนธรรมสาํนกึดานภัยพิบัตทิางธรรมชาตสิมควรทํากับเยาวชน อาย ุ13-15 ป 

 (    ) เห็นดวย   (    ) ไมเห็นดวย 

  

เหตุผลประกอบการตัดสินใจ

...........................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

10. ทานเห็นวาการวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสรางมโน

ธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  สําหรับเยาวชนที่อาศัยอยูบนเกาะบริเวณอาวไทย 
สามารถสรางประโยชนใหกับชุมชนและตัวทานเอง 

 

 (    ) เห็นดวย   (    ) ไมเห็นดวย 

  

เหตุผลประกอบการตัดสินใจ

...........................................................................................................................................

...............................................................................................................................  

...........................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

............................................................................................................................... 
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ตารางที2่4    คาดัชนีความสอดคลองแบบสัมภาษณผูนําชุมชนเกี่ยวกับการเสริมสรางมโนธรรม

สํานึก เกีย่วกบั ภัยพิบัตทิางธรรมชาติสําหรับเยาวชนทีอ่าศัยอยูบนเกาะบริเวณอาวไทย 

 

  

                       ขอที ่                                  คาดัชนคีวามสอดคลอง(IOC) 

1 0.86 

2 0.86 

3 1.00 

4 0.86 

5 1.00 

6 0.71 

                               7                                      0.80 

                               8                                              0.71 

                               9                                              1.00 

                              10                                             1.00 
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แบบทดสอบความรู การเสริมสรางมโนธรรมสํานึก เกี่ยวกับ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
สําหรบัเยาวชนที่อาศยัอยูบนเกาะบรเิวณอาวไทย 
โปรดกากบาท X ขอที่เหน็วาถูก ตอบถกูได 1คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน จํานวน 30 ขอ 

 

1.สาเหตุสําคญัที่ทาํใหเกิดสภาวะโลกรอนคืออะไร 

 ก. กาซคารบอนไดออกไซด  

 ข. การกระทาํของมนุษย  

 ค. การใชพลังงานมากเกนิไป 

 ง. การเปลีย่นแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

2. กลไกที่ทาํใหโลกเรารักษาพลงังานความรอนไวไดคืออะไร 

 ก.  ปรากฏการณเรือนกระจก 

 ข.  ไมตัดไมทําลายปา 

 ค.  ลดการเผาไหมเชื้อเพลงิตางๆ 

 ง.  การสลายตัวของอินทรียวัตถ ุ

3.ขอใดไมใช ผลกระทบจากสภาวะโลกรอน 

 ก.  ทําใหทะเลทรายตอนกลางวันอากาศเย็นขึ้น 

 ข.  ทําใหระดับน้ําทะเลทางขั้วโลกเหนือเพิ่มข้ึน 

 ค.  เกิดความแหงแลงในฤดรูอนที่ยาวนาน 

 ง.  ทําใหเชื้อโรคเจริญเติบโตอยางรวดเรว็ 

4.ขอใดตอไปนี้ที่คุณพึงปฏิบัติในการลดการใชพลังงานในชีวิตประจําวัน 

 ก.เดินมาโรงเรียน 

 ข.อดอาหาร 

 ค.นอนเฉยๆ 

 ง.ปดไฟทุกดวงเมื่อไมจําเปน 

5. ภัยพิบัตทิางธรรมชาติมีความหมายตรงกับขอใด 

  ก.ภัยหรือเหตกุารณที่เกิดขึ้นตามปกติ 

  ข.ภัยหรือเหตกุารณที่มีผลจากการกระทาํของมนุษย 

  ค.ภัยหรือเหตกุารณที่ไมรายแรง 

  ง.ภัยหรือเหตกุารณที่เกิดโดยไมสามารถรูไดลวงหนา 

6.ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นกับคุณเพราะอะไร 

 ก.เพราะคุณมกีรรมเกาตองชดใช 
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 ข.มหนัตภัยลางโลก 

 ค.คุณไมไดดูแลธรรมชาติอยางดีพอ 

 ง.ไมตระหนักรูเร่ืองเกี่ยวกับภัยพิบัติ 

7.ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นจากอะไร 

 ก.ธรรมชาติโหดรายไรความปราณี 

 ข.มนุษยทาํลายธรรมชาต ิ

 ค.มนุษยไมเคารพ ไมทําพิธบีูชาธรรมชาต ิ

 ง.พระเจาลงโทษเพราะโกรธ 

8.หากตองการลดภัยพิบัติทางธรรมชาติตองปฏิบตัิตนอยางไร 

  ก.ลดการใชแอร     ข.ใชกลองโฟมใสอาหาร 

  ค.ดื่มน้ําอัดลม     ง. เตรียมพรอมเฝาระวงั 

9.ขอใดคือสาเหตุการเกิดคลื่นยักษสึนามิ  

  ก. แผนดินไหว     ข.อุทกภัย   

  ค. ฝนตกหนัก     ง. ไฟปา 

10.ส่ิงใดในวงจรการจัดการภัยพิบัติที่คุณสามารถปฏิบตัิไดดวยตนเอง  

ก. การฟนฟูอาคาร    ข. การจัดการในภาวะฉกุเฉนิ 

 ค. การเตรียมพรอม    ง. การเตือนภัย 

11.การสรางวงจรการจัดการภัยพิบัติใหตนเอง มีปจจัยสําคัญคืออะไร 

 ก.จัดการขั้นเด็ดขาด    ข.หลบภัย 

 ค.อนุรักษ     ง.เฝาระวงั 

12. กระเปาสมัภาระควร ประกอบดวยอะไรบาง 

ก. ไฟฉาย ไฟแชก ข้ีไต น้ํามันกาด กลองยารักษาโรค  

ข. ถุงนอง รองเทาสนสูง รองเทาแตะ 

ค.ผาพันคอ  กางเกงขาสั้น เสื้อแขนกุด 

ง.กระติกน้ํารอน เครื่องปน ไมโครเวฟ 

13.ทําไมจึงตองมีกระจก และไฟแชก ในกระเปาสัมภาระ 

 ก.สําหรับสงสัญญาณขอความชวยเหลือ 

 ข.สําหรับสองสัตว 

 ค.สําหรับแตงตัว 

 ง.สําหรับดูดบุหร่ี 

14. ขอใด คือวิธีการเฝาระวังคลื่นยักษสึนามิ ตามธรรมชาติ 
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ก.เสียงจากทะเลที่ดังเหมือนพายุฝนทั้งที่ไมมีเคา  

ข.น้ําทะเลขึ้นอยางรวดเร็ว 

ค.สัตวที่อยูตามธรรมชาติ จะออกมาใหเห็นทั่วไป 

  ง.ฝนตกผิดฤดกูาล 

15.วิธีการเฝาระวัง พายุหมุนเขตรอน คือขอใด 

 ก.ติดตามสภาวะอากาศ ฟงคําเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา 

 ข.หนีไปอยูในที่สูง  

 ค.ไมสนใจขาวสารดานภูมิอากาศ  

 ง. นั่งสมาธิฝกจิต 

16.ขอใดคือข้ันตอนการเฝาระวัง 

 ก.สังเกต ธรรมชาติรอบตัว 

 ข.ไมตองตระหนกัรูภัยพิบัต ิ

 ค.ไมตองติดตามขาวสารขอมูล 

 ง.ไมตองรอความชวยเหลือจากภายนอกชมุชน 

17.ประโยชนของการเฝาระวัง 

 ก.ลดผลกระทบดานความเสยีหาย 

 ข.ปลอดภัย 100 % 

 ค.รูขาวสารกอนคนอืน่ 

 ง.สามารถยุติภัยพิบัติได 

18.สัญญาณใดจากสัตวที่เปนสัญญาณอันตราย 

 ก.หมานอนหลับ 

 ข.นกบนิกลับรัง 

 ค.แมววิง่ไลจบัหน ู

 ง.หมาวิ่งวน และมีน้าํตาไหล 

19.สัญญาณใดจากธรรมชาติที่อันตราย 

 ก.ไมมีลม อากาศรอนอบอาว ทะเลสงบนิ่ง ฟาเหลืองแดง 

 ข.น้ําไหลจากเขาสูลําธารใสสะอาด 

 ค.ฝนตกตามฤดูกาล มีฟารอง ฟาแลบ 

 ง.ลมแรง สม่ําเสมอ ฟาใส 

20.การติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ สามารถทาํไดโดย 

 ก.ติดตามจากหนงัสือวทิยาศาสตร 
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 ข.ติดตามจากหนงัสือดารา 

