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ค ำน ำ 
 

 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 เป็นสมุดบันทึกส าหรับ 
ท ากิจกรรมท่ีก าหนดไว้ในชุดวิชา เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ และฝึก ทักษะ
ประสบการณ์ท่ีจ าเป็นในวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 
 กิจกรรมท่ีก าหนดจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียน มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ เพิ่มขึ้น 
ในแต่ละเร่ือง  โดยกิจกรรมจะประกอบด้วย 
 1.  กิจกรรมประเมินผลการเรียนรู้ จากบทเรียนท่ีผู้เรียนได้ศึกษามา ซึ่งกิจกรรมนี้จะมี
แนวทางเฉลยค าตอบให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบได้ด้วยตนเองท้ายชุดวิชา 
 2. กิจกรรมการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 3. กิจกรรมการค้นคว้าและแสดงความคิดเห็น 
 ส านักงาน กศน. หวังว่า เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาชุดวิชา ท าแบบทดสอบ และท ากิจกรรม 
ท้ายหน่วยการเรียนรู้ ตามค าแนะน าอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ผู้เรียนจะประสบความส าเร็จ 
จากการศึกษาได้ 
 
 

                                                                          ส านักงาน กศน. 
                                                                           ตุลาคม 2559 
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ค ำชี้แจงกำรใช้สมุดบันทึกกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 

 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้นี้ ใช้ควบคู่กับ ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 รหัสวิชา 
สค22019 ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนของชุดวิชาตามท่ีก าหนด เพื่อให้ผู้เรียนทราบความรู้
พื้นฐาน และตรวจค าตอบจากเฉลยท้ายเล่มของชุดวิชา หลังจากนั้นผู้เรียนศึกษาเนื้อหาในชุดวิชา  
ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ แล้วให้ท ากิจกรรมท้ายเรื่องของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ลงในสมุดบันทึก
กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถตรวจค าตอบจากเฉลยท้ายเล่มของชุดวิชา หากผู้เรียนท า
กิจกรรมไม่ถูกต้อง ให้กลับไปทบทวนเนื้อหาสาระในเรื่องนั้นให้เข้าใจ แล้วท ากิจกรรมเรียนรู้ซ้ า 
อีกครั้งจนถูกต้อง และเมื่อท ากิจกรรมการเรียนรู้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้แล้ว ให้ท าแบบทดสอบ
หลังเรียนและตรวจค าตอบจากเฉลยท้ายเล่มของชุดวิชา   
 ในการท ากิจกรรมการเรียนรู้นี้ ผู้เรียนต้องท ากิจกรรมด้วยตนเองให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม 
เพ่ือให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีประสิทธิภาพและบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของชุดวิชานี้ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

ค ำชี้แจง เลือกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค ำตอบเดียว 

 1. สถำนกำรณ์ภัยแล้งของประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในภำคใด 
  ก.  ภำคเหนือ  ภำคใต้ 
  ข.  ภำคเหนือ  ภำคตะวันออก 
  ค.  ภำคเหนือ  ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ง.  ภำคตะวันออก  ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 2. ข้อใดเป็นสำเหตุของกำรเกิดภัยแล้งท่ีเกิดขึ้นโดยธรรมชำติ 
  ก.  กำรตัดไม้ท ำลำยป่ำ 
  ข.  กำรท ำลำยชั้นโอโซน 
  ค.  กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
  ง.  ผลกระทบของภำวะเรือนกระจก 

 3. ผูเ้รียนสำมำรถติดตำมข่ำวพยำกรณ์อำกำศได้จำกหน่วยงำนใด 
  ก.  กรมวิชำกำรเกษตร  ข. กรมอุตุนิยมวิทยำ 
  ค.  กรมทรัพยำกรธรณี  ง.  กรมทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม 

 4. ข้อใดเป็นกำรป้องกันภัยแล้งท่ีมีประสิทธิภำพมำกท่ีสุด 
  ก. งดกำรตัดไม้ทุกประเภท 
  ข.   หำฝนเทียมในบริเวณท่ีแห้งแล้ง 
  ค.   ลดกำรใช้น้ ำโดยใช้เฉพำะท่ีจ ำเป็น 
  ง.   ลดกำรท ำลำยป่ำ และเพ่ิมพื้นท่ีป่ำ 

 5.   ในปัจจุบันประเทศไทยปลูกหญ้ำแฝกเพื่อแก้ไขปัญหำใด 
  ก. ดินขำดปุ๋ยไนโตรเจน 
  ข.   เศรษฐกิจตกต่ ำ 
  ค.   กำรชะล้ำงกำรพังทลำยของดิน 
  ง.   กำรขำดแคลนวัสดุมุงหลังคำ 
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 6.  เมื่อต้องกำรติดตำมข่ำวกำรพยำกรณ์อำกำศ เรำจะติดตำมจำกหน่วยงำนใด 
  ก.  กรมวิชำกำร 
  ข.  กรมอุตุนิยมวิทยำ 
  ค.  กรมทรัพยำกรธรณี 
  ง.  กรมทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม 

 7.  กำรเกิดวำตภัยในข้อใดสัมพันธ์กับแหล่งท่ีเกิด  
  ก.  พำยุไต้ฝุ่นเกย์ – พม่ำ 
  ข.  พำยุไต้ฝุ่นกิสนำ – ลำว 
  ค.  พำยุไซโคลนนำร์กีส – จีน 
  ง.  พำยุเขตร้อนแฮร์เรียต – ไทย 

 8. ใครปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เพ่ือป้องกันภัยจำกวำตภัย 
  ก.  เขียวเปิดหน้ำต่ำงรับลม เมื่อลมพัดมำแรงๆ 
  ข.  แดงออกไปวิ่งเล่นเมื่อมีลมแรงๆ เพรำะเห็นว่ำเย็นสบำย 
  ค.  ด ำพักอยู่ในอำคำรบ้ำนเรือนปิดประตูหน้ำต่ำง เมื่อเกิดพำยุ 
  ง.  ขำวยังใช้ชีวิตเหมือนปกติทุกวัน เมื่อทรำบข่ำวว่ำมีว่ำจะเกิดลมพำยุ 

