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บทคัดยอ
ภัยพิบัติศึกษาเปนมิติของภัยพิบัติที่เชื่อมโยงกับการศึกษา เปนแนวคิดที่บูรณาการความรู และทักษะ
แบบสหวิทยาการเพื่อเตรีย มความพรอมรับ มือภัย พิบัติใ หนักเรียนเกิดการเรี ยนรูแ บบองค รวม แนวคิดภั ยพิบั ติ
ศึกษาจึงมีความสําคัญมากตอผูบริหาร และครูในโรงเรียนพื้นที่เสี่ยงภัยเพราะเปนตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อนการ
จัดกิจกรรม การเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติสูนักเรียนจนเกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย บทความนี้ไดนําเสนอ
แนวทางจัด กิจกรรมเรี ยนรูภั ยพิบัติ ศึกษาตอจากฉบับ ที่ผานมา ซึ่ งจะนํ าเสนอเนื้อหาความรูเ กี่ยวกั บแนวทางจั ด
กิจกรรมเรียนรูภัยพิบัติศึกษาตอเนื่องจากฉบับที่ผานมา แนวทางการประเมินการเรียนรูภัยพิบัติศึกษา ตัวอยางการ
จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติน้ําทวมจากประสบการณตรง และตัวอยางการจัดกิจกรรมเตรียมความ
พรอมรับมือแผนดินไหว ซึ่งจะเปนประโยชนตอครูผูสอนในการนําไปประยุกตจัดกิจกรรมภัยพิบัติศึกษาตอไป

คําสําคัญ: ภัยพิบัติศึกษา การเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ การจัดกิจกรรมการเรียนรู
Abstract
Disaster education has connected the field of education to the dimensions of disaster.
This interdisciplinary approach aims at equipping students with knowledge, skills and dispositions
for natural disastrous situations both meaningfully and holistically. This approach is also
necessary for the school administrators as well as school teachers working within the risk areas.
The use of disaster education will encourage and raise students’ awareness about the culture of
safety through disaster preparedness activities. The present article is the second part of a series
of articles on this topic. The main focus of this article is on the learning assessment of disaster
education and examples of activities motivating flood preparedness based on direct experience
as well as earthquake preparedness activities. To some extent, all of these could be applied by
any teacher for designing learning activities on disaster education.
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บทนํา
สถานการณภัย หรือภัยพิบัติธรรมชาตินับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น บางภัยไมเคยเกิดขึ้นในประเทศไทย
มากอนในอดีต แตเมื่อเกิดขึ้นคนไทยจึงไมสามารถรับมือได เชน เกิดสึนามิที่ภาคใต เมื่อป 2547 หรือเคยเกิดใน
อดีตแตไมรุนแรง แตปจจุบันเกิดรุนแรง ทําใหเกิดความเสียหายจํานวนมาก เชน มหาอุทกภัยน้ําทวมประเทศไทย
ป 2554 และแผนดินไหวขนาด 6.3 ริกเตอร ที่จังหวัดเชียงราย เมื่อป 2557 หรือไมเคยเกิดและมีแนวโนมวาจะเกิด
เชน เกิดภัยหนาวที่สุดในรอบ 50 ชวงวันที่ 25-26 มกราคม 2559 ของประเทศไทย และคาดวาจะมีโอกาสเกิดภัย
หิมะถลมขึ้นในอนาคต ลาสุด ผลกระทบจากปรากฏการณเอลนีโญสงผลใหประเทศไทยเกิดวิกฤติภัยแลงรุนแรงใน
ป 2559 จากผลกระทบดั ง กล า วหากคนไทยไม ใ ห ค วามสํ าคั ญ ต อ การแก ป ญ หาดั ง กล าว ความเสี ย หายหรื อ
ผลกระทบจาก ภัยพิบัติก็จะเพิ่มมากขึ้น ในบทความตอนที่ 1 ที่ผานมาผูเขียนไดนําเสนอ แนวคิดภัยพิบัติศึกษา
หรือการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอม หรือลดความเสี่ยงจาก ภัยพิบัติ หรือภาวะฉุกเฉินเพื่อเปนแนวทางใหมสําหรับ
แกปญหาภัยพิบัติ แตเนื้อหาของบทความไมอาจนําเสนอใหจบในตอนเดียวได และยังไมไดนําเสนอตัวอยางสูการ
นําประยุกตใชจริงดังนั้นบทความนี้จึงนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรูภัยพิบัติศึกษาเพิ่ม แนว
ทางการประเมินการเรียนรูภัยพิบัติศึกษา รวมถึงตัวอยางการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ

แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรูภัยพิบัติศึกษาทําอยางไร (ตอนที่ 2)
1. วิธีสอนตามแนวจิตตปญญาศึกษา (Contemplative Education) เปนกระบวนการเรียนรูที่จะชวย
สงเสริมใหนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงจิตสํานึกดานในเกี่ยวกับภัยพิบัติ การจัดกิจกรรมการเรียนรูควรมุงสงเสริม
ใหผูเรียน มีสติ ใครครวญ มองเห็นความเชื่อมโยงวาตนเอง หรือมนุษยเปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดภัยพิบัติ และเกิด
ความตระหนั กในการมีส วนร วมลดผลกระทบ หรื อแกปญ หาภัย พิบั ติที่ เกิ ดขึ้ นในชุ มชน สั งคม มีค วามรั กความ
เมตตาชวยเหลือครอบครัว และผูอื่นเมื่อเกิดภัยพิบัติ นอกจากนี้การจัดกิจกรรมควรมุงการเรียนรูจากการลงมื อ
ปฏิบัติ เผชิญสถานการณจริง ผูเขียน (จักรกฤษณ จันทะคุณ และคณะ, 2558) ไดนําเสนอวิธีสอนตามแนวจิตต
ปญญาศึกษาในการเสริมสรางจิตสํานึกในการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติของนักเรียนในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําทวม
อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 3 ขั้นตอน คือ “MAR” ไดแก ขั้นที่ 1 การสรางสติ (M: Mindfulness ขั้นที่ 2
การลงมือปฏิบัติ (A: Action) ขั้นที่ 3 การสะทอน (R: Reflection) ตัวอยางกิจกรรมที่นาสนใจ เชน กิจกรรมเจริญ
สติโดยใชแสงสวาง (แนวของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา) การเจริญสติแบบเคลื่อนไหว (แนวของหลวงพอเทียน)
ซึ่งจะใหนักเรียนทํากอนเริ่มจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมการฟงอยางลึกซึ้ง และสุนทรียสนทนาเกี่ยวกับ
ประวัติน้ําทวม และบทเรียนจากสถานการณน้ําทวมบางระกําป 2554 จากผู นํา ผูรู คนทํางานจิตอาสาในชุมชน
และผูประสบภัยน้ําทวม กิจกรรมการแสดงละครการแกปญหาน้ําทวมบางระกํา กิจกรรมเขียนแผนที่เสี่ยงภัยน้ํา