 ค.ติดตามจากหนงัสือสังคมศาสตร 

 ง.ติดตามจากอินเตอรเน็ต 

21.การเตรียมพรอมเพื่อการดํารงชีวิตหลังภัยพิบัติประกอบดวยอะไรบาง 

 ก.การเตรียมสมัภาระ 

 ข.ทักษะการใชชีวิตในสภาวะปกต ิ

 ค.การเตรียมดานทรัพยสิน 

 ง.การเตรียมหนีภัย 

22.หลังเกิดภัยพิบัติคุณควรปฏิบัติตนอยางไร 

 ก.ตามหาครอบครัว 

 ข.อยูรวมกับผูอ่ืนในศูนยใหการชวยเหลือเพื่อผูใหญสามารถหาคุณได 

 ค.รีบกลับมาบานเพื่อดูแลทรัพยสิน 

 ง.นั่งลงรองไหเพื่อระบายความทกุข 

23.การหนีภัยในภัยพิบัติตางๆเนนหลกัการใดมากที่สุด 

 ก.หนีเพื่อใหพน 

 ข.หนเีพื่อใหเหลือ 

 ค.หนีอยางมีสติ 

 ง.หนีไปตายเอาดาบหนา 

24.การฟนฟูรางกายและจิตใจหลังภัยพิบตัิที่คุณสามารถทําไดคืออะไร 

 ก.อดอาหารเพื่อระลึกถงึผูจากไป 

 ข.รับประทานอาหารเปนเวลา วาดภาพ ระบายส ีพูดคุย สวดมนต 

 ค.อยูคนเดียวไมพบปะพูดคยุกับใคร 

 ง.ละเลยการดูแลตนเอง ดานสุขอนามัย 

25.หากคุณตองติดอยูในทะเลเพื่อรอการชวยเหลือส่ิงที่คณุไมควรปฏิบัติคืออะไร 

 ก.ดื่มน้าํทะเลเมื่อน้ําหมด 

 ข.หาทางสงสญัญาณเพื่อขอความชวยเหลือ 

 ค.อยูนิง่ๆเพื่อประหยัดพลงังานภายในรางกาย 

 ง.สวดมนตภาวนาเพื่อใหจิตใจสงบ 

 

26.ขอใดถูกตอง 

 ก.การปฐมพยาบาลไมใชหนาที่ของเดก็ 
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 ข.การปฐมพยาบาลเปนหนาที่ของแพทยพยาบาลเทานัน้ 

 ค.การปฐมพยาบาลอยางถูกตองสามารถชวยคนใหรอดชีวิตได 

 ง.การปฐมพยาบาลคือ การฉีดยาใหคนไขเพื่อแกปวด 

27.ยาสามัญประจําบานคอืยาประเภทใด 

 ก.ยาธาตนุ้ําแดง    ข.ยาแกอักเสบ 

 ค.ยาเบาหวาน    ง.ยาลดความดัน 

28.ประโยชนของการสํารวจและการทาํตนไมปญหาคือขอใด 

 ก.การเขาใจเรือ่งภัยพิบัตทิางธรรมชาต ิ

 ข.การไดพบสิง่ล้ําคา 

 ค.การรูจักพื้นที่และความสามารถเรยีงลาํดับสถานการณกอนหลงั 

 ง.การสามารถควบคุมสภาวะโลกรอน 

29.ขอใดคือการอนุรักษธรรมชาต ิ

 ก.เผาใบไมแหง 

 ข.กําจัดขยะมลูฝอยดวยการเผา 

 ค.ปลูกตนไม 

 ง.ดักจับผูทิ้งขยะตามชายหาด 

30.หลักการอนุรักษทรัพยากรชายฝง คือขอใด 

 ก.การใชนอย การใชอยางสมเหตุสมผล หรือใชอยางฉลาด เลือกใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

แมจะกอใหเกิดของเสียและมลพิษ 

ข.การสงวนของหายาก ทรัพยากรมีอยู นําไปใช และทํานุบํารุง หรือทําใหทรัพยากรนั้นมี

คงที่ 

ค.การทํานุบํารุงทรัพยากรที่เสื่อมโทรม หากไมสามารถนําไปใชได ใหทิ้งไป 

ง.การนําเตาทะเลไปเลี้ยงที่บาน 
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ตารางที่ 25 คาดัชนีความสอดคลอง แบบทดสอบความรู การเสริมสรางมโนธรรมสํานึก 

เกี่ยวกับ ภัยพบิัติทางธรรมชาติสําหรับเยาวชนที่อาศัยอยูบนเกาะบริเวณอาวไทย 

 

ขอที่ คาดัชนีความสอดคลอง(IOC)     ขอที ่ คาดัชนีความสอดคลอง(IOC) 

1                                1.00 

2                                0.86 

3                                1.00 

4                                1.00 

5                                0.86 

6                                1.00 

7                                 0.86 

8                                 0.86 

9                                 0.71 

10                               1.00 

11                               0.71 

12                               1.00 

13                               0.71 

14                               0.86 

15                               0.86 

16                        1.00 

17 1.00 

18 1.00 

19 1.00 

20 1.00 

21 1.00 

22 1.00 

23 1.00 

24 1.00 

25 1.00 

26 1.00 

27 0.86 

28 0.86 

29 0.86 

30 0.86 
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ตารางที2่6 คาความยาก อํานาจจําแนกของแบบทดสอบความรู เกีย่วกับภัยพิบัตทิาง   

ธรรมชาติ สําหรับเยาวชนทีอ่าศัยอยูบนเกาะบริเวณอาวไทย 

 

 

ขอที่ คาความยาก       คาอํานาจาํแนก ขอที่ คาความยาก       คาอํานาจาํแนก 

1                .68                          .33 

2                .74 .23 

3       .68   .42 

4 .74             .20 

5                .47  .43 

6 .79             .31 

7 .77             .44 

8 .58             .43 

9       .79   .20 

10              .74 .61 

11       .79   .36 

12       .74                          .20 

13 .47 .39 

14 .68 .37 

15 .79 .20 

 

16 .47 .76 

17 .79 .37 

18 .74 .38 

19 .68 .20 

20 .79 .22 

21 .79 .30 

22 .74 .56 

23 .74 .23 

24 .74 .53 

25 .79 .24 

26 .58 .40 

27 .84 .20 

28 .63 .25 

29 .79 .22 

30 .63 .75 
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แบบวัดทัศนคติ เกี่ยวกับ ภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ 
โปรดกากบาท X ตามระดับความคิดเหน็ของทาน  

 

รายละเอียดการประเมิน มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 

1 

1.คุณเห็นดวยวาสภาวะโลกรอนเกิดจาก

ฝมือมนุษย  

2.คุณเห็นดวยวาภาวะเรือนกระจกทําใหเกิด

สภาวะโลกรอน 

3.คุณเห็นดวยวาคุณเปนผูหนึ่งที่สามารถลด

สภาวะโลกรอนได 

4.คุณเห็นดวยวา สึนามิอาจเกิดขึ้นในอาว

ไทย 

  5.คุณเห็นดวยวาสมุยจัดเปนพื้นที่เสี่ยงภัย 

6.คุณเห็นดวยวาการมีสวนรวมของชุมชน

สามารถเตือนภัยไดรวดเร็ว 

7. คุณเห็นดวยวา การสรางวงจรการจัดการ

ภัยพิบัติของตนเองมีประโยชน 

8.คุณเห็นดวยวาการเตรียมพรอมสามารถ

ลดผลกระทบภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

9.คุณเห็นดวยวาการจัดกระเปาสัมภาระมี

ประโยชนยามเกิดภัยพิบัติ 

10.คุณเห็นดวยวาการเฝาระวังสามารถชวย

ลดผลกระทบจากภัยพิบัติ 

11.คุณเห็นดวยวาการเรียนรูเร่ืองการดํารง 

ชีวิติหลังภัยพิบัติสามารถชวยตนเองไดหาก

เกิดภัยพิบัติ 
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แบบวัดทัศนคติ  (ตอ) เกี่ยวกับ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
โปรดกากบาท X ตามระดับความคิดเหน็ของทาน  