 9.  ข้อใดกล่ำวถูกต้อง ในกำรปฏิบัติตนหลังเกิดวำตภัย 
  ก.  ติดตำมฟังข่ำวอำกำศจำกแหล่งข่ำวรัฐบำล 
  ข.  พักในอำคำรที่มั่นคงตลอดเวลำขณะเกิดวำตภัย 
  ค.  ควรดับไฟในเตำ ปลดสะพำนไฟฟ้ำ ปิดวำล์วแก๊ส 
  ง.  หำกมีผู้บำดเจ็บให้ช่วยเหลือทันที หรือน ำส่งโรงพยำบำล 

 10.  เมื่อพำยุสงบแล้วเพื่อให้แน่ใจว่ำสงบอย่ำงแน่นอน ควรรออย่ำงน้อยกี่ชั่วโมง 
  ก.  1 ชั่วโมง   ข.  2 ชั่วโมง  
  ค.  3 ชั่วโมง   ง.  4 ชั่วโมง 
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 11. ข้อใด ไม่ใช่ สำเหตุส ำคัญของกำรเกิดอุทกภัย 
  ก. ผลจำกกำรหนุนของน้ ำทะเล 
  ข.  ฝนตกหนักจำกพำยุหมุนเขตร้อน 
  ค.  กำรเกิดแผ่นดินไหว ภูเขำไฟระเบิด 
  ง.  ควำมแตกต่ำงในระดับควำมสูง-ต่ ำของพื้นท่ี 

 12. สิ่งท่ีไม่ควรกระท ำหลังน้ ำลดคือข้อใด 
  ก. เก็บกู้สิ่งของมีค่ำหรือเอกสำรส ำคัญ 
  ข.  น ำเครื่องใช้ไฟฟ้ำท่ีถูกน้ ำท่วมไปใช้งำนต่อไป 
  ค.  ประเมินควำมเสียหำย และท ำแผนบูรณะซ่อมแซม 
  ง. เปิดเครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์เพ่ือฟังรำยงำนสถำนกำรณ์น้ ำท่วม 

 13. ข้อใดที่ภูมิปัญญำชำวบ้ำนจัดเป็นสัญญำณเตือนภัยท่ีถูกต้อง ก่อนเกิดภัยพิบัติทำง
 ธรรมชำติ 
  ก.  ฤดูร้อนไม่พบรังนกบนต้นไม้ แต่ท ำรังใต้หน้ำผำ บ่งบอกว่ำปีนั้นฝนจะตกหนัก 

  ข. มีเมฆมำก ท้องฟ้ำมีแสงสีแดงในเวลำกลำงวัน ลมแรง จะมีฝนตกหนัก 

  ค.  มดด ำขนไข่ อพยพไปบนท่ีสูง เป็นสัญญำณว่ำฝนจะตกหนัก 

  ง.  ผึ้ง มดแดง ท ำรังบนยอดไม้ แสดงว่ำปีนั้นจะมีฝนตกมำก 

 14. กำรคำดคะเนพ้ืนท่ีเส่ียงต่อกำรเกิดอุทกภัยเป็นกำรเตรียมตัวรับสถำนกำรณ์น้ ำท่วมใน
 ขั้นตอนใด 
  ก. ก่อนกำรเกิดอุทกภัย  ข.  ขณะเกิดอุทกภัย 
  ค. หลังกำรเกิดอุทกภัย  ง. ทุกขั้นตอน 

 15. ข้อใดเป็นข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดภัยธรรมชำติทุกชนิด 
  ก. อยู่ในท่ีสูง 
  ข. รีบออกนอกอำคำร 
  ค. เปิดวิทยุฟังสถำนกำรณ์  
  ง.  อยู่ห่ำงจำกฝั่งทะเลไว้ก่อน  
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 16.  ข้อใดเป็นวิธปี้องกันกำรเกิดดินโคลนถล่มท่ีด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนของรัฐบำล 
  ก. ดูแล รักษำ และป้องกันไม่ให้มีกำรตัดต้นไม้ท ำลำยป่ำในพื้นท่ีป่ำและบริเวณ 
   ล ำห้วยให้มีควำมอุดมสมบูรณ์  
  ข. เพ่ิมก ำลังให้มวลดิน เช่น กำรลดระดับน้ ำใต้ดินและลดควำมชื้นของดิน  
  ค. รณรงค์ไม่ดูดน้ ำใต้ดินขึ้นมำใช้ทีละมำกๆ 
  ง. ท ำลำยหรือขนย้ำยเศษกิ่งไม้ ต้นไม้แห้งที่ถูกพัดมำสะสมขวำงทำงน้ ำ 

 17. ข้อใดคือผลกระทบของกำรเกิดดินโคลนถล่ม ด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
  ก. เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศจำกกำรพังทลำย 
  ข. เกิดกำรบำดเจ็บ ป่วยไข้ ทุพพลภำพ 
  ค. พื้นท่ีท ำกินและพืชผลทำงกำรเกษตรเสียหำย 
  ง. ระบบสำธำรณูปโภคเสียหำยอำจเกิดกำรระบำดของโรคต่ำง ๆ 

 18. ดินโคลนถล่มเป็นภัยธรรมชำติท่ีท ำให้เกิดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม ข้อใดกล่ำวถูกต้อง 
  ก. ป่ำลดลง สัตว์ป่ำก็ลดลง ระบบนิเวศน์ก็จะเสียสมดุล 
  ข. ต้นน้ ำจะถูกท ำลำยตำมมำ เกิดภำวะแห้งแล้งเพิ่มขึ้น 
  ค. พื้นท่ีท ำกินและพืชผลทำงกำรเกษตรเสียหำย 
  ง.  เกิดกำรระบำดของโรคต่ำง ๆ 