ทวมโรงเรียน กิจกรรมเขียนปฏิทินฤดูกาลของชุมชนบางระกํา กิจกรรมการศึกษาภาคสนามเพื่อศึกษาวิถีชีวิตการ
ปรับตัวอยูกับน้ําของชุม ชนคลองปลากราย พื้ นที่ประสบภัยน้ําทวมซ้ํ าซาก และแกมลิงบางระกํา กิจกรรมเขีย น
บันทึกประจําวั น (Journal Writing) สมุดบั นทึกฉันภูมิใจช วยลดภั ยพิบัติ กิจกรรมฝกทักษะชีวิต ที่จําเป นในการ
ปรั บ ตั วอยู กับ น้ํ า (การพายเรื อ การปฐมพยาบาลคนจมน้ํ า การเอาชี วิต รอดจากการจมน้ํ า การช วยเหลื อ
ผูประสบภัยทางน้ํา) เปนตน โดยหลังการเขารวมกิจกรรมจะใหนักเรียนสะทอนการเรียนรูอาจโดยการพูด หรือการ
เขียนบันทึกการเรียนรู
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2. วิธสี อนโดยใชการสาธิต (Demonstration) วิธีสอนนี้เหมาะกับเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะการเกิดภัย
พิบัติธรรมชาติ หรื อเนื้อหาเกี่ยวกับ วิธีการเอาชีวิตรอดจากภั ยธรรมชาติ ซึ่งจะชวยให นักเรียนเกิดความรู ความ
เขาใจไดชัดเจนจากการไดเห็น ไดสังเกต เชน Jeremy Anderson (1987) ใชการสอนแบบสาธิตแสดงการระเบิด
ของภูเขาไฟ David R. Butler (1988) ใชการสอนแบบสาธิตแสดงการพังทลายของหิมะ และ Thomas R. Lewis
(2006) ใชการสอนแบบสาธิตแสดงการเกิดพายุทอรนาโด Jamie Johnson, Nancy Parsons, Mike Jackson
(2007) ใชการสอนแบบสาธิตแสดง การวางแผนอพยพ และการปฐมพยาบาล เปนตน ภายหลังที่ครูสาธิตควรให
นักเรียนมีสวนรวมในการอภิปรายและสรุปการเรียนรูที่ไดจากการสาธิต
3. วิธีสอนโดยใชกรณีตัวอยาง (Case) การใหนักเรียนศึกษากรณีตัวอยาง แลวอภิปรายประเด็นคําถาม
เพื่อหาคําตอบเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นในชุมชน หรือประเทศของตน จะชวยใหนักเรียนเขาใจปญหาและ
แนวทางแกปญหาภัยพิบัติที่ชัดเจนมากขึ้น รวมถึงมีมุมมองที่กวางขึ้น เชน ใหนักเรียนศึกษาโศกนาฏกรรมที่ชาว
แคเมอรูนที่อาศัยอยูแถบทะเลสาบนีโยส ซึ่งเสียชีวิตอยางปริศนากวา 1,700 คน (Kimberly Christopher, 2005)
หรือในประเทศไทยอาจใหนักเรียนศึกษาภัยพิบัติสึนามิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ถือเปนภัยธรรมชาติที่ไมเคย
เกิดในประเทศไทย โดยมีผูเสียชีวิต จํานวน 5,309 คน คิดเปนอันดับ 4 รองจากประเทศอินโดนีเซีย ศรีลังกา และ
อินเดีย หรือใหศึกษาภัยพิบัติดินโคลนถลมที่เกิดขึ้นที่จังหวัด อุตรดิตถ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 ที่ทําให
ประชาชนประสบภัยประมาณ 128,800 คน โดยภายหลังการศึกษากรณีตัวอยางควรใหนักเรียนอภิปรายรวมกัน
4. วิธีสอนโดยใชการแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) หากตองการใหนักเรียนเขาใจถึงความรูสึก
ทุกข ยากของผูป ระสบภัย น้ําทวม หรื อเข าใจความรู สึกขณะเปนผูใ ห หรื อเป นผู รับ ความชวยเหลื อจากคนอื่ นที่
บริจาคสิ่ งของหรือช วยชี วิต ขณะเกิด ภัย พิบัติ ครู ควรใช วิธีส อนแบบแสดงบทบาทสมมุติ เช น ใหส ถานการณวา
นักเรียนกําลังหนีเอาชีวิตรอดจากน้ําปาอยางสุดชีวิตแลวมีเพื่อนเขามาชวยเหลือใหรอดตายไดอยางหวุดหวิด หรือ
ใหสถานการณวานักเรียนเปนผูประสบภัยน้ําทวมออกจากบานไมได แลวมีผูมีจิตอาสาพายเรือเอาถุงยังชีพไปแจก
เปนตน โดยระหวางแสดงบทบาทสมมุติ ควรใหนักเรียนสังเกตความรู สึกของตนเอง และภายหลังแสดงบทบาท
สมมุติเสร็จควรใหนักเรียนอภิปรายสะทอนความรู ความคิด ความรูสึก และพฤติกรรมที่แสดงออก
5. วิธีสอนโดยใช การแสดงละคร (Drama) การให นักเรีย นได แ สดงละครเกี่ย วกับ ป ญหา แนวทาง
แกปญหา ภัยพิบัติ หรือวิธีเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติ จะทําใหการเรียนเนื้อหาภัยพิบัติมีชีวิตชีวา มีความเปนจริง มี
ความหมายตอนักเรียน และมีความสนุกในการเรียนรู โดยเฉพาะละครที่เกี่ ยวกับภัยพิบั ติที่เกิดขึ้นในชุมชนของ
นักเรี ยน เชน ใหนักเรียนแสดงละครเอาชีวิตรอดจากสึนามิ แผนดินไหว น้ําทวม หรือพายุเฮอริเคน (Smilan,
2005) เปนตน โดยครูผูสอนควรตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาในบทละครกอนที่จะใหนักเรียนแตละกลุมแสดง
เพื่อปองกันไมใหเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อน
6. รูปแบบการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) สามารถนํามาใชจัดกิจกรรมการเรียนรู
ภัยพิบัติศึกษาที่มีบูรณาการความรู ทักษะในวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร โดย
มุงเนนใหนักเรียนพัฒนานวัตกรรม (สิ่งประดิษฐ ชิ้นงาน เทคนิค กระบวนการใหมๆ) สําหรับนําไปใชแกปญหาใน
ชีวิตจริงที่เกิดขึ้นในบริบททองถิ่นของตน เชน ในชวงเกิดอุทกภัยป 2554 ผูเขียนใหนักเรียนในพื้นที่น้ําทวมอําเภอ
บางระกําประดิษฐจักรยานลอยน้ํา และประดิษฐเครื่องกรองน้ําแบบประหยัดสําหรับแกปญหา และปรับตัวอยูกับ
น้ําทวม หรือครูในพื้นที่ประสบภัยหนาวในจังหวัดภาคเหนืออาจใชนักเรียนทําโครงงานสะเต็มสําหรับรับมือกับภัย
พายุหิมะที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เชน การประดิษฐถุงลมนิรภัยสําหรับหิมะถลม เปนตน
นอกจากนี้ จุฬากรณ มาเสถียรวงศ และคณะ (2555, น.24-26) ไดนําเสนอแนวคิดนวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับภัยพิบัติน้ําทวม ซึ่งสรุปไดดังนี้
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7. กระบวนการระดมความคิด (Brainstorming) และวางแผนภาพความคิด (Mind mapping) และ
เสนเวลา (Timeline) ที่จะเนนการใหเด็กคิดเปนภาพรวมและเห็นความสัมพันธเชื่อมโยงเชิงระบบ เชน ใหนักเรียน
ระดมความคิดเขียน Mind Mapping สาเหตุ ปจจัย และผลกระทบของมหาอุทกภัยป 2554 รวมถึงแนวทางแกไข
หรือใหนักเรียนเขียน Timeline ประวัติการเกิดน้ําทวม และแผนดินไหวครั้งรุนแรงของประเทศไทยในรอบ 30 ป
จากนั้นนําเสนอแลวอภิปรายรวมกัน
8. การเรียนรูผานสื่อ สารคดี หนัง หรือคลิปวิดีโอ (Studio-Based Learning) การเรียนรูดวยวิธีนี้จะ
ชวยกระตุน สรางความตื่นเตน เราความสนใจของนักเรียนไดดี โดยเฉพาะสื่อที่เปนเหตุการณภัยพิบัติจริง จะชวย
กระตุนอารมณ ความรูสึกของนักเรียนเพื่อนําไปสูการสรางความตระหนักที่เกี่ยวกับการเตรียมความพรอม ปองกัน