 

รายละเอียดการประเมิน มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 

1 

12.คุณเห็นดวยวาการทําแผนผัง ทําใหรูพื้นที่

เสี่ยงภัยและพื้นที่ปลอดภัย 

13.คุณเห็นดวยวาการสํารวจเสนทางทําใหรู

ระยะเวลาที่ใชในการหนีภัย 

14.คุณเห็นดวยวาการสํารวจเสนทางทําให

สามารถทําแผนที่หนีภัยไดอยางละเอียด 

15.คุณเห็นดวยวาสัตวสามารถเขาถึงภัย

ธรรมชาติกอนมนุษย 

16.คุณเห็นดวยวาธรรมชาติจะสงสัญญาณ

ทุกครั้งกอนมีภัย 

17.คุณเห็นดวยวาการทําแผนที่ฤดูกาลสงผล

ใหการ เฝ าระวั งและการ เตรียมพรอมมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

18.คุณเห็นดวยวาการเตรียมการรับมือและ

เฝ าระวั งภัยพิบัติ ธรรมชาติ  ไม เพียงแต

ประหยัดเงินเปนหมื่นลานแตยังชวยชีวิต คน

หลายลานคน 

19.คุณเห็นด วยว าแผนภูมิตน ไมช วยให

เรียงลําดับปญหากอนหลังในการแกไขตาม

ความจําเปน 

20.คุณเห็นดวยวาการวางทุนปะการังคือการ

ฟนฟูทรัพยากรชายฝง 
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ตารางที ่27 คาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินทัศนคติ เกี่ยวกับภัยพิบัตทิาง

ธรรมชาติสําหรับเยาวชนที่อาศัยอยูบนเกาะบริเวณอาวไทย 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอที่  คาดัชนีความสอดคลอง(IOC) 

1                                                     1.00 

2 1.00                                              

3                             1.00 

4                             1.00 

5                             1.00 

6                             0.86 

7                             0.86 

8                             0.86 

9                             0.86 

10                             1.00 

11                             0.86 

12                             1.00 

13                             1.00                                

14                             1.00 

15                             0.86 

16                             1.00 

17                             1.00 

18                              0.86 

19                              1.00 

20                              0.86 
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แบบประเมินพฤติกรรม จํานวน 20ขอ  

โปรดกากบาท X ตามระดับที่คุณปฏิบัติ 
 

รายละเอียดการประเมิน มาก 
ที่สุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

    3 

นอย 
 
2 

นอย
ที่สุด 

1 

1.คุณปดไฟทุกดวงที่ไมใช เปนประจํา 

2.คุณลดการใชเครื่องใชไฟฟา 

 3.คุณใชน้ําอยางประหยัด 

 4.คุณใชคอมพิวเตอรเปนเวลา 

5.คุณใชกระเปาผาแทนถุงพลาสติก 

6. คุณปลูกตนไมรอบบานอยางสม่ําเสมอ 

7.คุณลดการบริโภคอาหารสําเร็จรูป 

8.คุณไมดื่มน้ําอัดลม 

9. คุณพยายามรับประทานอาหารใหหมด 

10.คุณซื้ออาหารที่หอดวยวัสดุธรรมชาติ 

11.คุณไมใชภาชนะที่เปนโฟม 

12.คุณใชจักรยานแทนยานพาหนะอื่น  

13คุณติดตามขาวสารเกี่ยวกับสภาวะโลกรอน

และภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

14.คุณไมเผาขยะและแยกขยะอยางถูกตอง 

15.คุณชวยปลูกปาชายเลน 

16.คุณไมเก็บหอยและหินตามชายหาด 

17.คุณไมทิ้งขยะตามชายหาด 

18.คุณเลนของเลนอยางระมัดระวัง 

19.คุณใชกระดาษอยางประหยัด 

20.คุณนําสิ่งของใชแลวมาดัดแปลงใชใหม 
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ตารางที2่8 คาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินพฤติกรรม เกีย่วกับภัยพิบัตทิาง

ธรรมชาติสําหรับเยาวชนที่อาศัยอยูบนเกาะบริเวณอาวไทย 

 

                ขอที่ คาดัชนีความสอดคลอง(IOC) 

1                                             0.86 

2                                             0.86 

3                                             0.86 

4                                             1.00 

5                                             0.86 

6                                             1.00 

7                                             1.00 

8                                             1.00 

9                                             0.86 

10                                           1.00 

11                                           0.86 

12                                           0.86 

13                                           0.86 

14                                           1.00 

15                                           0.86 

16                                           1.00 

17                                           1.00 

18                                           1.00 

19                                           0.80 

20                                           1.00 
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แบบประเมินมโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ (การรูถูก รูผิด และเลือก

ปฏิบัติในทางที่ถูกได) จํานวน 10 ขอ  

โปรดกากบาทหนาขอที่เห็นดวย พรอมใหเหตุผลประกอบ เลือกปฏิบัติดีได 5 คะแนนหาก ไมใส

เหตุผล ให 3-4 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน หากมีเหตุผลประกอบการตัดสินใจให 1-2คะแนน 

 

1.นายทนุ มาขอซื้อไมมะพราวจากสวนของคุณ เพื่อไปทาํบังกะโลใหฝร่ังเชา คุณจะทํา

อยางไร 

(     ) ขายขายไปเถอะ มะพราวราคาตก 

(      ) ไมขาย เพราะมะพราวหนึ่งตน มีอายุการปลูก นานหลายป และเปนแนวกัน้ลม

ชายฝง 
เหตุผลประกอบการตัดสนิใจ 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

2.เทศบาลรณรงคปลูกปาชายเลนขอใหคณุไปชวยรวมกิจกรรมแตคุณติดภารกิจสําคัญ

คือการปลุกเสก จตุคามรามเทพ รุนเพชรสมุย คุณจะเลือกทําสิง่ใด 

(         ) จตุคามเรื่องใหญ ชี้เปนชี้ตาย 

(         ) ไปปลูกปา เพราะสามารถปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
เหตุผลประกอบการตัดสนิใจ 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
  

3.การเกิดภัยพิบัติสึนามิที่อันดามนัสาเหตุที่มีคนตายมากเนื่องจากความไมรูจักวาสึนา

มิคืออะไร ดังนั้นควรมีการรณรงคใหเกิดความรูสํานึกเกีย่วกับสึนามิ ในสมุย 

 (          )รูไวดกีวาไมรู 

 (          )ไมจําเปนเพราะไมมีทางเกิดขึน้ทีส่มุย 
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เหตุผลประกอบการตัดสนิใจ 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

4.เทศบาล รณรงควางทุนปะการังเทียม ขอบริจาคยางรถยนตเกา คุณจะเลือกทําส่ิงใด 

 (         ) ไมใชเร่ืองของเรา เทศบาลมีเงนิทําไมไมซื้อ 

(         ) ลอยางรถชวยสรางบานใหปลา ชวยใหเกิดความสมบูรณในทองทะเล บริจาค

ไปเลย 
เหตุผลประกอบการตัดสนิใจ 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 
5.รานดําน้ําขางบานเก็บปะการังมาขายนกัทองเทีย่ว คุณจะเลือกทาํสิ่งใด 

(         ) แจงเจาหนาที่เพื่อทําการจับกุม 

(         ) ปะการังก็ไมใชของเรา จะทําอะไรก็ทําไป 
เหตุผลประกอบการตัดสนิใจ 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………….. 

 
6.คุณเห็นรีสอรทขางบานปลอยน้ําเสียลงทะเล คุณจะเลือกทําส่ิงใด 

(         ) แจงเทศบาล 

(         ) ทะเลกวางใหญไพศาลเดี๋ยวกพ็ัดพาไปที่อ่ืน 
เหตุผลประกอบการตัดสนิใจ 
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……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………….. 