 19. ข้อใดคือสัญญำณบอกเหตุก่อนกำรเกิดดินโคลนถล่ม 
  ก. มีฝนตกหนักถึงหนักมำก 
  ข. สัตว์เลี้ยงหรือแมลงแตกตื่น  
  ค. มีลมแรง ต้นไม้โค่นล้ม 
  ง.  เกิดไฟป่ำนำนหลำยวัน 

 20.  ข้อใดคือชนิดของไฟป่ำ              
  ก.  อัคคีไฟ  ไฟใต้ดิน  ไฟเขียว 
  ข.  ไฟป่ำ  ไฟใต้ดิน  ไฟผิวดิน 
  ค.  ไฟผิวดิน ไฟเรือนยอด ภัยแล้ง 
  ง.  ไฟใต้ดิน ไฟผิวดิน ไฟเรือนยอด 
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 21.  ข้อใดกล่ำวถึงสำเหตุของกำรเกิดไฟป่ำไดถู้กต้อง      
  ก.  เกิดจำกธรรมชำติ สำเหตุจำกมนุษย์ 
  ข.  ภัยทำงท้ังทำงบก ภัยทำงน้ ำ และภัยทำงอำกำศ    
  ค.  กำรเกิดวำตภัย กำรเกิดอุทกภัย  และกำรเกิดอุบัติภัย 
  ง.  เกิดจำกกำรเผำหญ้ำ ท ำไร่เล่ือนลอย 

 22.  ประเทศใดในแถบทวีปเอเชีย ท่ีประสบไฟป่ำที่มำกท่ีสุด 
  ก.  ประเทศบรูไน  ข.  ประเทศเวียดนำม 
  ค.  ประเทศอินโดนีเชีย  ง.  ประเทศเกำหลีเหนือ 

 23. ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบของกำรเกิดไฟป่ำ  
  ก. ควำมชื้น  ข.  เช้ือเพลิง 
  ค.   ควำมร้อน   ง. ออกซิเจน   

 24.  ภัยธรรมชำติใด ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย 
  ก.  อุทกภัย  ข.  ภัยแล้ง  

  ค.  แผ่นดินถล่ม   ง.  ภูเขำไฟปะท ุ

 25. ข้อใดอธิบำยควำมหมำยของหมอกควันได้ถูกต้องที่สุด 
  ก. หมอกซึ่งมีควันผสมอยู่เป็นจ ำนวนมำกในอำกำศ 
  ข. เมฆท่ีเกิดในระดับใกล้พื้นดิน ท ำให้ทัศนวิสัยหรือกำรมองเห็นเลวลง 
  ค. สภำพอำกำศท่ีมีสำรเจือปน ส่งผลกระทบต่อสุขภำพของมนุษย์ สัตว์และพืชผล 
  ง. ปรำกฏกำรณ์ท่ีฝุ่นควันและอนุภำคแขวนลอยในอำกำศรวมตัวกันในสภำวะที่ 
   อำกำศปิด 

 26.  ข้อใด ไม่ใช่ ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรเกิดปัญหำหมอกควัน 
  ก. สภำพภูมิอำกำศร้อนชื้น 
  ข. สภำพภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ 
  ค. สภำพภูมิประเทศท่ีมีเขำล้อมรอบ 
  ง. ไฟป่ำและกำรเผำเศษพืชทำงกำรเกษตร 
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 27. กำรเกิดไฟป่ำในประเทศใดที่ท ำให้เกิดปัญหำหมอกควันข้ำมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้ำน 
  ก. บรูไน ข. เวียดนำม 

  ค. อินโดนีเซีย ง. ฟิลิปปินส์ 

 28. บุคคลในกลุ่มใดเสี่ยงน้อยท่ีสุดต่อผลกระทบจำกหมอกควัน 
  ก. เด็ก ข.  ผู้สูงอำยุ 
  ค. คนวัยท ำงำน ง. ผู้ป่วยโรคหอบหืด 

 29. ข้อใดคือกำรเตรียมควำมพร้อมรับมือก่อนเกิดปัญหำหมอกควันท่ีถูกต้อง          
  ก. ลด เลิก หรือหลีกเลี่ยงกำรเผำหรือกิจกรรมท่ีท ำให้เกิดฝุ่นควัน 
  ข. หลีกเลี่ยงกำรสูดดมฝุ่นละอองของควันเข้ำสู่ร่ำงกำยโดยตรง 
  ค. สวมหน้ำกำกอนำมัยปิดปำกและจมูกเพ่ือป้องกันหมอกควัน 
  ง. ปิดประตู หน้ำต่ำง ไม่ให้ควันไฟหรือหมอกควันเข้ำมำภำยในบ้ำน 

 30. ข้อใดกล่ำวถึงควำมหมำยของ “แผ่นดินไหว” ถูกต้อง 
  ก.  แผ่นดินไหวเป็นกำรยกตัวขึ้นลงของเปลือกโลก 
  ข.  แผ่นดินไหวเป็นกำรสั่นสะเทือนของแผ่นดินที่รู้สึกได้ ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่ง 
   บนผิวโลก 
  ค. แผ่นดินไหวเป็นกำรเคล่ือนตัวของเปลือกโลกอย่ำงฉับพลันซึ่งเคลื่อนท่ีไปในทิศทำง
   ต่ำง ๆ กัน 
  ง. แผ่นดินไหวเป็นกำรเคล่ือนตัวของเปลือกโลกท่ีเป็นคลื่นแนวระนำบท ำให้ก่อเกิด 
   ควำมเสียหำย 

 31.  เคร่ืองบันทึกคลื่นแผ่นดินไหวมีชื่อเรียกตำมข้อใด 
  ก. ไซสโมมิเตอร ์ ข. บำรอมิเตอร์ 
  ค. สเฟียร์โรมิเตอร์ ง. ไกเกอร์ มูเลอร์ เคำเตอร์ 