หรือมีสวนรวมลดภัยพิบัติ สิ่งสําคัญคือครูผูสอนควรคัดเลือกสื่อที่เกี่ยวกับภัยพิบัติมาตั้งโจทยการเรียนรูของนักเรียน
เชน สารคดีจากการวิจัย หนังสั้น หนังจําลอง การตูน นิยายภัยพิบัติหรือหนังอนาคต/นิยายอนาคต เปนตน หรือครู
อาจสรางขึ้นเอง ภายหลังการดูสื่อครูผูสอนควรมีประเด็นคําถามที่กระตุนการคิด แลวเชือ่ มโยง นําไปสูการอภิปราย
รวมกัน หรือใหนักเรียนตั้งประเด็นคําถามที่สนใจอยากเรียนรูขึ้นเอง ซึ่งจะชวยใหนักเรียนมีสวนรวมมากขึ้น
9. กระบวนการเรียนรูอนาคต (Future-Based Learning) เรื่องการมองภาพอนาคต และสรางภาพ
อนาคต (Scenario/Scenario Planning) และจําลองสถานการณ (Stimulation) โดยใหนักเรียนจําลองภาพ
อนาคต (Scenario) โลกที่จะเปลี่ยนไปในจินตนาการของนักเรียน รวมถึงการคาดการณในมุมมองของนักเรียนจาก
ประสบการณและสถานการณที่นกั เรียนเห็นเปนประจํา ตัวอยางการตั้งโจทยใหนักเรียนคิดภาพอนาคต เชน “ใน
อีก 10 ปขางหนาสถานการณภัยพิบัติน้ําทวม (หรือแผนดินไหว) ในชุมชน/ประเทศ/โลก จะเปนอยางไร”, “ถา
สภาพน้ําและการจัดการน้ํายังเปนอยางที่เปนอยูในวันนี้ (ขอมูลน้ํา) ภาพที่จะเกิดอีกใน 10 ปขางหนาจะเป น
อยางไร”, “ ในอนาคตถาเกิดสึนามิขึ้น ที่บริเวณอาวไทย ภาพที่จะเกิดตามมาจะเปนอยางไร” หรือ “ถาน้ําแข็งขั้ว
โลกละลายเร็วขึ้นกวาปกติ ภาพที่จะเกิดในอีก 100 ปขางหนาจะเปนอยางไร” ทั้งนี้ขั้นตอนสุดทายของการคิดภาพ
อนาคตครู ผู ส อนควรให นักเรี ย นคิ ด เสนอทางออก แนวทางการแก ป ญ หาหรื อข อเสนอแนะเพื่ อการป องกั น
เหตุการณที่เกิดขึ้นในอนาคตตามมุมมองของนักเรียน
10. การเรียนรูทางสังคม (Social Learning) ปจจุบันกําลังไดรับความสนใจเพราะเปนการเรียนรูที่มุง
ปลูกฝงคุณธรรมดานจิตอาสาใหกับนักเรียน เชน ใหนักเรียนรวมกลุมทํากิจกรรมอาสาสมัคร (Volunteer Activity)
เพื่อมีสวนรวมชวยเหลือชุมชน สังคมในการเตรียมความพรอม ปองกัน รับมือ หรือฟนฟูภัยพิบัติ ใหนักเรียนทดลอง
ใชชีวิตในศูนยอพยพ หรือใหนักเรียนเรียนรูแบบมีสวนรวมในกระบวนการทํางานของภาคประชาสังคมในยามเกิด
ภัยพิบัติ เปนตน ในตางประเทศพอแมจํานวนมากที่นิยมสงลูกไปคายบําเพ็ญประโยชนทุกปดเทอม โรงเรียนเองมัก
จัดใหมีโปรแกรมหลังเลิกเรียน ใหนักเรียนไดเลือกทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตางๆ อยางหลากหลาย นอกจากนี้
ยังมีศูนยอาสาสมัคร กิจกรรมอาสาสมัครอีกหลายรูปแบบในชุมชนที่นักเรียนจะเขาไปทํากิจกรรมรวมทางสังคมได
11. การอภิปราย (Discussion) และการเรียนรูดวยการจัดการความรู (Knowledge Management
Learning) การประมวลความรู อภิ ป รายถกเถี ย ง เสนอทางออกเป นกิจกรรมกลุ ม ที่ มี ทั้ง ที่ จัด ขึ้ นโดยเป น
กระบวนการหลัก และทั้ งที่แทรกเปนกลวิธีการสอนในวิชาตางๆ แต สิ่งสําคั ญที่เน นคือ การใหนักเรียนไดรูจัก
วิเคราะห สังเคราะห แยกแยะ และถกเถียงใหเกิดความคิดที่หลากหลาย ใหเด็กไดจัดการความรูที่มีอยูมากมาย
เพื่อใหไดขอความรู “ความลึก” จากประสบการณรวมของเด็ก และใหนักเรียนเรียนรูที่จะยอมรับในความคิดเห็นที่
แตกตาง และเคารพในคุณคาและความรูประสบการณของแตละบุคคล
วิ ธีส อน รู ป แบบการเรี ย นการสอน และเทคนิ ค ต างๆ เกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นรู ภั ย พิ บั ติ ที่
หลากหลายขางตน ตางมีวัตถุประสงคใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่แตกตางกัน บางวิธีอาจเนนความรู บางวิธีอาจเนน
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ใหเกิดทักษะกระบวนการ หรือบางวิธีเนนดานคุณลักษณะอันพึงประสงค หรือบางวิธีมุงใหเกิดการเรียนรูทั้ง 3 ดาน
หรืออาจมองอีกแงหนึ่ง คือแนวคิด วิธีการจัดการเรียนรูแตละวิธีอาจเหมาะสมกับภัยพิบัติแตละชนิดแตกตางกัน
หรือเหมือนกัน ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของผูสอนที่ตองพิจารณาเลือกสําหรับนําไปออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรูภั ย
พิบัติศึกษา

การประเมินการเรียนรูภัยพิบัติศึกษาทําอยางไร
แนวทางสําหรับการประเมินการเรียนรูภัยพิบัติศึกษาควรดําเนินควบคูไปกับกระบวนการจัดการเรียนรู
เนนการประเมินตามสภาพจริง ใชวิธีการประเมินที่หลากหลายและมีความตอเนื่อง โดยสิ่งที่ประเมิน (What) ควร
ประเมิ นทั้งความรู ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึง ประสงคใหส อดคลองกับจุด มุงหมายของภัยพิบั ติ
ศึกษาที่มุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูแบบองครวม ทั้ง 3 ดาน
1. ความรู (Knowledge) ไดแก ความรู ความเขาใจเกี่ยวกั บลักษณะ สาเหตุแ ละผลกระทบจากภั ย
พิบัติ ประวัติการเกิดภัยพิบัติของชุมชน ปฏิทินการเกิดภัยของประเทศไทย ปฏิทินฤดูกาลของชุมชน แผนที่เสี่ยงภัย
เสนทางปลอดภัย จุดอพยพของชุมชน รวมถึงแนวปฏิบัติตนในการรับมือกั บภัยพิบัติธรรมชาติชนิดตางๆ เปนตน
การประเมินความรูใชวิธีการประเมิน คือ การทดสอบ การตรวจแบบฝกหัด การตรวจใบงาน การตรวจชิ้นงาน/
ภาระงาน การตรวจการเขียนบันทึกการเรียนรู
2. ทักษะกระบวนการ (Process) เชน ทักษะการอพยพหนีน้ําทวม หนีสึนามิ หนีแผนดินไหว หนีไฟ
ไหม ทักษะการปฐมพยาบาล ทักษะการชวยเหลือผูประสบภัย ทักษะพายเรือ ทักษะการประเมินความเสี่ยง ทักษะ
การสื่อสารในภาวะวิกฤติ ทักษะการเยียวยาจิตใจผูประสบภัย ทักษะการจัดการศูนยพักพิง และทักษะการเอาชีวิต
รอดจากภัยพิบัติธรรมชาติชนิดตางๆ เปนตน การประเมินทักษะกระบวนการอาจใชวิธีการที่หลากหลาย ไดแก
การทดสอบภาคปฏิบัติ (Performance Test) การสังเกต และการใชเกณฑการประเมิน (Rubric) เชน แบบวัด
ทักษะการพายเรือ แบบวัดทักษะการปฐมพยาบาลคนจมน้ํา (CPR) แบบวัดทักษะการชวยเหลือคนจมน้ําโดยการ
ยื่น และการโยน
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค (Attribute) คุณธรรม จริยธรรม หรือดานจิตพิสัย เชน ความตระหนัก
ในการเตรียมความพรอมรับมือน้ําทวม ความตระหนักในการเตรียมความพรอมรับมือแผนดินไหว หรือสึนามิ การมี
จิตอาสาชวยเหลือผูประสบภัย การมีสวนรวมในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ หรือภาวะฉุกเฉินภายในโรงเรียน