 
7.เทศบาลรณรงคเรียนรูรักษาทรพัยากรชายฝง ขอใหคุณไปรวมกิจกรรม คุณจะเลือกทํา

ส่ิงใด 

(         ) ไปรวมกิจกรรม เพือ่เรียนรูและชวยเหลือ 

(         ) นอนอยูบานสบายกวาไมใชหนาที ่
เหตุผลประกอบการตัดสนิใจ 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
8.น้ําบอที่บานคุณแหง ไมมนี้ําใช คุณตองการขุดบอบาดาลแตติดที่เทศบาลหามขดุ คุณ

จะเลือกทาํสิง่ใด 

(         ) ขุดไปเลยมีเงนิซะอยาง 

(         ) ไมขุดในระดับบาดาล ติดตอเทศบาลวาในบริเวณบานคุณควรขุดบอประเภทใด 
เหตุผลประกอบการตัดสนิใจ 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
9.กรมอุตุนิยมประกาศเตือนคลื่นลม พายุ เขาสมุย คุณจะเลือกทาํสิ่งใด 

(         ) อยูเฉยๆสวดมนตภาวนา 

(         ) ซอมแซมบาน ใหแนนหนา หาทีห่ลบภัยบนที่สูง 
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เหตุผลประกอบการตัดสนิใจ 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………….. 

 

10.มีรีสอรททาํผิดกฎหมายปลูกอยูติดชายทะเล คุณจะเลือกทาํสิ่งใด 

(         ) แกไขไมไดทุกคนทาํเหมือนกนัหมด 

(         ) แจงเจาหนาที่ เพื่อดําเนินการ 
เหตุผลประกอบการตัดสนิใจ 

 ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………................. 
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ตารางที2่9 คาดัชนีความสอดคลองแบบประเมินมโนธรรมสํานึก เกีย่วกับภัยพิบัตทิาง

ธรรมชาติสําหรับเยาวชนที่อาศัยอยูบนเกาะบริเวณอาวไทย 

 

ขอที่                      คาดัชนีความสอดคลอง(IOC) 

1 1.00 

2 1.00 

3 1.00 

4 0.86 

5 0.86 

6 0.71 

7 0.86 

8 1.00 

9 1.00 

10 1.00 
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แบบสัมภาษณ ปจจัยสงเสริม อุปสรรค ปญหาและขอเสนอแนะของการใชโปรแกรม
การศึกษานอกระบบโรงเรียน 

 
 

1.ความเหมาะสมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้นในภาพรวม เพื่อมุงหวังให

สามารถนําไปใชไดจริง 

1.1 โปรแกรมที่จัดมีความครบถวนเหมาะสมหรือไม ควรปรับปรุงแกไขอยางไร 

• เหมาะสม เพราะ

....................................................................................................... 

• ควรปรับปรุง เพราะ

................................................................................................. 

• ถาควรปรับปรุงควรทาํอยางไร

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.... 

2.ความเหมาะสมของแตละองคประกอบของโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนทีพ่ัฒนาขึน้ 

2.1 วัตถุประสงคมีความเหมาะสมหรือไม เพราะเหตุใด ควรปรับปรุงแกไขอยางไร 

• เหมาะสม เพราะ

....................................................................................................... 

• ควรปรับปรุง เพราะ

................................................................................................. 

• ถาควรปรับปรุงควรทาํอยางไร

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

... 

2.2 กลุมผูเรียนมีความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรูนีห้รือไม มีความกระตือรือรนใน

การเขารวมกิจกรรมมีสวนรวมในการระดมสมองเปนอยางไร 

คําชี้แจง 
 สัมภาษณหลงัการเรียนรูเพือ่หาขอคิดเหน็ ขอเสนอแนะในประเด็นคาํถาม เพื่อ

นําขอมูลมาวิเคราะหถงึปจจัยที่เกี่ยวของกบัโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
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• เหมาะสม เพราะ

....................................................................................................... 

• ควรปรับปรุง เพราะ

................................................................................................. 

• ถาควรปรับปรุงควรทาํอยางไร

.........................................................................................................................

........................................................................................................... 

 

2.3 ผูสอนประจํากลุมและวทิยากร มีความเหมาะสมในประเด็นกระตุนใหกลุมระดม

สมอง เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น สรางบรรยากาศที่ดีระหวางดําเนนิการ

หรือไม ควรปรับปรุง ทาํอยางไร 

• เหมาะสม เพราะ

....................................................................................................... 

• ควรปรับปรุง เพราะ

................................................................................................. 

• ถาควรปรับปรุงควรทาํอยางไร

.........................................................................................................................

........................................................................................................... 

 

2.4.เนื้อหาสาระ มีความเหมาะสมในประเด็น เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน มีความ

ทันสมัยหรือไม ควรปรับปรุงแกไขอยางไร 

• เหมาะสม เพราะ

....................................................................................................... 

• ควรปรับปรุง เพราะ

................................................................................................. 

• ถาควรปรับปรุงควรทาํอยางไร

.................................................................................................................. 

2.5.กิจกรรมการเรียนรู มีความเหมาะสมในประเด็นสอดคลองกับวัตถุประสงค ข้ันตอน

ของกิจกรรม ระยะเวลาที่ใช สามารถนํากิจกรรมการเรียนรูไปใชประโยชนในการทํางาน

ไดหรือไม ควรปรับปรุงอยางไร 
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• เหมาะสม เพราะ

....................................................................................................... 

• ควรปรับปรุง เพราะ

................................................................................................. 

• ถาควรปรับปรุงควรทาํอยางไร

.........................................................................................................................

............................................................................................................ 

2.6.แหลงขอมูลและสื่อการเรียนรู มีความเหมาะสมในประเด็น วิทยากรมีความรูในเรื่อง

ที่ บรรยาย เอกสาร ตําราที่เว็บไซดที่แนะนํา มีความเหมาะสม มีความเพียงพอในการ

คนควา หรือไมควรปรับปรุงอยางไร 

• เหมาะสม เพราะ

....................................................................................................... 

• ควรปรับปรุง เพราะ

................................................................................................. 

• ถาควรปรับปรุงควรทาํอยางไร

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.... 

2.7.การวัดและประเมินผลมีความเหมาะสมในประเด็น วิธีการประเมินผล เวลาที่ใชและ

เครื่องมือในการประเมินหรือไมควรปรับปรุงอยางไร 

• เหมาะสม เพราะ

....................................................................................................... 

• ควรปรับปรุง เพราะ

................................................................................................. 

• ถาควรปรับปรุงควรทาํอยางไร

.................................................................................................................. 

2.8.สภาพแวดลอมมีความเหมาะสม ในประเด็น อาหาร เครื่องดื่ม กลิ่นของน้ํามันหอม 

ระเหยหรือไม ควรปรับปรุงอยางไร 

• เหมาะสม เพราะ

....................................................................................................... 



 

 

                                                                                                                                 367 

• ควรปรับปรุง เพราะ

................................................................................................. 

• ถาควรปรับปรุงควรทาํอยางไร

.........................................................................................................................

........................................................................................................... 

3.แบบทดสอบความรูมีความเหมาะสมหรือไมในประเด็น รูปแบบและภาษาที่ใช คําชี้แจง ควร

ปรับปรุงอยางไร 

• เหมาะสม เพราะ

....................................................................................................... 

• ควรปรับปรุง เพราะ

................................................................................................. 

• ถาควรปรับปรุงควรทาํอยางไร

.........................................................................................................................

............................................................................................................ 

4.แบบวัดทัศนคติมีความเหมาะสมหรือไมในประเด็น รูปแบบและภาษาที่ใช คําชี้แจง ควร

ปรับปรุงอยางไร 

• เหมาะสม เพราะ

....................................................................................................... 

• ควรปรับปรุง เพราะ

................................................................................................. 

• ถาควรปรับปรุงควรทาํอยางไร

.........................................................................................................................

........................................................................................................... 

 

5.แบบประเมินพฤติกรรมมีความเหมาะสมหรือไมในประเด็น รูปแบบและภาษาที่ใช คําชี้แจง 

ควรปรับปรุงอยางไร 

• เหมาะสม เพราะ

....................................................................................................... 

• ควรปรับปรุง เพราะ

................................................................................................. 
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• ถาควรปรับปรุงควรทาํอยางไร

.........................................................................................................................

............................................................................................................ 