 32.  ขนำดของแผ่นดินไหวตำมมำตรำริกเตอร์ระดับใดที่เริ่มสร้ำงควำมเสียหำยแก่อำคำร
 บ้ำนเรือน 
  ก.  ขนำด 3.0  ข.  ขนำด 4.0  
  ค.  ขนำด 5.0  ง.  ขนำด 6.0  
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 33.  บริเวณบนผิวโลกที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยมำกที่สุด 
  ก. บริเวณวงแหวนแห่งไฟ 
  ข. แนวรอยต่อภูเขำแอลป์กับภูเขำหิมำลัย  
  ค. บริเวณเทือกเขำกลำงมหำสมุทรแอตแลนติก 
  ง. บริเวณใจกลำงแผ่นยูรำเซียน (Eurasian plate) 

 34. ประเทศใดในทวีปเอเชียท่ีเกิดแผ่นดินไหวบ่อยท่ีสุด 
  ก. ญี่ปุ่น ข.  มำเลเซีย 
  ค.  เมียนมำ ง.  พิลิปปินส์ 

 35.  อะไรเป็นสำเหตุของกำรเกิดสึนำมิ 
  ก.  แผ่นดินไหวบนบก 
  ข.  พำยุไต้ฝุ่นในมหำสมุทร 
  ค.  ปรำกฏกำรณ์น้ ำขึ้น-น้ ำลง 
  ง.  แผ่นดินไหวใต้พื้นมหำสมุทร 

 36.  ระยะห่ำงระหว่ำงยอดคลื่นของสึนำมิในมหำสมุทร มีขนำดเท่ำได 
  ก.  2 – 10  กิโลเมตร  ข.  10 – 20  กิโลเมตร  
  ค. 20 – 100  กิโลเมตร  ง.  100 – 200  กิโลเมตร  

 37.  กำรเกิดแผ่นไหวในมหำสมุทรอินเดียซึ่งเป็นสำเหตุท ำให้เกิดคลื่นสินำมิในประเทศไทย 
    เมื่อวันท่ี 26 ธันวำคม 2547 มีขนำดเท่ำไหร่ตำมมำตรำริกเตอร์ 
  ก.  6.9 - 7.0  ข.  7.9 - 8.0   
  ค.  8.9 - 9.0   ง.  9.0 - 10.0  

 38. ในกรณีท่ีเรำก ำลังอยู่บนเรือใกล้บริเวณชำยฝั่งในขณะท่ีเกิดสินำมิ เพื่อควำมปลอดภัย  
 เรำต้องปฏิบัติตัวอย่ำงไร 
  ก.  รีบน ำเรือเข้ำฝ่ังโดยเร็ว 
  ข. ทอดสมอเรือให้เรืออยู่กับท่ี 
  ค.  รีบน ำเรืออกจำกฝั่งสู่ทะเลลึกให้เร็วที่สุด 
  ง.  กระโดดลงเรือแล้วรีบว่ำยน้ ำเข้ำฝั่งโดยเร็วท่ีสุด 
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 39. ข้อใด ไม่ใช่ กำรปฏิบัติตนในขณะเกิดสินำมิ 
  ก.  รีบหนีขึ้นฝั่งไปยังท่ีสูงโดยเร็วท่ีสุด 
  ข.  รีบตำมหำญำติ เพ่ือน หรือคนท่ีรู้จัก 
  ค.  กรณีท่ีรถติดให้ว่ิงออกจำกรถไปอยู่ท่ีสูงโดยเร็วที่สุด 
  ง.  กรณีท่ีหนีไม่ทันให้ปีนต้นไม้ท่ีแข็งแรงและสูงมำกกว่ำ 15 เมตร 

 40. เมื่อเกิดภัยธรรมชำติ ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อน บุคคลในข้อใดที่สำมำรถให้ควำม
 ช่วยเหลือได้เป็นล ำดับแรก 
  ก. ผู้น ำชุมชน ข.  ผู้ใหญ่บ้ำน 
  ค. นำยก อบจ. ง.  นำยอ ำเภอ 
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กิจกรรมกำรเรียนรู้หน่วยที่ 1 ภัยแล้ง 

กิจกรรมที่ 1.1  

 1. ภัยแล้ง หมำยถึง 

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

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

........................................................................................................................................................ 
 2. จงอธิบำยควำมหมำยของค ำต่อไปนี้ 

  2.1. ฝนแล้ง หมำยถึง
...................................................................................................................…………………………...... 
....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
   2.2. ฝนท้ิงช่วง หมำยถึง 

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

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

........................................................................................................................................................ 
 3. บอกสำเหตุของกำรเกิดภัยแล้ง 

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

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

........................................................................................................................................................ 
 4. บอกผลกระทบท่ีเกิดจำกภัยแล้ง 

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

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

........................................................................................................................................................ 
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 5. จำกรูป จงตอบค ำถำมต่อไปนี ้

 
 

 5.1 ผู้เรียนมีควำมรู้สึกอย่ำงไร 

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

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

........................................................................................................................................................ 
 5.2 จำกรูปส่ือให้เห็นถึงภัยพิบัติอะไร 

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

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

........................................................................................................................................................ 
 5.3 บอกสำเหตุของกำรเกิดภัยพิบัติ ดังกล่ำว 

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

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

........................................................................................................................................................ 
 6. บอกวิธีกำรเตรียมพร้อมรับมือกับภัยแล้ง มำ 3 ข้อ 

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

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

........................................................................................................................................................ 
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กิจกรรมที่ 1.2 
 1. ใหศ้ึกษำค้นคว้ำภัยแล้งท่ีเกิดขึ้นในทวีปเอเชียและยกตัวอย่ำงมำ 1 ประเทศ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................ 
 2. จำกสถิติกำรเกิดภัยแล้งในปี พ.ศ. 2558 ของประเทศต่ำง ๆ ในทวีปเอเชีย อยำกทรำบ

ว่ำประเทศใดท่ีได้รับผลกระทบจำกภัยแล้งมำกที่สุด 

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

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

........................................................................................................................................................ 
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กิจกรรมกำรเรียนรู้หน่วยที่ 2 วำตภัย 

กิจกรรมที่ 2.1  อธิบำยควำมหมำยของวำตภัย   

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

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

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

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

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

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

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

 