การมี จิต สํานึกลดโลกรอน การมี จิต สํ านึ กประหยั ดน้ํ าและพลัง งาน เป นต น การประเมินดานนี้ค วรใช วิธีการที ่
หลากหลาย อาทิ การทดสอบดวยแบบวัดดานจิตพิสัย ตัวอยางเชนแบบวัดจิตสํานึกในการเตรียมความพรอมรับมือ
น้ําทวมของจักรกฤษณ จันทะคุณ (2557, น.431-445) ที่มีลักษณะเปนแบบวัดเชิงสถานการณที่วัดจิตสํานึกตาม
ระดับจิตพิสัยของ Krathwohl, et al หรือแบบสอบถามเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติสึนามิของ
Carlos Andres Ríos-Uribe (2009, pp.80-81) ที่มีขอคําถามตามแนวคิด Four Optimisms ของ Rossatto ที่มี
ลักษณะเปนชนิดมาตราสวนประมาณคา 10 ระดับ การสังเกต การสัมภาษณ การประเมินความคิดเห็น การตรวจ
การเขียนบันทึกประจําวัน การตรวจการเขียนบันทึกการเรียนรู
ชวงเวลาประเมิน (When) การประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรูภัยพิบัติศึกษา ควรประเมินใน 3
ระยะ คือ ประเมินกอนเรียน ประเมินระหวางเรียน และประเมินหลังเรียน ซึ่งควรใหความสําคัญกับการประเมิน
ระหวางเรียนเพราะเปนการประเมินเพื่อพัฒนาความกาวหนาของความรู ทักษะ และจิตพิสัย นอกจากนี้ มีประเด็น
ที่นาสนใจ คือ การประเมินทักษะนั้นจําเปนตองประเมินหลายครั้งเพื่อตรวจสอบวานักเรียนเกิดทักษะจริง หรือมี
พัฒนาการที่ดี ขึ้น ผูเ ขียนประเมินทักษะพายเรือ ทักษะการปฐมพยาบาลคนจมน้ํา และทักษะการชวยเหลือคน
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จมน้ําของนักเรียนที่เขารวมหลักสูตรเตรียมความพรอมรับมือน้ําทวม จํานวน 3 ครั้ง จากนั้นนําคะแนนหาคาเฉลี่ย
แลวเทียบกับเกณฑ และตัดสินการผาน ผลการประเมินดังกลาวยังทําใหผูสอนทราบพัฒนาการของทักษะ ทั้งนี้การ
ประเมินทั้ ง 3 ดานขางตน ผู ประเมิน (Who) นอกจากครู ผูสอนแล ว ควรให นักเรียน (นั กเรี ยนประเมินตนเอง
นักเรียนประเมินเพื่อน) และผูมีสวนเกี่ยวของมารวมประเมิน เชน ครูประจําชั้น ผูปกครอง หรือผูแทนชุมชน

ตัวอยางการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ
จากการศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติ และจากประสบการณตรงในการ
จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมรับมือน้ําทวมของผูเขียนเอง ดังนั้นเพื่อใหผูอานสามารถจัดกิจกรรมเตรียมความพรอม
รับมือ ภัยพิบัติไดชัดเจนขึ้น ผูเขียนจึงนําเสนอตัวอยางซึ่งเนนกิจกรรมเตรียมความพรอมรับมือน้ําทวม และแผนดินไหว
ซึ่งเปนภัยธรรมชาติที่สําคัญของประเทศไทย ไวดังนี้
1. กิจกรรมเรียนรูประวัติน้ําทวม (Flood History) โดยใชเสนเวลา (Time line) การเรียนรูประวัติน้ํา
ทวมผานเสนเวลานีจ้ ะชวยใหนักเรียนสรุปความคิดรวบยอด และเขาใจลําดับของเหตุการณของการเกิดน้ําทวมในอดีต
จนถึงปจจุบันไดอยางรวดเร็ว ทําใหนักเรียนมองเห็นภาพการเคลื่อนเปลี่ยนแปลง เขาใจวาบรรพบุรุษเผชิญน้ําทวม และ
ปรับตัวอยูกับน้ําทวมมาอยางไร การจัดกิจกรรมครูใหนั กเรียนแบงกลุมๆ ละ 4-6 คน สืบคนขอมูลประวัติการเกิดน้ํา
ทวมชุมชนในรอบ 30-50 ป จากแหลงขอมูลตางๆ ที่เชื่อถือได หรือเชิญชาวบาน ผูนําชุมชนมาเลาใหนักเรียนฟง ให
นักเรียนตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ใหนักเรียนนําขอมูลดังกลาวมาจัดทําเปนเสนเวลา และใหนักเรียนแตละกลุม
นําเสนอผลงาน ขั้นตอนสุดทายครูควรมีคําถามเกี่ยวกับบทเรียนที่ไดจากการเรียนรูประวัติการเกิดน้ําทวม และแนวโนม
การเกิด น้ําทวมในอนาคตเพื่อใหนักเรียนอภิปรายรวมกัน นอกจากนี้ อาจจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูประวัติน้ํา
ทวมผานการ พาไปดูรองรอยการเกิดน้ําทวมจริง แลวใชคําถามใหนักเรียนสะทอนใครครวญเกี่ยวกับผลกระทบ การ
รับมือ ซึ่งจะชวยสรางความตระหนักในการเตรียมความพรอม นอกจากนี้ครูยังสามารถใชเสนเวลาสําหรับจัดกิจกรรม
การเรียนรูประวัติ การเกิดภัยพิบัติธรรมชาติชนิดอื่นๆ ไดอีกดวย
2. กิจกรรมปฏิทินฤดูกาล/ปฏิทินภัยของชุมชน ปฏิทินฤดูกาล (Season Calendar) เปนเครื่องมือที่ทําให
ทราบขอ มูลวามีภั ยธรรมชาติอะไรบางที่เกิดขึ้นในชุมชนตามชวงเวลาตางๆ การใหนักเรียนไดเรียนรูปฏิ ทินปฏิทิ น
ฤดูกาล/ปฏิ ทินภัยของชุมชนจะชวยใหนั กเรียนเข าใจภัยพิ บัติทองถิ่น ที่เกิดขึ้น ในชุมชนของตนเอง รวมถึงเกิดความ
ตระหนักถึงความสําคัญของการลดผลกระทบจากภัยพิบัติในชุมชนของตน การจัด กิจ กรรมโดยครู แบงนักเรียนเป น
กลุ มๆ ละ 4-6 คน ให นัก เรี ย นศึ ก ษาปฏิ ทิ น การเกิ ด ภั ย ธรรมชาติ ใ นประเทศไทยจากใบความรู หรื อ สื บ ค น จาก
อินเทอรเน็ ตกอน ในช วงแรกเพื่ อใหนั กเรี ย นมองเห็นภาพรวมวา ในแต ละเดื อน และแตละภาคของประเทศเกิดภั ย
ธรรมชาติอะไรบาง จากนั้นใหนักเรียนลงพื้นที่ชุมชน หรืออาจเชิญชาวบาน ตัวแทนชุมชนมาเลาเกี่ยวกับภัยธรรมชาติที่
เกิดขึ้นในชุมชนในแตละเดือนมีภัยอะไรบาง และชาวบานปรับตัวในการประกอบอาชีพ และใชชีวิตอยู อยางไร เมื่อ
นักเรีย นรวบรวมขอมู ลไดแล วใหนัก เรียนนํ าขอมูลมาเขีย นปฏิทิน ฤดูของชุมชน โดยเขี ยนลงในกระดาษ ฟลิ ปชาร ต
นอกจากใหนักเรียนระบุภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในชุมชนในแตละเดือนแลว ครูอาจใหนักเรียนระบุกิจกรรมการประกอบ
อาชีพของคนในชุมชนในแตละเดือนดวย (เพื่อใหมองเห็นการปรับตัวบรรเทาผลกระทบ) ควรใหแตละกลุมนําเสนอ โดย
อาจผลัดกันแลกเปลี่ยนความรูแบบ Walk Rally ขั้นตอนสุดทายครูควรใหนักเรียนอภิปรายถึงประโยชนของปฏิทิน
ฤดูกาลของชุมชนที่สรางขึ้น และเชื่อมโยงถึงการนําความรูไปประยุกตใชในครอบครัวของตน
3. กิจกรรมแผนที่เสี่ยงภัยน้ําทวม (Flood Hazard Map) กิจกรรมแผนที่เสี่ยงภัยน้ําทวมเปนกิจกรรมที่
เปนประโยชนตอการวางแผนอพยพ และการชวยเหลือประชาชนเมื่อเกิดน้ําทวม หากนักเรียนซึ่งเปนคนในชุมชนมี
ความรู ความเขาใจจะสามารถชวยใหชุมชนมีความเขมแข็งในการรับมือน้ําทวม การจัดกิจกรรมครูอาจเริ่มตนดวยการ
สรางความตระหนักโดยใหนักเรียนดูคลิปวีดีโอเกี่ยวกับรถจมน้ํา หรือพลัดตกถนนในชวงน้ําทวมเนื่องมาจากไมรูจุด