6.แบบประเมินมโนธรรมสํานึกมีความเหมาะสมหรือไมในประเด็น รูปแบบและภาษาที่ใช คําชี้

แจง ควรปรับปรุงอยางไร 

• เหมาะสม เพราะ

....................................................................................................... 

• ควรปรับปรุง เพราะ

................................................................................................. 

• ถาควรปรับปรุงควรทาํอยางไร

.........................................................................................................................

........................................................................................................... 

 

7.ประเด็นอ่ืนที่ควรพัฒนาเพื่อใหโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น มีความ

สมบูรณ และสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

. 
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ตารางที่ 30     คาดัชนีความสอดคลองแบบสัมภาษณ ปจจัยสงเสริม อุปสรรค ปญหาและ

ขอเสนอแนะของการใชโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

 

 

ขอที่                      คาดัชนีความสอดคลอง(IOC) 

1 0.86 

2 0.86 

3 1.00 

4 0.86 

5 1.00 

6 0.86 

7 0.86 
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ภาคผนวก ง 
สื่อการเรียนรู 
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ส่ือการเรียนรู ชุดที่1 

                            กาซเรือนกระจก 
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กาซเรอืนกระจก 

สารไฮโดรคารบอนทุกชนิด ไมวาจะเปน
เชื้อเพลิงฟอสซิแบบถานหิน หรือเชื้อเพลิง
หมุนเวียนแบบฟน หรือกาซธรรมชาติ หรือกาซ
ขี้หมู เมื่อเผาแลวจะไดกาซ
คารบอนไดออกไซด ฯลฯ ที่ทําใหเกิดปญหา
ในอากาศที่เรียกวาภาวะเรือนกระจก ซึ่งทําให
โลกรอนได จึงเรียกกาซพวกนี้วา 

กาซเรือนกระจก 

ถาอยากรูวาโลกรอนขึ้นไดอยางไร ใหเขา
ไปนั่งในรถที่อยูกลางแดด ไมเปดแอร ปด
กระจกใหหมด กระจกนี้ทําหนาที่เหมือนกาซ
เรือนกระจก คือมองไมเห็นปลอยใหความรอน
จากแสงแดดเขาไปในรถได และกักเอาไวใน
นั้นไมปลอยความรอนออกมา นั่งไปสักพักก็จะ
รูไดเองวารอนสุดทนนั้นเปนอยางไรเมื่อโลก
รอนผิดปกติ ฝนฟาจะตกไมตรงตามฤดูกาล 
ชาวนาจึงสับสน ไมรูวาจะปลูกขาวเมื่อไรดี พืช
พันธุธัญญาหารที่ผลิตไดจะลดลง ประชาชน
ชาวโลกก็จะขาดแคลนอาหาร  เ กิดความ
เดือดรอนในวงกวางและมหาศาล การปองกัน
ภาวะเรือนกระจกจึงเปนเรื่องจําเปน 
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โลกสามารถสะทอนพลังงานกลับออกไปสู
บรรยากาศนอกโลกได 
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ภาวะเรือนกระจกโลกไมสามารถสะทอนพลังงานกลับออกไปสู
บรรยากาศนอกโลก 
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ส่ือการเรียนรูชุดที่ 2 

การปลูกตนไม ตัดตนไม 
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ปลูกตนไม 

 

ตัดตนไม 
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ส่ือการเรียนรู ชุดที่3 

ตารางแสดงกาซเรือนกระจกและแหลงที่มา 
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ตารางแสดงแกสเรอืนกระจกและแหลงที่มา  

     แกสเรือนกระจก        แหลงที่มา  
สงผลใหโลกรอน

ขึ้น (%)  

แกสคารบอนไดออกไซด 
(CO2)  

1) จากแหลงธรรมชาติ 
เชน กระบวนการหายใจ
ของสิ่งมีชีวติ 
2) จากมนุษย เชน การเผา
ไหมเชื้อเพลิงจากโรงงาน
อุตสาหกรรมตางๆ , การ
ตัดไมทําลายปา (ลดการ
ดูดซับ CO2) 

     57  

แกสมีเทน 
(CH4) 

1) จากแหลงธรรมชาติ 
เชน จากการยอยสลาย
ของสิ่งมีชีวติ, การเผาไหม
ที่เกิดจากธรรมชาติ 
2) จากมนุษย เชน จากนา
ขาว, แหลงน้ําทวม, จาก
การเผาไหมเชื้อเพลิง
ประเภทถานหิน น้ํามัน 
และแกสธรรมชาต ิ

    12  

แกสไนตรสัออกไซด 
(N2O) 

1) จากมนุษย เชน 
อุตสาหกรรมที่ใชกรดไน
ตริกในขบวนการผลิต, 
อุตสาหกรรมพลาสติก, 
อุตสาหกรรมไนลอน, 
อุตสาหกรรมเคม,ี การเผา
ไหมเชื้อเพลิงจากซากพืช
และสัตว, ปุย, การเผาปา 
2) จากแหลงธรรมชาติ - 
อยูในภาวะที่สมดลุ 

      6  

แกสที่มีสวนประกอบ 
คลอโรฟลอูอโรคารบอน 
(CFCS) 

จากมนุษย เชน 
อุตสาหกรรมตางๆ และ
อุปกรณเครือ่งใชใน
ชีวิตประจําวัน เชน โฟม, 
กระปองสเปรย, เครื่องทํา
ความเย็น ; ตูเย็น แอร , ตัว
ทําลาย (แกสนี้จะรวมตัว
ทางเคมีไดดีกับโอโซนทํา
ใหโอโซนในชั้น
บรรยากาศลดลงหรือเกิดรู
รั่วในชั้นโอโซน) 

     25  

***ที่มา http://www.aksorn.com/lib/libshow.asp?sid=148&sara=&level=  
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ส่ือการเรียนรูชุด ที่4   

ขอเสนอ 10 วิธี เพ่ือลดภาวะโลกรอน 
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ขอเสนอ 10 วิธีเพื่อลดภาวะโลกรอน 
 
ขอปฏิบัติ 10 ประการในการลดสภาวะโลกรอน 
 

11) ลดการใชพลังงานที่ไมจําเปนจากเครือ่งใชไฟฟา 
เชน แอร เครื่องปรบัอากาศ พัดลม หากเปนไปได ใชวิธี 
เปดหนาตาง  

12) ลดกิจกรรมในที่รม เชน ไปหางสรรพสนิคา ไป
โรงหนัง และหันมาทองเที่ยวตามธรรมชาติ 

13) เลิกใชโฟมและพลาสติก มาใชกระเปาผา และภาชนะ
ที่ประดษิฐจากธรรมชาติ เชน ใบตอง 

14) พยายามรับประทานอาหารใหหมด เศษอาหารที่
เหลือทิ้งไวจะกอใหเกิดกาซมีเทนซึง่กอใหเกดิปริมาณ
ความรอนตอโลก เมื่อหลายคนรวมๆกนัก็เปนปริมาณ
ความรอนที่มาก 

15) ชวยกันปลูกตนไม เพราะตนไมจะคายความชุมชื้น
ใหกับโลก และ ชวยดูดกาซคารบอนไดออกไซด ซึ่ง
เปนสาเหตุภาวะเรอืนกระจก 

16) ใชกระดาษดวยความประหยัด กระดาษแตละแผน ทํา
มาจากการตัดตนไม 

17) ไมสนับสนุนกิจการใดๆ ที่สิ้นเปลืองทรัพยากรของ
โลกเรา และควรสนับสนุนกิจการที่มกีารคํานึงถึงการ
รักษาสิ่งแวดลอม ชวยกันบอกตอขาวนี้ เพ่ือรวมกันสราง
จิตสํานึกทางสิ่งแวดลอมใหเกิดขึ้น 

18) เลือกใชระบบขนสงมวลชน ในกรณทีีส่ามารถทําได 
ไดแก รถไฟฟา รถตู รถเมลล กาซคารบอนไดออกไซด 
ดังน้ันเมื่อลดปรมิาณจํานวนรถ ก็จะลดจํานวนการเผา
ไหมบนทองถนน ในแตละวันลงได 