กิจกรรมที่ 2.2 น ำตัวอักษรท่ีอยู่หน้ำค ำตอบด้ำนขวำมือ ซึ่งเป็นประเภทของวำตภัย เติมลงใน

ช่องว่ำงด้ำนซ้ำยมือให้ถูกต้อง 

 ก. พำยุหมุนเขตร้อน  ข. พำยุฤดูร้อน  ค. พำยุเทอร์นำโด 
  

.............  1) พำยุโซนร้อน 

.............  2) พำยุจะเกิดในช่วงท่ีมีลักษณะอำกำศร้อนอบอ้ำวติดต่อกันหลำยวัน แล้วมี

กระแสอำกำศเย็นจำกควำมกดอำกำศสูงในประเทศจีนพัดมำปะทะกัน ท ำให้

เกิดฝนฟ้ำคะนองมีพำยุลมแรง และอำจมีลูกเห็บตกได้    

.............. 3) พำยุใต้ฝุ่น 

.............. 4) ดีเปรสชั่น  

.............. 5) พำยุหมุนรุนแรงขนำดเล็กท่ีเกิดจำกกำรหมุนเวียน ของลมภำยใต้เมฆก่อตัว

ในทำงตั้ง หรือเมฆพำยุฝนฟ้ำคะนอง ท่ีมีฐำนเมฆต่ ำกระแสลมวนท่ีมีควำมเร็วลม

สูงนี้จะท ำให้กระแสอำกำศเป็นล ำพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ำ 

.............. 6) พำยุท่ีส่วนมำกจะเกิดระหว่ำงเดือนมีนำคมถึงเดือนเมษำยน โดยจะเกิดถี่ใน

ภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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กิจกรรมที่ 2.3  ปัจจัยท่ีท ำให้เกิดวำตภัย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

กิจกรรมที่ 2.4  บอกควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกวำตภัย พอสังเขป 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



สมดุบนัทกึกิจกรรมการเรียนรู้ ชดุวิชาการเรียนรู้สูภ้ัยธรรมชาติ 2  -  14 

 

กิจกรรมที่ 2.5  บอกวิธีกำรหลีกเลี่ยงอันตรำยจำกพำยุและฟ้ำผ่ำ เมื่อต้องอยู่ในท่ีโล่งแจ้ง  

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

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

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

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

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

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

 

กิจกรรมที่ 2.6  บอกระดับพื้นที่เสี่ยงเกิดวำตภัย 

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

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

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

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

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

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

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

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

กิจกรรมที่ 2.7  เล่ำสถำนกำรณ์วำตภัยท่ีเกิดจำกพำยุหมุนนำร์กีสในประเทศพม่ำ 

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมที่ 2.8  บอกวิธีกำรเตรียมควำมพร้อมรับสถำนกำรณ์วำตภัย  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

กิจกรรมที่ 2.9 น ำข้อมูลข้ำงต้นเขียนลงในตำรำงข้อควรปฏิบัติขณะเกิดวำตภัยและหลังจำกเกิด

วำตภัยให้ถูกต้อง 

1. พยำยำมคุมสติให้ดีขณะมีลมพำยุ 
2. ไม่ควรออกมำนอกอำคำร 

3. เมื่อพำยุสงบควรรออย่ำงน้อย 3 ชั่วโมงก่อน เพื่อให้แน่ในว่ำพำยุสงบแน่นอน 

4. ไม่ควรอยู่ในท่ีลุ่ม หรือท่ีรำบริมทะเล 

5. หำกมีผู้บำดเจ็บให้ช่วยเหลือทันที หรือน ำส่งโรงพยำบำล 

6. หำกมีสิ่งหักพัง ต้นไม้ล้ม ควรเก็บหรือจัดกำรให้ปลอดภัย 

7. ปิดประตู หน้ำต่ำงทุกบำน รวมท้ังยึดประตูและหน้ำต่ำงให้มั่นคงแข็งแรง ถ้ำประตู

หน้ำต่ำงไม่แข็งแรง ให้ใช้ไม้ทำบตีตะปูตรึงปิดประตู หน้ำต่ำงไว้จะปลอดภัยย่ิงขึ้น  

8. ปิดกั้นช่องทำงลมและช่องทำงต่ำง ๆ ท่ีลมจะเข้ำไปท ำให้เกิดควำมเสียหำย 

9. เตรียมตะเกียง ไฟฉำย และไม้ขดีไฟไว้ให้พร้อม ให้อยู่ใกล้มือ เมื่อเกิดไฟฟ้ำดับจะได้

หยิบใช้ได้อย่ำงทันท่วงที และน้ ำสะอำด พร้อมท้ังอุปกรณ์เครื่องหุ้มตุ้ม 

10. เตรียมอำหำรส ำรอง อำหำรกระป๋องไว้บ้ำงส ำหรับกำรยังชีพในระยะเวลำ 2-3 วัน 
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11. ถ้ำมีท่อประปำแตก ไม่ควรใช้น้ ำประปำ เพรำอำจท ำให้เกิดโรคได้ ควรรีบแจ้งให้

เจ้ำหน้ำท่ีทรำบ 

12. ดับเตำไฟให้เรียบร้อยและควรจะมีอุปกรณ์ส ำหรับดับเพลิงไว้  

13. หำกมีเสำไฟฟ้ำล้ม สำยไฟขำด อย่ำเข้ำใกล้ ให้ท ำเครื่องกีดขวำง เพื่อแจ้งอันตรำย 

และแจ้งให้เจ้ำหน้ำท่ีมำจัดกำรโดยเร็ว 

14. เตรียมเครื่องเวชภัณฑ์  

15. สิ่งของควรไว้ในท่ีต่ ำ เพรำะอำจจะตกหล่น แตกหักเสียหำย 

ข้อควรปฏิบัติขณะเกิดวำตภัย ข้อควรปฏิบัติหลังจำกเกิดวำตภัย 
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กิจกรรมกำรเรียนรู้หน่วยที่ 3 อุทกภัย 
กิจกรรมที่ 3.1  