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อันตราย เชน “คลิปวีดีโอระทึกทีมงานเวิรคพอยทโดนน้ําพัดจม” จากนั้นครูแบงกลุมนักเรียนลงพื้นที่ชุมชน โดยเลือก
หมู บ า นที่ ป ระสบภั ยน้ํ า ท วมเพื่ อสํ า รวจข อ มูลพื้ น ที่เสี่ ย งภั ย น้ํ าท ว ม พื้น ที่ ป ลอดภั ยสํ า หรับ อพยพ เสน ทางอพยพ
จุดอันตรายในเสนทางอพยพจากการสัมภาษณชาวบาน หรือผูนําชุมชน เมื่อนักเรียนไดขอมูลครบถวนแลวใหนัก เรียน
นําขอมูลมาเขียนแผนที่เสี่ยงภัยน้ําทวมชุมชนลงในกระดาษฟลิปชารต ครูชี้แจงเกี่ยวกับการใชสีแสดงระดับความเสี่ยง
(สีแดงเสี่ยงมาก สีสมหรือสีเหลืองเสี่ยงปานกลาง สีเขียวเสี่ยงนอย) การกําหนดสัญลักษณหรือเครื่องหมายในแผนที่
การระบุสถานที่ปลอดภัยสําหรับอพยพ เสนทางอพยพ จุดอันตรายในเสนทางอพยพ และทิศทาง และสัดสวนแผนที่
(ระบุตําแหนงทิศเหนือ) โดยครูอาจหาตัวอยางแผนที่เสี่ยงภัยมาใหนักเรียนดู ภายหลังที่นักเรียนแตละกลุ มเขียนแผนที่
เสี่ยงภัยเสร็จใหนักเรียนนําเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู จากนั้นใหนักเรียนสะทอนการเรียนรู รวมถึงมีคําถาม
เชื่อมโยงเพื่อใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของแผนที่เสี่ยงภัยน้ําทวมตอนักเรียนและชุมชน หากโรงเรียนใดประสบ
ภัยน้ําทวมครูสามารถจัดกิจกรรมใหนักเรียนทําแผนที่เสี่ยงภัยน้ําทวมโรงเรียนได
4. กิจกรรมประเมินความเสี่ยงจากภัยน้ําทวม (Flood Risk Assessment) กิจกรรมประเมินความเสี่ยง
เปนกระบวนการสํารวจ ตรวจสอบ และคาดการณ เพื่อใหรูวามีโอกาสที่จะเกิด ภัยน้ําทวม ซึ่งกระทบตอบุคคลและ
ชุมชนหรือไม อยางไร นักเรียนจําเปนตองเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอมรับมือ ซึ่งจะชวยลดผลกระทบจากภัยน้ําทวม
การจัดกิจกรรมควรเริ่มจากใหนักเรียนสังเกตวาในขณะที่นั่งอยูหองเรียนมีความเสี่ยงอะไรบาง จากนั้นถามเชื่อมโยงสู
ความเสี่ยงในชีวิตประจําวัน แลวอภิปรายเพื่อใหเขาใจความหมายของความเสี่ยง แลวเชื่อมโยงตอใหรูวาการประเมิน
ความเสี่ยงจะชวยใหรูวามีความเสี่ยงมากนอยเทาใด แบงกลุมนักเรียนศึกษาความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการประเมินความ
เสี่ยง ที่เริ่มจากระบุความเสี่ยง ระบุระดับความรุนแรง ระบุแนวโนมในการเกิด (Save the children and UNICEF,
2010, p.21) โดยอาจนํารูป “กอนเมฆสีดํา ฝนกําลังจะตก” มาใหนักเรียนฝกประเมินความเสี่ยง จากนั้นตั้งโจทยให
นักเรียนแตละกลุมฝกประเมินความเสี่ยงจากภัยน้ําทวมชุมชนของตนเอง โดยวิเคราะหวาโอกาสที่จะเกิดน้ําทวมชุมชน
ของตนพิจารณาไดจากขอมูลใดบาง และมีแนวโนมเพียงใด ซึ่งควรใหนักเรียนสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ ที่เชื่อถือได
จากนั้นนําขอมูลมาตรวจสอบ และนําเสนอ การจัดกิจกรรมประเมินความเสี่ยงครูควรมีคําถามเลยออกไปถึงการลด
ความเสี่ยงวาหากนักเรียนบอกแนวโนมความเสี่ยงไดแลวเขาควรจะบอกแนวทางแกปญหาหรือลดความเสี่ยงนั้นอยา งไร
นอกจากนี้ครูสามารถจัดกิจกรรมประเมินความเสี่ยงจากอุบัติภัยอยางงายๆ ที่ใกลตัวนักเรียน เชน นําสถานการณใน
โรงเรียนที่มีตนไมใกลโรงจอดรถของนักเรียนยืนตนตาย และมีกิ่งผุมาฝกใหนักเรียนประเมินความเสี่ยง หากนักเรียนมี
ทักษะในการประเมินความเสี่ยงแลวสิ่งที่ตามคือโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย สูญเสียจากภัยพิบัติยอมลดนอยลง ใน
ระยะยาวจะสงผลใหเกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย (Culture of Safety)
5. กิจกรรมพี่สอนนองฝกซอมอพยพหนีน้ําทวม ทักษะการอพยพหนีน้ําทวมเปนทักษะที่จําเปนตอนักเรียน
หากนักเรียนมีทักษะจะชวยใหเอาชีวิตรอดเมื่อเผชิญภัยน้ําทวม และยังสามารถชวยเหลือครอบครัว หรือผูอื่ น ไดอีก
ดวย กิ จกรรมนี้ ผูเขีย นเคยใหนั กเรีย นรุ นพี่ ชั้น มัธ ยมศึก ษาป ที่ 3 ที่ เคยผ านการฝ กอบรมการอพยพหนีน้ํ าท วมจาก
เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมาแลว และมีจิตอาสามาชวยสอนนองชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามแนวคิดพี่
สอนนอง (Cross-Age Peer Tutoring) โดยกอนใหพี่สอนนองไดแจงจุดประสงคของกิจกรรม และทบทวนความเขาใจ
เกี่ยวกับทาและขั้นตอนอพยพหนีน้ําทวมในระดับตางๆ (ไดแก น้ําทวมระดับหัวเขา ใหผูอพยพเขาแถวหนากระดาน
เรียงหนึ่งจํานวน 12-24 คน โดยมีคนแรกเปนหัวแถวนําอพยพ คนที่สองนํามือขวาไปจับขอบกางเกง หรือเข็มขัดคน
แรก คนที่ สามจับขอบกางเกง หรือ เข็มขัดคนที่สอง ตอๆ ไปจนครบ การยืนใหเท าทั้งสองขางหางกันประมาณ 30
เซนติ เมตร จากนั้ น หัว แถวจะนํ าอพยพโดยให สัญญาณโดยการยกมื อซ า ยและฟาดไปข า งหนา ลูก แถวตะโกนว า
“พรอม” จากนั้นกาวเทาซายออกกอนแลวตามดวยเทาขวาพรอมพูดวา ซายชิด ขณะเดินใหทําตัวเอน 10 องศา สูน้ํา
เมื่อถึงฝงใหคนสุดทายตะโกนวา “ครบแลว” น้ําทวมระดับเอว การอพยพทานี้การยืนเขาแถว และขั้นตอนการเคลื่อน
ตัวอพยพเหมือนทาอพยพน้ําทวมระดับ หัวเขา แตตางกันตรงที่การจับมือ คือ ตองจับมือคว่ําหงายแบบมัดขาวตม และ
ตองจับมือใหแนนหามปลอยมือ น้ําทวมระดับรักแร ทานี้การอพยพตองใชเชือกชวยในการอพยพ ขนาดเชือกควรมีเสน
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ผานศูนยกลาง 12 มิลลิเมตร โดยผูกเชือกไวกับตนไม หรือเสาฟาใหแนนสําหรับหรับใชเกาะขามน้ํา ขั้นตอนการอพยพ
ใหคนแรกหัวแถวหันหนาไปยังที่จะขาม ใหมือขวาจับเชือกครอมไวที่รักแร คนที่สองมือซายจับขอบกางเกง หรือเข็มขัด
คนแรก คนที่สาม และคนตอ ๆ ไปทําเหมือนคนที่สอง) (นิมิตต สัตยธรรม, สัมภาษณ, 20 กรกฎาคม 2555) จากนั้น
นักเรียนรุนพี่จะฝกซอมรุนนองเปน 3 ฐาน และให Walk Rally ภายหลังเสร็จสิ้นการฝกซอมใหนักเรียนเขากลุมใหญ
เพื่อสรุป ประเมินผลการฝกซอม พรอมทั้งใหสะทอนการเรียนรูทั้งนักเรียนรุนนองและรุนพี่ การจัดกิจกรรมพี่สอนนอง
ดังกลาวทําใหนักเรียนรุนนองเกิดการเรียนรูไดเร็ว สนุกสนาน และพึงพอใจเพราะมีบรรยากาศของการเรียนรูที่เปน
กันเอง รุนพี่รุนนองวัยใกลเคียงกัน สามารถสื่อสารกันไดอยางใกลชิดเปนกันเองทําใหลดชองวางระหวางวัยที่อาจจะมี