19) แยกขยะทุกครั้งทีท่ิ้ง เพ่ือสามารถนํามารีไซเค้ิลได
อีก 

20) หยุดการเผาขยะใชวิธียอยสลายตามธรรมชาต ิ
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ส่ือการเรียนรูชุด ที่5 

ผลกระทบที่เกิดจากภัยโลกรอน 
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ผลกระทบทีเ่กิดขึน้จากภัย"โลกรอน"  

1.อากาศรอนขึ้น  

2.นํ้าแข็งขั้วโลกละลาย  

3.ระดบัน้ําทะเลโลกสูงขึน้ 

4.สารภูมิแพแพรระบาด 

5.สัตวอพยพไรท่ีอยู 

6."พืช" ขั้วโลกคนืชีพ 

7.ทะเลสาบหายสาบสญู 

8.นํ้าแข็งใตพื้นโลกละลาย 

9.ชนวนเกดิไฟปา 

10.ผูแขง็แกรงเทานั้นถึงอยูรอด 

11.ดาวเทยีมโคจรเรว็กวาเดมิ 

12.โบราณสถานเสียหาย 

ท่ีมา: 
http://hilight.kapook.com/view/11
990 
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ส่ือการเรียนรูชุด ที่6 

ประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
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ประเภทของภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 
 
1.วาตภัย ภัยอันเกิดจากลม 
2.อุทกภัย ภัยอันเกิดจากน้าํ 
3.ทุพภิกขภัยภัย ฝนแลง 
4.พายุฝนฟาคะนอง 
5.แผนดินไหวกอใหเกิดสึนามิ 
6.แผนดินถลม 
7.ไฟปา 
8.พายุซัดฝง 
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ส่ือการเรียนรูชุด ที่7 

อุทกภัย 
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น้ําทวมหาดใหญ 
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        ส่ือการเรียนรูชุด ที่ 8 

                                  เกลียวคลื่นพญานาค 
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นาคเลนนํ้า หรือ เกลียวคลื่นพญานาค  
ทอรนาโด 
 

 
 

 การแบงประเภทของพายุหมุนตามลักษณะและ
แหลงกําเนิด สามารถแบงไดเปน 3 ประเภท 
คือ 
       1. พายุหมุนเขตรอน (Tropical 
Cyclone) เปนพายุที่มีแหลงกําเนิดบริเวณนานน้ํา 
ในเขตละติจูดต่ํา 
       2. พายุหมุนนอกเขตรอน (Extratopical 
Cyclone) เปนพายุที่มีแหลงกําเนิดบริเวณละติจูด
และละติจูดสูง 
       3. พายุหมุนทอรนาโด (Tornado) เปน
พายุหมุนที่มีขนาดเล็กท่ีสุด แตมีความรุนแรงมาก
ที่สุด ทําความเสียหายในบริเวณแคบกวา ทั้งบริเวณ
พื้นดินและพื้นน้ํา พายุประเภทนี้ถาเกิดบริเวณเหนือ
พื้นน้ําเรียกวา นาคเลนน้ํา (Waterspout) 



 

 

                                                                                                                                 390 

 
ประเภทของพายุหมุนเขตรอน  ตามขอตกลง
ระหวางประเทศไดแบงพายุหมุนเขตรอน บริเวณ
ทะเลจีนใตและบริเวณดานตะวันตกของมหาสมุทร
แปซิฟกเหนือ โดยถือตามความรุนแรงของความเร็ว
ล ม ใ ก ล ศู น ย ก ล า ง  ดั ง นี้ คื อ 
 
1. พายุดีเปรสชั่น (Depression) คือพายุหมุนที่
มีความเร็วลมใกลศูนยกลางบริเวณพื้นผิวไมเกิน 33 
นอต (61 กิโลเมตรตอชั่วโมง) พายุดีเปรสชั่นสวน
ใหญจะไมมีการตั้งชื่อเฉพาะพายุแตละลูก 
2. พายุโซนรอน (Tropical Storm) คือ พายุ
หมุนที่มีความเร็วลมใกลศูนยกลางบริเวณพื้นผิว
ระหวาง 34-64 นอต (63-118 กิโลเมตรตอชั่วโมง) 
พายุโซนรอนจะพัฒนาขึ้นเปนพายุไตฝุนหรือเฮอริ
เคน 
3. พายุไตฝุน (Typhoon) คือ พายุหมุนที่มี
ความเร็วลมใกลศูนยกลาง บริเวณผิวพื้นตั้งแต 64 
นอตขึ้นไป (118 กิโลเมตรตอชั่วโมง) และถามี
ความเร็วลมใกลศูนยกลางบริเวณพื้นผิวมากกวา 
130 นอต (241 กิโลเมตรตอชั่วโมง) เรียกพายุหมุน
นี้วา "ซุปเปอรไตฝุน" (Supper Typhoon) พายุ
ไตฝุนที่เกิดขึ้นแตละลูกจะมีการตั้งชื่อเฉพาะ เชน 
พายุไตฝุนเกย พายุไตฝุนแองเจลา เปนตน 

ภาพพายุหมุนในประเทศไทย...วาว  
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ภาพน้ีถายกอนเกิดพายุงวงชางประมาณ 10 นาที" 

 

 
พายุงวงชางเริ่มกอตัว" 
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เห็นเปนงวงชัดเจน แบงฟาเปน 2 สี" 
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"กําลังจะขึ้นฝงแลวครับ เห็นเปนเกลียวคลื่นน้ําชัดๆ ถูกดึงขึ้นไปบนฟา" 

 

 
"ขึ้นฝงแลวครับ รอดไป...เรา หลังจากขึ้นฝงไดแปบเดียว ฝนก็ตกหนักมากๆ 
ประมาณครึ่งช่ัวโมงก็เขาสูภาวะปกติ แดดจา เหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น" 
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ส่ือการเรียนรูชุด ที่9 

สึนาม ิ
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สึนามิที่อันดามัน ภูเก็ต 
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คนยืนดูสึนามิ เพราะไมเขาใจวาคืออะไร 
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สึนามิ ที่บานน้ําเค็ม 
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สึนามิ ที่หาดปาตอง 
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คนพยายามหนีตายจากคลื่นยักษ 
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เรือประมงถูกคลื่นพัดเขาฝง 
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สภาพศพจาก สึนามิที่อันดามัน 
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วิธีการสังเกตการณเกิดคลื่น
ยักษสึนามิ ตามธรรมชาติ 

1.น้ําทะเลเออทน ไมตรงเวลา 
2.น้ําทะเลลดลงอยางรวดเร็ว 
3.สัตวที่อยูตามธรรมชาติ จะซอน

เรนกาย เชนไมเห็นนก ไมไดยินเสียง
นก 

4.สั ตว เ ล้ี ย ง เกิ ดอาการ เครี ยด
กระวนกระวาย วิ่งวน หรือรองไห 

5.เสียงจากทะเลที่ดังนี้เหมือนพายุ
ฝนทั้งที่ไมมีเคา 
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ส่ือการเรียนรูชุด ที่10 

                     โลกจา 
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ขอโทษนะทีร่ัก..... 

รูสึกผิด..... 

และหดหู 

ที่เปนผู....ฆาเธอ.... 

อยางเลือดเย็น 

เคยคดิวาด.ี..วาเดน 

ทําไปไดอยางไร 

ไรสต.ิ.. 

ขาดสํานึก..ตรติรอง 

ตองมานั่งรอง หมองไหม 

โลกจา.... 