 1.  อุทกภัย หมำยถึง 
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
 2. สำเหตุและปัจจัยของกำรเกิดอุทกภัย คือ
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
 3. จงบอกผลกระทบที่เกิดจำกอุทกภัย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…....……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………
…………………………………………………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………....…………
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………....…………………………… 
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กิจกรรมที่ 3.2  ให้โยงข้อควำมท่ีสัมพันธก์ัน 
 

1. เตรียมอพยพไปในท่ีปลอดภัยเมื่อ
สถำนกำรณ์จวนตัว หรือปฏิบัติตำม
ค ำแนะน ำของทำงกำร 

2. ขอรับอำหำร เคร่ืองนุ่งห่ม  ยำรักษำโรค 
3. บันทึกหมำยเลขโทรศัพท์ส ำหรับเหตุกำรณ์

ฉุกเฉิน และเก็บไว้ตำมท่ีจ ำง่ำย 
4. คำดคะเนพ้ืนท่ีเส่ียงต่อกำรเกิดอุทกภัย 
5. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำในบ้ำน 
6. ท ำบันทึกรำยกำรทรัพย์สินมีค่ำท้ังหมด 

ถ่ำยรูปหรือวีดีโอเก็บไว้เป็นหลักฐำน        
7. ตัดสะพำนไฟและปิดแก๊สในบ้ำน 
8. คำดคะเนควำมเสียหำยที่จะเกิดกับทรัพย์สิน

ของคุณเมื่อเกิดน้ ำท่วม 
9. เก็บกวำดก ำจัดขยะมิให้อุดตันท่อน้ ำและทำง

ระบำยน้ ำ  
10. ซ่อมแซมบ้ำนเรือนอำคำร โรงเรียนท่ีพัก

อำศัย สะพำนท่ีหักพังช ำรุดเสียหำย 
11. เตรียมเคร่ืองรับวิทยุแบบพกพำ อุปกรณ์

ท ำอำหำรฉุกเฉิน แหล่งอำหำรและไฟฉำย 
รวมท้ังแบตเตอร่ี 

12. อยู่ในอำคำรท่ีแข็งแรง และอยู่ในท่ีสูงพ้น
ระดับน้ ำท่ีเคยท่วมมำก่อน 

 
 

 

 

กำรปฏิบัติก่อนเกิดอุทกภัย 

กำรปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัย 

กำรปฏิบัตหิลังเกดิอุทกภัย 
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กิจกรรมกำรเรียนรู้หน่วยที่ 4 ดินโคลนถล่ม 

กิจกรรมที่ 4.1  

 1.  จงบอกควำมหมำยของดินโคลนถล่ม มำพอสังเขป 

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

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

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

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

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

 2. จงบอกสำเหตุและปัจจัยของกำรเกิดดินโคลนถล่มมีอะไรบ้ำง อธิบำยมำพอสังเขป 

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

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

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

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

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

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

 3. จงบอกผลกระทบท่ีเกิดจำกดินโคลนถล่ม อธิบำยมำพอสังเขป 

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมที่ 4.2  จำกรูปจงอธิบำยลักษณะกำรเกิดดินโคลนถล่มในลักษณะไหนพร้อมอธิบำย 

 

 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................. 
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กิจกรรมที่ 4.3  ลักษณะพื้นท่ีเส่ียงภัยดินโคลนถล่ม และสัญญำณบอกเหตุก่อนเกิดดินโคลนถล่ม 
ให้ใส่เครื่องหมำย  หน้ำข้อควำมท่ีกล่ำวถูกต้อง หรือใส่เครื่องหมำย  หน้ำข้อควำมท่ีกล่ำวผิด 
 

............... 1. มีฝนตกหนักถึงหนักมำกตลอดท้ังวัน 

............... 2. นกจะบินต่ ำ ผึ้งจะหำยไปจำกแปลงดอกไม้ 

............... 3. มีกิ่งไม้หรือท่อนไม้ไหลมำกับกระแสน้ ำ 

............... 4. พื้นท่ีใกล้ชำยลุ่มแม่น้ ำเจ้ำพระยำ 

............... 5. สีของน้ ำมีสีขุ่นมำกกว่ำปกติหรือเปลี่ยนเป็นเหมือนสีดินภูเขำ 

............... 6. กำรปลูกพืชหลำกหลำยชนิด 

............... 7. เกิดช่องทำงเดินน้ ำแยกขึ้นใหม่หรือหำยไปจำกเดิมอย่ำงรวดเร็ว 

............... 8. เกิดรอยแตกบนบนภูเขำ หรือซอกหิน 

............... 9. มีเสียงดัง อื้ออึง ผิดปกติดังมำจำกภูเขำและล ำห้วย  

............... 10. กบจะร้องดังและนำนกว่ำปกติสุนัขจะหอนหรือครำงและกระวนกระวำย  

 สัตว์ท่ีอยู่ใต้ดินออกจำกรูหนีขึ้นที่สูง 

............... 11. ท่ีลำดเชิงเขำท่ีมีกำรขุดหรือถม 

............... 12. พื้นท่ีสูงชันไม่มีพืชปกคลุม 

................ 13. พื้นท่ีตำมลำดเชิงเขำหรือบริเวณท่ีลุ่มใกล้เชิงเขำมีโอกำสเกิดดินถล่มสูง

................ 14. อยู่บนเนินหน้ำหุบเขำและเคยมีโคลนถล่มมำก่อน 

............... 15. มีน้ ำป่ำไหลหลำกและน้ ำท่วมบ่อย 
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กิจกรรมที่ 4.4 ใหศ้ึกษำขอ้มูลในตำรำง แล้วตอบค ำถำมตำมหัวข้อท่ีก ำหนด 

 
จำกเหตุกำรณด์ินโคลนถล่มข้ำงต้น จงเรียงล ำดับเหตุกำรณ์ท่ีก่อให้เกิดควำมเสียหำยมำกท่ีสุดมำ 3 

เหตุกำรณ์ พร้อมอธิบำยควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้น  

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

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

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

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

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

  