ระหวางครูกับนักเรียน นอกจากนี้ยังทําใหเกิดความรักความผูกพันระหวางรุนพี่รุนนองชวยสงเสริมใหเกิดความสามัคคี
ภายในโรงเรียน และทําใหนักเรียนรุนพี่เห็นคุณคาในตนเองมากขึ้น ครูผูสอนอาจจัดกิจกรรมตอเนื่องภายหลั งจากการ
ฝกซอมอพยพหนีน้ําทวม โดยกําหนดสถานการณจําลองวาเกิดน้ําทวมหองเรียนของนักเรียนระดับหัวเขา หรือระดับเอว
ซึ่งครูไมไดแจงใหนักเรียนทราบลวงหนาใหนักเรียนอพยพ กิจกรรมนี้นอกจากประเมินทักษะการอพยพหนีน้ําท วมแลว
ยังชวยฝกทักษะการตัดสินใจ รวมถึงเปนการสรางผูนําในภาวะวิกฤติไดอีกดวย
6. กิจกรรมเรียนรูรอยเลื่อนมีพลัง การใหนักเรียนรูจักรอยเลื่อนมีพลังเปนสิ่งจําเปนเพราะจะชวยใหนัก
เรียนรูถึงสาเหตุของการเกิด แผนดินไหวในประเทศไทย และตระหนักถึ งการเตรียมความพรอมรับมื อ จากบทเรีย น
เหตุการณแผนดินไหวขนาด 6.3 ตามมาตราริกเตอร เมื่อป 2557 ที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งเปนแผนดินไหวครั้งรุน แรงที่สุด
ที่มีการบันทึกไวในประเทศไทย นั้นทําใหคนไทย โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตื่นตัวในการเตรียมความพรอม
รับมือมากขึ้น การจัดกิจกรรมครูควรเริ่มจากสรางความตระหนักโดยนําคลิปวีดีโอเกี่ยวกับแผนดินไหวจังหวัดเชียงราย
หรือรูปภาพจากเหตุการณจริงมาใหนักเรียน แลวอภิปรายเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผนดินไหวครั้งดังกลาว (เกิดจากการ
เคลื่อนตัวของรอยเลื่อนพะเยา ซึ่งเปนรอยเลื่อนมีพลัง 1 ใน 14 รอยเลื่อยที่เปนสาเหตุสําคัญของแผนดินไหวในประเทศ
ไทย) จากนั้นใหนักเรียนจับคูกัน 2 คน ครูแจกรูปแผนที่ประเทศ (ลายเสนขาวดําสําหรับระบายสี ขนาดเทากับกระดาษ
A4) พรอมดินสอสี หรือสีเทียน ใหนักเรียนสืบคนขอมูลแผนที่รอยเลื่อนมีพลังจากอินเทอรเน็ต โดยครูแนะนําแหลง
คนควาที่ เชื่ อถือ ได แกนั กเรี ยน รวมทั้ งชว ยตรวจสอบความถู กตอ งของข อมู ล จากนั้ นร วมกั บนั กเรี ยนร วมอภิป ราย
เกี่ยวกับจํานวน และตําแหนงรอยเลื่อนมีพลัง เมื่อนักเรียนแตละคูไดขอมูลที่ถูกตองเปนปจจุบันแลว ใหนักเรียนวาดรูป
ระบุตําแหนงรอยเลื่อนมีพลังลงในรูปแผนที่ประเทศไทยลายเสนที่แจกให ใหระบุรอยเลื่อนที่ทําใหเกิดแผนดินไหวที่
จังหวัดเชียงราย และใหระบุตําแหนงศูนยกลางการเกิดแผนดินไหวพรอมระบายสี นอกจากนี้ใหนักเรียนแตละคนสืบคน
ขอมูลแผนที่หมูบาน รอยเลื่อนมีพลังพาดผานจากเว็บไซตของกรมทรัพยากรธรณี เมื่อนักเรียนทํางานเสร็จสุมนักเรียน
3-4 คู มานําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน ร วมอภิ ปรายกั บนักเรียนและสอบถามนัก เรียนในประเด็นเกี่ ยวกับ 1) การ
ประเมินระดับความเสี่ยงของพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู 2) การบอกพื้นที่ที่มีระดับความเสี่ยงมาก นอยตอการไดรับผลกระทบ
จากแผนดินไหวในประเทศไทย ขั้นตอนสุดทายควรใหนักเรียนสะทอนการเรียนรูและเชื่อมโยงใหเห็นถึงความสําคัญของ
การรูจักรอยเลื่อนมีพลัง ซึ่งเปนแผนที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวของประเทศไทยเพื่อนักเรียนจะไดเพิ่มความตระหนักในการ
เตรียมความพรอม
7. กิจกรรมเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นในการรับมือแผนดินไหว การเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นในการรับมือ
แผนดินไหว เชน ลางบอกเหตุแผนดินไหว การสรางบานตานแผนดินไหว เป นตน เปนสิ่งที่มีสําคัญที่นักเรียนควรได
เรียนรูวาบรรพบุรุษของตนมีวิธีรับมือ และรูเทาทันแผนดินไหวอยางไร การจัดกิจกรรมควรเริ่มจากสรางความตระหนัก
ใหนักเรียน เชน นําคลิปวีดีโอ “แผนดินไหว จ.เชียงราย” มาใหนักเรียนดูแลวใชคําถามกระตุนใหคิด และเชื่อมโยงให
เห็นถึงความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่ นในการรับมือแผนดินไหว จากนั้นให นักเรียนกําหนดปญหา หรือประเด็น ที่
นาสนใจ อยากรูคําตอบ เชน ในชุมชนมีภูมิปญญาทองถิ่นในการรับมือแผนดินไหวที่สําคัญอะไรบาง จากนั้นแบงกลุม
นักเรียนกลุมละ 4-6 คน ใหนักเรียนวางแผนการทํางาน ขั้นตอนนี้อาจใหนักเรียนทําแผนที่ความคิดแสดงการวางแผน
วามีประเด็นใดบางที่ตองการหาคําตอบ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและนักเรียนคนใดรับผิดชอบ จากนั้นครูใหนักเรียนลง
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มือทําตามแผนที่วางไว เชน การลงพื้นที่ ชุมชนไปสืบ คนขอมู ล โดยการสัมภาษณปราชญชาวบ า น หรื อผูรูใ นชุมชน
จากนั้นใหนักเรียนนําขอมูลมาตรวจสอบความถูกตอง โดยการอภิปรายกันภายในกลุมของตนเอง รวมทั้ งตรวจสอบ
ขอมูลจากเว็บไซตตางๆ ครูคอยใหคําแนะนําและรวมตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณของขอมูล ใหนักเรียนสังเคราะห
เรียบเรียงเปนรายงานการศึกษาคนควา ลําดับตอไปใหนักเรียนวางแผนการนําเสนอผลงาน เชน การจัดนิทรรศการ
หรือนําเสนอปากเปลาพรอมรายงาน เปนตน ขั้นตอนสุดทายควรใหนักเรียนสะทอนการเรียนรู และแลกเปลี่ยนเรียนรู
จากตัวอยางนี้เปนการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นในการรับมือแผนดินไหว โดยใชแนวคิดการเรี ยนรูโดยใชปญหาเปนฐาน
(Problem Based Learning) ขอ ดีข องการเรีย นรู ลางบอกเหตุแผ นดิ นไหวจากภู มิปญ ญาทองถิ่น นอกจากทํ าให
นักเรียนมีความรู แลวยังชวยใหนักเรียนภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของตน และเกิดความตระหนักในการอนุรักษภูมิปญญา
ทองถิ่นเพื่อรับมือแผนดินไหวดวย
8. กิจกรรมฝกซอมแผนอพยพแผนดินไหว กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมสําคัญสําหรับโรงเรียนเพื่อเตรียมความ
พรอมใหนักเรียนมีทักษะในการเอาชีวิตรอดจากแผนดินไหว เพราะหากนักเรียนไดรับการฝกฝนอยางตอเนื่องจะเกิด
ทักษะติดตัวไปในอนาคต โดยกิจกรรมการฝกซอมแผนอพยพแผนดิน ไหว แบงขั้นตอนออกเปน 5 ขั้นตอน ดังนี้ (ปรับ
จากสํานักวิจัยและความรวมมือระหวางประเทศกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2549, หนา 14-17; โรงเรียนบาน
ปงสนุก, 2557)
ขั้นตอนที่ 1 การทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ แผน เสนทาง และจุดปลอดภัย หรือจุดรวมพล