อยาจาก...ฉันไป ขอใหฉันได....แกตัว 
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ส่ือการเรียนรูชุดที่ 11  

วงจรการจัดการภัยพิบัติ 
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วงจรการจัดการภัยพิบัติ 

 

 

 

ภัยพิบัติ 
 

การจัดการ

ในภาวะ

ฉุกเฉิน

การ

ดํารงชีวิต

หลังภัยพิบัต ิ

การฟนฟู
ซาก

ปรักหักพัง 

การบรรเทา
สาธารณภัย

การเฝาระวัง 
 

การ

เตรียมพรอม

รับภัย 

การเตือนภยั
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ส่ือการเรียนรูชุดที่ 12 
ความเสียหายจากสึนามิ 
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สภาพเรือประมง ที่ถูกคลื่นซัดเขาฝง 

สภาพรถและเรือ ทีถูกคลื่นซัด 
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สภาพความเสียหายจากสึนามิ 
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ความเสียหายที่มาจประเมินไดดวยเงิน 
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ส่ือการเรียนรูชุดที่ 13  
การเตรียมพรอม 
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หนีภัยสึนามิขึ้นที่สูง 
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หลบภัย 
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ส่ือการเรียนรูชุดที่ 14 
การปฐมพยาบาล 
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ปฐมพยาบาล 
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ขนยาย 

 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                 420 
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หนีตาย 

 
ชวยเหลือ 
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สื่อการเรียนรูที่ 15 

ปาชายเลน 
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ปลูกตนไมชวยโลกคลายรอน 
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สื่อการเรียนรูที่ 16 
ทรัพยากรชายฝง 
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ปูจะมีบานอยูหากหนูชวยกันดูแล 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ปฏิทินกิจกรรม 
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กําหนดการทดลองโปรแกรมการศกึษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสราง มโนธรรมสํานึก
เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาํหรบัเยาวชนที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ อาวไทย ครั้งที่1  

07.30 - 08.00 น.      ลงทะเบียน   

08.00 - 8.30 น. เลนเกมละลายพฤติกรรม ทําความรูจักกัน 

08.30 - 10.30 น.                   ทําแบบประเมิน ความรู ทัศนคติ พฤติกรรม มโนธรรมสํานึก กอนการ

ทดลอง 

10.30 - 12.00 น. หนวยที่1 สภาวะโลกรอน ใหดูวีดีโอ โลกรอน  

12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.00 น  ส่ือการเรียนรูชุดที่ 1 กาซเรือนกระจก 

เขารหัส ดูภาพกาซเรือนกระจก โลกสามารถคลายรอนได และไม

สามารถคลายรอนได  

 ถอดรหัส เยาวชนพูดถึงภาพที่เห็น คืออะไร เกิดขึ้นที่ไหน 

   วิพากษ สาเหตุจากอะไร สงผลอยางไร  

   ศึกษาใบความรู ทาํใบงาน วาดภาพ-ระบายส ี

 ส่ือการเรียนรูชุดที่ 3 ตารางแสดงกาซเรือนกระจกและแหลงที่มา 

ส่ือการเรียนรูชุดที4่ ขอเสนอ 10 วิธีเพื่อลดภาวะโลกรอน 

14.00 -15.00 น.  ส่ือการเรียนรูชุดที่ 2 การปลูกตนไม การตัดตนไม 

 เขารหัส ดูภาพการปลูกตนไม การตัดตนไม 

 ถอดรหัส เยาวชนพูดถึงภาพที่เห็น คืออะไร เกิดขึ้นที่ไหน 

   วิพากษ สาเหตุจากอะไร สงผลอยางไร  

   ศึกษาใบความรู ทาํใบงาน วาดภาพ-ระบายส ี  

   ส่ือการเรียนรูชุดที่ 5 ผลกระทบที่เกิดจากภัยโลกรอน 

15.00-18.30น.  หนวยที่ 2 ประเภทสาเหตุการเกิดภัยพิบัตทิางธรรมชาต ิ

   (วาตภัย ธรณพีิบัติภัย(สึนามิ) อุทกภัย ) 

 ภาพสื่อการเรียนรู ชุดที่ 6 ประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 เขารหัส ดูภาพ 

 ถอดรหัส เยาวชนพูดถึงภาพที่เห็น คืออะไร เกิดขึ้นที่ไหน 

 วิพากษ สาเหตุจากอะไร สงผลอยางไร 
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วันที่ 2    
 

07.30 – 8.30 น.              ลงทะเบยีน  

         ส่ือการเรียนรูชุดที่ 7 อุทกภัย (น้ําทวม) 

 เขารหัส ดูภาพ น้ําทวม 

 ถอดรหัส เยาวชนพูดถึงภาพที่เห็น คืออะไร เกิดขึ้นที่ไหน 

 วิพากษ สาเหตุจากอะไร สงผลอยางไร 

8.30-9.00 น เขารหัส วีดีโอแหลมตะลุมพกุ (วาตภัย) 

     ถอดรหัส เยาวชนพูดถงึภาพที่เหน็ คืออะไร เกิดขึ้นที่ไหน 

    วิพากษ สาเหตุจากอะไร สงผลอยางไร 

09.00- 10.00น.  ส่ือการเรียนรูชุดที่ 8 เกลียวคลื่นพญานาค (วาตภัย)  

เขารหัส ดูภาพ  

            ถอดรหัส เยาวชนพูดถึงภาพที่เหน็ คืออะไร เกิดขึ้นที่ไหน 

   วิพากษ สาเหตุจากอะไร สงผลอยางไร 

10.00 – 12.00 น.  แตงคําขวัญ คาํกลอน วาดภาพ 

12.00 - 13.00 น.                พักรับประทานอาหาร 

13.00 - 14.00 น.          ส่ือการเรียนรูชุด ที9่ สึนาม ิ 

เขารหัส ดูภาพ Power point สึนาม ิ

            ถอดรหัส เยาวชนพูดถึงภาพที่เหน็ คืออะไร เกิดขึ้นที่ไหน 

            วพิากษ สาเหตุจากอะไร สงผลอยางไร 

14.00 -15.00 น.  ส่ือการเรียนรูชุดที่ 10 โลกจา 

เขารหัส ดูภาพ  

            ถอดรหัส เยาวชน อาน เร่ือง พูดถึงภาพทีเ่หน็ คืออะไร  

            วพิากษ สาเหตุจากอะไร สงผลอยางไร 

16.00-17.00           ศึกษาใบความรู ทําใบงาน  

17.00-18.30          ส่ือการเรยีนรูชุดที1่1 วงจรการจัดการภัยพิบัติ 

เขารหัส ดูภาพวงจร 

   ถอดรหัส คืออะไร 

วิพากษ มีประโยชนอยางไร สามารถสรางดวยตนเองไดไหม 
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วันที3่ 
 

07.30 – 8.30 น.      ลงทะเบียน  สรางวงจรภัยพบิัติของตนเองและนําเสนอ 

08.30 - 10.30 น. ส่ือการเรียนรูชุดที่ 12 ภาพความเสยีหายจากสนึาม ิ

 เขารหัส ดูภาพ 

   ถอดรหัส คืออะไร เกิดที่ไหน เกิดจากอะไร 

วิพากษ ควรจดัการเชนไร อยูในขั้นตอนใดของวงจร 

10.30- 12.00น.  ศึกษาใบความรู หนวยที ่3 ทําใบงาน 

12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหาร 

13.00 – 14.00 น. ส่ือการเรียนรูชุดที1่3 การเตรียมพรอม (หนวยที ่4) 
 เขารหัส ดูภาพ 

   ถอดรหัส คืออะไร เกิดที่ไหน เกิดจากอะไร 

   วิพากษ ควรจดัการเชนไร อยูในขั้นตอนใดของวงจร 

 ศึกษาใบความรู ทาํใบงาน หนวยที่ 4    

14.00 -16.00น.  กิจกรรมการจดักระเปาสัมภาระ 

   เขารหัส ส่ิงของ 

   ถอดรหัส เลือกสิ่งของที่ตองการ 

   วิพากษ ทาํไมถึงเลือกสิง่ของชิ้นนัน้ 

   ศึกษาใบความรู ทาํใบงาน 

16.00- 18.30น.                หนวย5 การเฝาระวัง ศึกษาใบความรูทาํใบงาน คนขาวเกีย่วกับภัย

พิบัติทางธรรมชาติ 

 ข้ันที1่ เขารหสั เลาขาว  

ข้ันที2่ ถอดรหสั นาํเสนอขาว 

ข้ันที3่ วิพากษขาว 
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กําหนดการทดลองโปรแกรมการศกึษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสราง มโนธรรมสํานึก
เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาํหรบัเยาวชนที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ อาวไทย ครั้งที่2  

วันที่ 1 

07.30 - 08.00 น.                    ลงทะเบยีน  รวมกลุม เพื่อเดินทาง 

09.00 - 10.00 น. หนวยที่ 7 การดํารงชีวิตหลังภัยพิบัติ ฝกทกัษะการดํารงชีวิตในสภาวะ