วันที่เกิดเหตุ สถำนที่ ควำมเสียหำย 

28  
กันยำยน  
2554 

บ้ำนเมืองก๋ำย ต ำบลเมืองก๋ำย 
อ ำเภอแม่แตง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

บ้ำนเรือนของประชำชน เสียหำยจ ำนวน 4หลังคำเรือน  
มีผู้เสียชีวิต จ ำนวน 4 รำย และสูญหำย จ ำนวน 1 รำย  
ดินโคลนถล่มปิดทับเส้นทำงคมนำคม จ ำนวน 4 จุดในพ้ืนที่  

23  
กันยำยน  
2554 

บ้ำนเปียงกอก  
ต ำบลโป่งน้ ำร้อน อ ำเภอฝำง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

น้ ำท่วมบ้ำนเรือนประชำชน ทรัพย์สินได้รับควำมเสียหำย 
มีผู้เสียชีวิต จ ำนวน 1 รำย และสูญหำย จ ำนวน 2 รำย  

3  
สิงหำคม  
2554 

บ้ำนปู่ทำ ต ำบลแม่สำมแลบ  
อ ำเภอสบเมย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ปิดทับเส้นทำงหลวงแผ่นดิน 1194 
แม่สะเรียง-แม่สำมแลบ กว่ำ 10 จุด และปิดทับบ้ำนเรือน
เสียหำยทั้งหลัง 1 หลัง และเสียหำยบำงส่วน 9 หลังมี
ผู้เสียชีวิต 9 รำย ผู้ได้รับบำดเจ็บ 12 คน  

9 ตุลำคม  
2549 

ต ำบลแม่งอน อ ำเภอฝำง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

มีผู้เสียชีวิต 8 รำย  
บ้ำนเรือนเสียหำยรวม 29 หลัง 

สิงหำคม  
2549 

ต ำบลทุ่งช้ำง อ ำเภอทุ่งช้ำง  
จังหวัดน่ำน 

บ้ำนเรือนเสียหำย 2 หลัง ถนนบนเชิงเขำถูกตัดขำด 

22  
พฤษภำคม 

2549 

พ้ืนที่อ ำเภอลับแล  
อ ำเภอเมือง อ ำเภอท่ำปลำ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

มีประชำชนผู้ประสบภัย ประมำณ 128,800 คน โดยมี
ผู้เสียชีวิตทั้งหมด 66 รำย สูญหำย 37 คน บ้ำนเรือน
เสียหำย 3,076 หลัง ในจ ำนวนนี้เป็นบ้ำนเรือนที่เสียหำยทั้ง
หลัง จ ำนวน 430 หลังคำเรือน 
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กิจกรรมที่ 4.5  จำกข้อมลูท่ีก ำหนดให้ จงเติมตัวเลขหน้ำข้อควำมให้ถูกต้อง  
 ก ำหนดให ้ ( 1 ) กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเกิดเหตุดินโคลนถลม่ 
   ( 2 ) กำรปฏิบัติขณะเกิดเหตุดินโคลนถล่ม 

  ( 3 ) กำรปฏิบัติหลังเกิดเหตุดินโคลนถล่ม 
 

 ................. 1.  ติดต่อขอรับควำมช่วยเหลือและฟื้นฟูจำกบุคคลหรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
 ................. 2. ท ำควำมสะอำดท ำลำยซำกสัตว์ท่ีล้มตำย พร้อมท้ังจัดกำรเก็บฝังเพื่อป้องกัน
   โรคระบำด 
 ................. 3. ติดตำมสถำนกำรณ์และข่ำวกำรพยำกรณ์อำกำศทำงสถำนีวิทยุกระจำยเสียง
   ท้องถิ่น 
 ................. 4. ตั้งสติ แล้วรวบรวมอุปกรณ์ฉุกเฉินที่จ ำเป็นต้องใช้เมื่อประสบเหตุ 
 ................. 5. แจ้งสถำนกำรณ์เจ้ำหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ผู้น ำชุมขนให้ทรำบเพื่อแจ้งเหตุ 
 ................. 6. ติดตำมสถำนกำรณ์และข่ำวกำรพยำกรณ์อำกำศทำงสถำนีวิทยุหอกระจำย
   เสียงท้องถิ่นเพื่อป้องกันกำรเกิดเหตุซ้ ำ 
 ................. 7. จัดเตรียมอำหำร น้ ำดื่ม ยำรักษำโรค และอุปกรณ์ฉุกเฉินที่จ ำเป็นต้องใช้ 
   เมื่อประสบเหตุ 
 ................. 8. ท ำกำรอพยพออกจำกพื้นท่ีเส่ียง หรืออยู่ในบริเวณท่ีปลอดภัย 
 ................. 9. แจ้งสถำนกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นให้กับเจ้ำหน้ำท่ี หรือผู้น ำชุมขนให้ทรำบ โดยเร็ว 
 ................. 10.  แจ้งเตือนภัยให้ผู้ท่ีมีควำมเส่ียงประสบเหตุรำยอื่น ๆ ได้ทรำบอย่ำงท่ัวถึง 
 .................. 11. ซักซ้อมแผนกำรอพยพ กำรช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยแผ่นดินถล่ม 
 ................. 12. จัดเวรยำมเพ่ือเดินตรวจตำดูสถำนกำรณ์รอบหมู่บ้ำนเพ่ือสังเกตสิ่งผิดปกติ 
 ................. 13. ตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยให้อยู่ในสภำพท่ีพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ 
 ................. 14.  สังเกตและเฝ้ำระวังน้ ำและดิน 
 ................. 15. สังเกตลักษณะบริเวณโดยรอบท่ีตั้งของชุมชนและบริเวณท่ีเส่ียงภัยจำก 
    แผ่นดินถล่ม  
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กิจกรรมกำรเรียนรู้หน่วยที่ 5 ไฟป่ำ 