รวมกันระหวางครู โดยหลักการสําคัญของการฝกซอมแผน คือ กอนการฝกซอมแผน ครูตองไมสรางความตระหนก
หรือแปลกใจใหแกนักเรียน ระหวางการฝกซอมแผน จะตองไมมีใครไดรับบาดเจ็บ (No Injury) ไมรีบรอน (No Rush)
ไมผลักหรือเลนระหวางการฝกซอม (No Pushing) ไมพูดคุยขณะฝกซอม (No Chattering) ไมเดินหรือวิ่งหันหลังกลับ
(No Return) หลังการฝกซอมแผน ใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู/ สะทอนความรูสึกเกี่ยวกับการฝกซอมแผน
ขั้นตอนที่ 2 การแบงบทบาทหนาที่ของครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน โดยบทบาทที่สําคัญ
ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน มีหนาที่ ตัดสินใจ รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสถานการณ และความปลอดภัยของนักเรียน และ
บุคลากรในโรงเรียน และรายงานสถานการณตอหนวยงาน/องคกรที่เกี่ยวของ ครูที่ทําหนาที่แจงสัญญาณเตือนภัย ครู
ประจําชั้นมีหนาที่ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนประจําชั้น และจํานวนของนักเรียน รวมถึงรายงานสถานการณใหแก
ผูอํานวยการโรงเรียนเมื่อการฝกซอมแผนสิ้นสุดลง ครูที่ทําหนาที่อื่น ๆ เชน ครูที่ทําหนาที่ปฐมพยาบาล ครูที่ทําหนาที่
ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพยสินของโรงเรียน ครูที่ทําหนาที่ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในภาพรวม
รวมถึงความปลอดภัยของเสนทางอพยพ ครูที่ทําหนาที่ดูแลการฝกซอมแผนในภาพรวมดานอื่น ๆ เชน สถานที่อพยพ
การจราจร เปนตน สําหรับบทบาทของนักเรียน ไดแก นักเรียนที่ทําหนาที่ถือธง (รวมถึงทําหนาที่เดินนําอพยพ และ
สํารวจจํานวนสมาชิก) นักเรียนที่ทําหนาที่ชวยปฐมพยาบาลควรเปนนักเรียนตัวโต
ขั้นตอนที่ 3 การชี้แจงวัตถุประสงค แผน และหลักการของการซอมแผนใหแกนักเรียน ขั้นตอนนี้
ครูที่ไดรับมอบหมายจะเปนผูรับผิดชอบในการอธิบายและทําความเขาใจรวมกับนักเรียน โดยหลักการสําคัญของการ
ชี้แจงกิจกรรมนั้นเพื่อสรางแรงจูงใจ และชวยใหนักเรียนไมตื่นตระหนก อันจะเปนการปองกันการบาดเจ็บขณะฝกซอม
แผนอพยพจริง ขั้นตอนนี้ครูผูนําการอพยพที่มีประสบการณจะใหความรู สาธิตและฝกซอมการอพยพหนีแผนดินไหว
รวมถึงขั้นตอนการอพยพที่สําคัญ ตองนําคนชรา เด็ก หรือ ผูพิการออกไปกอน รวมถึงการเตรียมชุดดํารงชีพ
ขั้นตอนที่ 4 การฝกปฏิบัติการซอมแผนอพยพ ในขั้นตอนของการฝกซอมแผนอพยพกรณีเกิดภัย
แผนดินไหวในโรงเรียนนี้ ประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ ดังนี้ 1) การประกาศภัย 2) การใหสัญญาณเตรียมการอพยพ
โดยใชสัญญาณนกหวีด การใหสัญญาณเตือนภัยแบงเปน 2 ชวง คือ สัญญาณเตือนภัยชวงที่ 1 เมื่อเริ่มเกิดแผนดินไหว
0–2 นาทีแ รก และสัญ ญาณเตื อนภัย ชว งที่ 2 เมื่ อผา น 2–5 นาที 3) นัก เรี ยนปฏิ บัติ ตนหลบภัย และอพยพ ดัง นี้
1) สัญญาณเตือนภัยชวงที่ 1 เมื่อเริ่มเกิดแผนดินไหว 0 – 2 นาทีแรก (ยึดหลักหมอบลง (Drop) ปองกัน (Cover) เกาะ
(Hold)) ใหปฏิบัติ ดังนี้ 1) มุดใตโตะ (ถามี) เกาะ จับ ยึดขาโตะใหแนน ถาโตะเคลื่อนใหเคลื่อนตาม 2) ถาไมมีโตะให
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หมอบลงชิดกําแพงดานใน ใชมือปองกันศีรษะ หรือหนังสือ กระเปานักเรียน 3) หามอยูกําแพง ดานนอก 4) ใหอยูหาง
จากประตูหนาตาง 5) ใหคนที่อยูใกลประตูใหเปดประตูคางไว 2) สัญญาณเตือนภัยชวงที่ 2 เมื่อผาน 2 – 5 นาที (ใหยึด
กฎ 4 ขอ คือ ไมผลัก ไมวิ่ง ไมพูด และไมกลับ) ใหปฏิบัติ ดังนี้ 2.1) ผูถือธงยืนยกธงหนาหองเรียน 2.2) นักเรียนออก
จากหองเรียนดานประตูที่ใกลที่สุดตามลําดับ ไปตั้งแถวหนาผูถือธง 2 แถว (แถวที่ออกประตูดานหนา 1 แถว และแถว
ที่ออกประตูดานหลัง 1 แถว (ไมตองแยกชาย – หญิง หรือไมตองเรียงตามเลขที่)) 2.3) พรอมแลวใหเคลื่อนที่ตามผูถือ
ธงดวยการเดิ นเร็วเปนแถว หามวิ่งหรือ เดินชา หากอาคารเรียนมี หลายชั้ นใหลงทางบั นไดดา นที่ใกล หองเรี ยนที่สุด
2.4) เมื่อออกจากหองเรียน หรือลงมาดานลางใหเคลื่อนที่ดวยการเดินเร็วเปนแถว หามวิ่งหรือเดินชา ตามถนนเสนทาง
ที่ใกลจุดรวมพลมากที่สุด 2.5) ตั้งแถวที่บริเวณจุดรวมพล (อาจเปนสนาม) ตามแผนผัง ผูถือธงยกธงชูขึ้น พรอมกั บ
สํารวจจํานวนสมาชิก และรายงานครูประจําชั้นหรือครูประจําวิชาในชั่วโมงเรียนนั้น จากนั้นครูประจําชั้น และครูที่
ไดรับมอบหมายในหนาที่ตางๆ รายงานสถานการณตอผูอํานวยการโรงเรีย นนอกจากนี้ภายหลังจากนักเรียนพากั น
อพยพมาครบทุกชั้นแลว ครูผูนําการอพยพไดตรวจนับจํานวนนักเรียนทั้งหมดครบถวนถูกตองไมมีใครสูญหาย จึงพา
นักเรียนแตละชั้นแยกเดินไปตามเสนทางที่กําหนดไวในเสนทางอพยพจนถึงพื้นที่ปลอดภัยจบครบหมดทุกชั้นเรียนปด
สถานการณอพยพ
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลการฝกซอมแผนอพยพแผนดินไหว ขั้นตอนนี้เปนการตรวจสอบวาการ
ซอมแผนอพยพตามขั้ นตอนตา งๆ เป นไปตามแผนที่ว างไวห รือไม ทั้ งในดา นของเวลา และความถู กต อง ครบถว น
สมบูรณ ของขั้นตอนหรือการบริหารจัดการซอมแผนอพยพ โดยการประเมินผลการฝกซอมแผนอพยพจะมีผูมี สว น
เกี่ยวของมารวมสังเกตการณ เชน เจาหนาที่จากสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ผูเชี่ยวชาญดานการซอม
แผนอพยพ ผูนําชุมชนทองถิ่น เปนตน เครื่องมือที่ใชเปนแบบประเมิน แบบสอบถามความคิดเห็น หรือแบบตรวจสอบ
รายการ
9. กิจ กรรมเตรี ย มถุ งยั งชีพ กิ จ กรรมนี้ จ ะช ว ยเสริ มสร างความรู ใ นการเตรี ย มชุ ด ยั งชีพ หรื อถุ งยั งชี พ
(Survival Kit) เมื่อเผชิญภัยพิบัติ การมีความรูวามีสิ่งของอะไรบางที่จําเปนสําหรับการยังชีพมีความสําคัญมาก เพราะ
จะชวยใหผูประสบภัยเอาชีวิตรอด โดยอาจจัดกิจกรรมได 3 แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ 1 ใหนักเรียนระดมสมองระบุสิ่งของสําหรับจัดถุงยังชีพ โดยใหนักเรียนแบงกลุม ๆ ละ 4-6
คน ระดมสมองเพื่อระบุสิ่งของที่จําเปนตอ การยังชีพ เมื่อ เผชิญ ภัยพิบั ติ (เหมาะสําหรับบรรจุใ นถุงยั งชีพ เพื่อเตรีย ม
อพยพ ไปยังพื้นที่ปลอดภัยเมื่อมีการแจงเตือนใหอพยพ) ลงในกระดาษฟลิปชารต พร อมบอกประโยชนและเหตุผลใน