ยากลาํบากโดยการไปรวมกบัคายลูกเสือ บรรยายและดาํเนนิการโดย

อาจารย ธนิต ดีทอง 

12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหาร 

13.00 - 15.00 น.                การสรางทีพ่ัก การจุดไฟ     

15.00 -18.30 น.                การเดินทางไกล 

18.30-22.00น.                ฝกทําอาหาร รับประทานอาหารเย็น เขาฐานลูกเสือ เดินรอบแคมป ใน

ความมืด เลนเกมฟงเสียงสัตว  
วันที่ 2   
07.30 - 09.00 น.      ลงทะเบียน อํานวยการสอนโดย อ.ธนิต ดทีอง ณ.คายลกูเสือ  

   หนวยที่ 8 การฝกปฏิบัติทําแผนผัง (Mapping) พรอมนาํเสนอ 

08.00 - 12.00 น. ฝกปฏิบัติการสํารวจ (Tran sent) รอบคาย  

12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหาร 

13.00 – 16.00 น.  นําเสนอปฏิบตัิการสํารวจรอบคาย 

16.00- 18.30 น. เลนเกมไตเชือก  

18.30-22.00น. ฝกทําอาหาร รับประทานอาหารเยน็ ฝกกางเตนท ผูกเชอืก  
 
วันที3่ 
07.30 - 08.00 น.                    ลงทะเบยีน 

08.00 - 12.00 น.  การทาํปฏิทนิฤดูกาล (Seasonal Calendar) อํานวยการสอนโดย อ.

ธนิต ดทีอง ณ.คายลูกเสือ 

 ฝกเขียนปฏทินิตามประสบการณ 

12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหาร 

13.00 - 18.30 น.  แผนภูมิตนไม (Problem Tree)  

18.30-22.30น.  ฝกทําอาหาร รับประทานอาหาร ฝกกอไฟใชวัสดุธรรมชาติ เลนรอบ

กองไฟ 
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กําหนดการทดลองโปรแกรมการศกึษานอกระบบโรงเรียนเพื่อเสริมสราง มโนธรรมสํานึก
เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาํหรบัเยาวชนที่อาศัยอยู บนเกาะบริเวณ อาวไทย ครั้งที่3 
อํานวยการสอนโดย ดร.บาํรุงศกัดิ์ ฉัตรอานันทเวชและนายภักดี ศิริจันทกลุ 
 
วันที่ 1 
07.30 - 9.00 น.              ลงทะเบยีน หนวยที6่ การปฐมพยาบาล  

            ส่ือการเรียนรูชุดที1่4 การปฐมพยาบาล  

 เขารหัส ดภูาพ 

   ถอดรหัส คืออะไร เกิดที่ไหน เกิดจากอะไร 

9.00-11.00 น. ฝกการปฐมพยาบาล โดย นายภักดี ศิริจันทกุล 

11.00 - 12.00 น.                หนวยที ่9 การอนรัุกษฟนฟูธรรมชาต ิ

                 ส่ือการเรียนรูที่ 15 ปาชายเลน 

   เขารหัส ดูภาพ 

                 ถอดรหัส ภาพอะไร เกิดจากอะไร 

   วิพากษ ควรจดัการเชนไร  

12.00 - 13.00 น.                พักรับประทานอาหาร 

13.00-14.00น.  หนวยที่ 10 การอนุรักษทรัพยากรชายฝง 

                 ส่ือการเรียนรูที่ 16 ทรัพยากรชายฝง 

                 เขารหัส ดูภาพ 

   ถอดรหัส สัตวอะไร   

                 วพิากษ หากทรัพยากรชายฝง ถูกทาํลาย เปนอยางไร 

14.00-15.00 น                        บรรยายสรุปโดย อาจารย ธนิต ดีทอง  

15.00- 18.30 น.                      ซอมวิง่ขึ้นที่สูงเพื่อหนีภัย ทาํแผนผงัหนีภัย 
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วันที่ 2 

07.30 - 08.00 น.      ลงทะเบียน  

08.00 - 12.00 น. บรรยายเกีย่วกับ สภาวะโลกรอน ภัยพิบตัิทางธรรมชาติ โดย ดร.

บํารุงศักดิ์ ฉัตรอานันทเวช และเริ่ม กิจกรรมปลูกปาชายเลน 

12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหาร 

13.00 - 18.30 น. กิจกรรมปลูกปาชายเลน 
 
วันที่ 3   
 

07.30 - 08.00 น.       ลงทะเบียน 

08.00 - 12.00 น. กิจกรรมการทาํความสะอาดชายหาด 

12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหาร 

13.00 - 16.00 น. กิจกรรมการเรยีนรูเกีย่วกบัทรัพยากรชายฝง 
16.00-18.30น.  การสรางทุนปะการัง ดวยหวงยาง 

 
วันที4่ 
 

07.30 - 08.00 น.      ลงทะเบียน 

08.00 - 12.00 น.  กิจกรรมการวางทุนปะการงั 

12.00 - 13.00 น.   พักรับประทานอาหาร 

13.00 - 18.30 น.  กิจกรรมการวางทุนปะการงั  

    ทําแบบประเมิน ความรู ทัศนคติ พฤติกรรม มโนธรรมสํานึก กอนการ

ทดลอง 
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ปฏิทินการทดลอง 
 
 

กิจกรรม ผูรับผิดชอบ เวลาเตรียมการ 

1)ดําเนินการตรวจสอบเอกสารและประสานงาน

กลุมผูเกี่ยวของในการวิจยั 

2)ศึกษาความตองการ การเสริมสรางมโนธรรม

สํานึกของชุมชนเกีย่วกบัภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่

อาศัยอยู บนเกาะสมยุบริเวณ อาวไทย  

3)การทดลองโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน

เพื่อเสริมสราง มโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ สําหรับเยาวชนทีอ่าศัยอยู บนเกาะบริเวณ 

อาวไทย ระยะที่ 1 

4)การทดลองโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน

เพื่อเสริมสราง มโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ สําหรับเยาวชนทีอ่าศัยอยู บนเกาะบริเวณ 

อาวไทย ระยะที่ 2  

5)การทดลองโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน

เพื่อเสริมสราง มโนธรรมสํานึกเกี่ยวกับภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ สําหรับเยาวชนทีอ่าศัยอยู บนเกาะบริเวณ 

อาวไทย ระยะที่ 3  
 

6)รวบรวม และวิเคราะหขอมูล 

 

 

ผูวิจัย 

 

ผูวิจัยและคณะ 

 

 

 

ผูวิจัยและคณะ 

 

 

 

ผูวิจัยและคณะ 

 

 

 

ผูวิจัยและคณะ 

 

 

 

 

ผูวิจัย 

พ.ย.-ม.ค. 

 

10 มีนาคม 

 

 

 

16-18 มีนาคม 

 

 

 

26-28 มีนาคม 

 

 

 

9-12 เมษายน 

 

 

 

 

พฤษภาคม-

มิถุนายน 
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ 
 
 
   

 

นางชนินทร สุขเจริญ เกิดวันที่ 1 มกราคม 2508 ที่จังหวัดเชียงใหม สําเร็จการศึกษา

ปริญญาศิลปะศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษฝรั่งเศส วิชาโทภาษาอังกฤษ จากคณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปการศึกษา 2529 สําเร็จการศึกษาจาก Bioforce Development สาขาการ

พัฒนา ประเทศฝรั่งเศส เมืองลิยง (Lyon) ป2534 สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎ สุราษฎรธานี ป 2548 สําเร็จการศึกษา

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชานโยบายการจัดการ

และความเปนผูนําทางการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2551 เคย

ประกอบอาชีพเปนครูสอนภาษาฝรั่งเศส ณ.ศูนยอพยพ กัมพูชา ลาวและเวียดนาม ที่ อ.พนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี ป 2529-2534 ผูจัดการแผนกบุคคล ที่ โรงแรม ยุโฟเรีย เกาะสมุย ป 2538-2539 ผูจดัการ

แผนกตอนรับ แซนดี้รีสอรท ป 2539-2542 ปจจุบันประกอบอาชีพ เปนผูสอนอิสระ และธุรกิจสวนตัว 
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