การเลือกสิ่งของแตละชนิด กลุมละไมนอยกวา 7 ชนิด จากนั้นใหแตละกลุมนําเสนอผลงาน ครูอภิปรายรวมกับนักเรียน
โดยครูเนนวาสิ่งของที่เหมาะจะบรรจุเปนถุงยังชีพนอกจากจะมีความจําเปน มีประโยชนหลายอยางแลว ยังตอ งงาย
หรือสะดวกตอการอพยพ ขั้นตอนสุดทายครูและนักเรียนรวมกันสรุปรายการสิ่งของที่จําเปนตอการยังชีพเมื่อเผชิญภัย
พิบัติโดยเขียนลงในกระดานหนาชั้นเรียน (ตัวอยางเชน น้ําดื่มบรรจุขวด อาหารกระปอง อาหารแหง ที่เปดกระปอง
เบอรโทรศัพทสําหรับติดตอในภาวะฉุกเฉิน สําเนาเอกสารสําคัญ เงินสด ชุดปฐมพยาบาล ไฟฉาย ไมขีดไฟหรือไฟแช็ก
ยารักษาโรค วิทยุ แปรงสีฟนยาสีฟน นกหวีด ถุงขยะใบใหญ เชือกสําหรับผูก มัดสิ่งของ) กิจกรรมที่ครูอาจจั ดตอจาก
กิจกรรมนี้ คือ ใหนักเรียนแตละกลุมจัดถุงยังชีพจริง โดยใหนักเรียนนํากระเปาเปสะพายขนาดกวางมากลุมละ 1 ใบ
จากนั้นใหนักเรียนซื้อ หรือนําสิ่งของตามรายการสิ่งของที่จําเปนตอการยังชีพมาจากบานแลวบรรจุเปนถุง ยังชีพสงครู
หรือครูอาจใหนักเรียนออกแบบโปสเตอรถุงยังชีพสําหรับเอาชีวิตรอดเมื่อเผชิญภัยพิบัติเผยแพรภายในโรงเรีย น และ
ชุมชน (ปรับจาก The Federal Emergency Management Agency, 2005, pp.18-21)
แนวทางที่ 2 ใหนักเรียนเลนเกมจับคูการดรูปภาพสิ่งของที่จําเปนตอการยังชีพ โดยกอนเลนครูควร
เตรียมการดชุดของยังชีพพรอมติดกาว 2 หนา จํานวน 15 คู (ขนาดประมาณ 15x21 cm มีรูปภาพเหมือนกัน) จากนั้น
คว่ําการดใหดานที่มีรูปภาพเขากับกระดานแลวติดกาว ใหเรียง 5 แถวๆ ละ 6 ใบ และคละรูปภาพ เมื่อเตรียมอุปกรณ
พรอมครูอภิปรายรวมกับนักเรียนวา “หากเผชิญภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินและตองมีการอพยพสิ่งของที่จําเปนที่ตอง
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อพยพไปควรมีอะไรบาง” จากนั้นเชื่อมโยงใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการเตรียมถุงยังชีพ ขั้นตอไปกอนเลนเกมครู
แจงกติกา โดยเริ่มจากใหนักเรียนแขงกันยกมือ คนที่ยกมือเร็วที่สุดจะไดออกมาจับคูการดคนแรก คนแรกจะเปดการด
ใบแรกจากนั้นใหสุมเปดใบอื่นอีก 1 ใบเพื่อใหเจอคู หากไมเจอใหคว่ําการดเหมือนเดิม และใหนักเรียนคนตอไปแยงกัน
ยกมือออกมาจับคูการดตอไป หากคนใดจับไดคูใหนําการดกลับเขามานั่งที่ เลนเกมจนจับการดไดครบทุกคู จากนั้นให
นักเรียน ที่จับการดไดถูกคูทุกคนออกมาที่หนาชั้นครูถามนักเรียนแตละคนวาไดสิ่งของอะไร และใหตั้งคําถามตอไปวา
สิ่งของนั้นสําคัญอยางไร ตอการอพยพ ขั้นตอนสุดทายครูรวมกันอภิปรายกับนักเรียนและสรุปสิ่งของที่จําเปนตอการ
อพยพเปนถุงยังชีพ (ปรับจาก Southern California Earthquake Center, 2015, pp.1-2)
แนวทางที่ 3 ใหนักเรียนเลนเกมจัดถุงยังชีพ กอนเลนเกมใหครูเตรียมสิ่งของจํานวน 25 ชนิด/ชุด (เชน
น้ําดื่มบรรจุขวด อาหารกระปอง ไฟฉาย ยารักษาโรค ฯลฯ เตรียมชุดสิ่งของเทากับจํานวนกลุม) มาวางไวที่โลงแจง
หรือหองประชุม แบงนักเรียนเปนกลุมๆ ละ 4-6 คน จากนั้นครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งของที่จําเปนตอการอพยพ
และเชื่อมโยงสูการจัดถุงยังชีพเพื่ออพยพหนีภัยพิบัติ ครูแจงกติกาในการเลนเกม คือ ใหแตละกลุมเลือกสิ่งของที่จําเปน
สําหรับการอพยพใสลงในกระเปาเปสะพายจํานวน 13 รายการ แลวชวยกันอพยพถุงยังชีพนั้นไปยังจุดรวมพล (ควรหาง
จากจุดเลือกสิ่งของอยางนอย 30 เมตร กลุมที่ชนะคือ กลุมที่เลือกสิ่งของไดเหมาะสมที่สุด และทําเวลาไดเร็วที่สุดเปน
กลุมที่ชนะ กิจกรรมนี้นอกจากชวยฝกใหนักเรียนคิดวิเคราะห ประเมินเลือกสิ่งของที่จําเปนตอการอพยพแลว ยังชวยให
นักเรียนมีความสนุกสนานอีกดวย (จักรกฤษณ จันทะคุณ, 2557)
จากตัวอยางการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติน้ําทวม และแผนดินไหวขางตนจะชวยให
ครูเห็ นแนวทางนํ าไปสู การปฏิบัติที่ ชัดเจน แต ครูควรนําไปประยุกตใ ชใหเหมาะกับสภาพบริ บทของแตละโรงเรี ย น
นอกจากนี้ตัวอยางดังกลาวอาจยังไมครอบคลุมทุกสาระการเรียนรูเกี่ยวกับภัยพิบัติศึกษา ดังนั้นครูสามารถออกแบบ
กิจกรรมเพิ่มเติมใหหลากหลายนาสนใจ สอดคลองกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในชุมชน สอดคลองกับจุดมุงหมายที่ตองการให
เกิดกับนักเรียน มีประโยชนตอนักเรียน โรงเรียน ชุมชน และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง

บทสรุป
ปญหาภัยพิบัติธรรมชาติอาจไมใชเรื่องไกลตัวของมนุษยอีกตอไปเพราะทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศ
ไทยตางเกิดและไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น มนุษยเปนตัวการสําคัญที่ทําใหเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ
เพราะไปทําลายธรรมชาติใหขาดความสมดุล มนุษยจึงตองเปลี่ยนทาที มุมมองตอธรรมชาติใหมวาเราเปนสวนหนึ่งของ
ธรรมชาติไมใชธรรมชาติเปนของเรา มนุษยและธรรมชาติควรพึ่งพาอาศัยกัน ภัยพิบัติศึกษาจึงเปนแนวทางใหมใ นการ
แกปญหา ภัยพิบัติ เปนการแกปญหาที่ใชการศึกษาเปนเครื่องมือ ซึ่งประเทศไทยตองใหความสําคัญมากขึ้น เพราะเปน
การแกปญหาที่คุมคา และกอใหเกิดความยั่งยืน ดังเชนประเทศญี่ปุนที่ประสบความสําเร็จมานาน ดังนั้นผูบริหาร ครู
นักเรียน ผูปกครอง โรงเรียน และชุมชนจึงควรมีสวนรวมในการขับเคลื่อนจัดกิจกรรมภัยพิบัติศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียน
ในพื้นที่เสี่ยงภัย ควรตระหนักเห็ นความสําคัญ และเริ่มตนจากจุดเล็ ก ๆ ที่สามารถทํา ไดงาย อาจเลื อกรูปแบบ หรื อ
แนวทางที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนตน นอกจากนี้หนวยงานตนสังกัดที่รับผิดชอบโรงเรียนควรใหการสนับสนุ น
เสริมพลังอยางตอเนื่องจนเกิดเปนแนวปฏิบัติที่ (Best Practice) เผยแพร แลกเปลี่ยนเรียนรูสูวงกวาง แนนอนหาก
ขอเสนอดังกลาวเปนจริง เชื่อวาครู และโรงเรียนจะไมมองวาภัยพิบัติศึกษาเปนสิ่งที่เพิ่มภาระ แตจะเปนสิ่งที่เห็นวา
จําเปนตองทําเพราะเกิดประโยชนตอนักเรียน โรงเรียน และชุมชนอยางแทจริง
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