กิจกรรมที่ 5.1  อธิบำยควำมหมำยของค ำว่ำ ไฟป่ำ มำพอสังเขป 
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กิจกรรมที่ 5.2   ให้ชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับสำเหตุ และผลกระทบท่ีเกิดจำกไฟป่ำ จำกเว็บไซต์ 

www.youtube.com เร่ือง “กำรป้องกันภัยไฟป่ำ 1/1” และ เร่ือง “กำรป้องกันภัยไฟป่ำ 2/2” 
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กิจกรรมที่ 5.3  บอกชนิดของไฟป่ำ ฤดูกำลเกิดไฟป่ำประเทศต่ำง ๆ ในทวีปเอเชีย 
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กิจกรรมที่ 5.4  ศึกษำค้นคว้ำเหตุกำรณ์ไฟป่ำประเทศต่ำง ๆ ในทวีปเอเชีย แล้วสรุปส่ง 
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กิจกรรมที่ 5.5  ให้ผู้เรียนศึกษำข้อมูลกำรเกิดไฟป่ำในทวีปเอเชีย ว่ำส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นใน

ประเทศใด เพรำะเหตุใด 
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กิจกรรมที่ 5.6  ให้เสนอแนวทำงปฏิบัติก่อนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิดไฟป่ำ 

........................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมหน่วยกำรเรียนรู้ที่ 6 หมอกควัน  

กิจกรรมที่ 6.1  อธิบำยสำเหตุกำรเกิดหมอกควัน 
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กิจกรรมที่ 6.2  อธิบำยปัจจัยท่ีท ำให้ปัญหำหมอกควันมีควำมรุนแรงย่ิงขึ้น 
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กิจกรรมที่ 6.3  บอกผลกระทบด้ำนสุขภำพท่ีเกิดจำกหมอกควัน 
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กิจกรรมที่ 6.4  อธิบำยสถำนกำร์หมอกควันในชุมชนของท่ำน 

ประเด็นที่ 1 ชุมชนของท่ำน (หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ หรือจังหวัด) เคยเผชิญปัญหำ
จำกหมอกควันหรือไม่ อย่ำงไร 

ประเด็นที่ 2 หมอกควันในชุมชนของท่ำนเกิดจำกสำเหตุอะไร 
ประเด็นที่ 3 ท่ำนปฏิบัติอย่ำงไรเมื่อเผชิญกับหมอกควันในชุมชนของท่ำน 
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กิจกรรมที่ 6.5   ท่ำนจะเตรียมควำมพร้อมในกำรรับสถำนกำรณ์กำรเกิดหมอกควันในชุมชน

อย่ำงไร 
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กิจกรรมหน่วยกำรเรียนรู้ที่ 7 แผ่นดินไหว  

กิจกรรมที่ 7.1 แผ่นดินไหวคืออะไร และเกิดขึ้นไดอ้ย่ำงไร อธิบำยพอสังเขป 
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กิจกรรมที่ 7.2  

 1. ให้ผู้เรียนบอกและอธิบำยปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับระดับควำมเสียหำยจำกแผ่นดินไหว 

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

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

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

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

 2. ให้ผู้เรียนบอกผลกระทบท่ีเกิดจำกแผ่นดินไหว มำอย่ำงน้อย 5 ข้อ 
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กิจกรรมที่ 7.3  ศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะกำรเกิดแผ่นดินไหว สำเหตุ และปัจจัยท่ีส่งผล

กระทบให้เกิดควำมเสียหำยจำกแผ่นดินไหว แล้วท ำกิจกรรมต่อไปนี้ 

ค ำสั่ง ให้ท ำเคร่ืองหมำย ( / ) หน้ำข้อควำมท่ีกล่ำวถูก และ () หน้ำข้อควำมท่ีกล่ำวผิด 

 

 …………1. แผ่นดินไหวเกิดจำกกำรเคลื่อนตัวโดยฉับพลันของแผ่นเปลือกโลกส่วนใหญ่มัก
     เกิดขึ้นบริเวณขอบของแผ่นเปลือกโลก 
  …………2. กำรเกิดแผ่นดินไหวมีสำเหตุจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงธรรมชำติเท่ำนั้น 
 …………3. รอยเลื่อน คือ รอยร้ำวของหินใต้พื้นโลก 
 …………4. รอยเลื่อนมีพลัง เป็น รอยเล่ือนท่ีมีโอกำสเกิดแผ่นดินไหว 
 …………5. แผ่นดินไหวท้องถิ่น มีศูนย์กลำงแผ่นดินไหวท่ีระดับควำมลึก 100 กิโลเมตรขึ้นไป 
 …………6. วงแหวนแห่งไฟ เป็นบริเวณท่ีมีอัตรำกำรเกิดแผ่นดินไหวมำกที่สุดในโลก 
 …………7. ขนำดของแผ่นดนิไหวมีขนำดตั้งแต่ 1.0 – 10.0 ตำมมำตรำริกเตอร์ 
 …………8. ระดับควำมรุนแรงของแผ่นดินไหวใช้หน่วยวัดที่เรียกว่ำ “เมอคัลลี”่ 
 …………9. ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดควำมเสียหำยจำกแผ่นดินไหว ประกอบด้วย ขนำด ควำมลึก
     ของจุดศูนย์เกิดแผ่นดินไหว ควำมรุนแรง และระยะทำง 
 …………10. เมื่อเกิดแผ่นดินไหวแล้ว ต้องระวังไม่เข้ำใกล้อำคำรหรือสิ่งก่อสร้ำงท่ีได้รับ 
       ควำมเสียหำยแต่ยังไม่พังลงมำ เนื่องจำกจะมีแผ่นดินไหวตำมเกิดขึ้นแต่จะมี
       ขนำดที่เล็กกว่ำ 
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กิจกรรมที่ 7.4  ขนำดตำมมำตรำริกเตอร์ กำรรับรู้ และลักษณะท่ีปรำกฎของกำรเกิดแผ่นดินไหว 

ริกเตอร ์ กำรรับรู้ ลักษณะที่ปรำกฏ 
1.0 - 2.9  

 
 

 

3.0 – 3.9  
 
 

 

4.0 – 4.9  
 
 

 

5.0 – 5.9  
 
 

 

6.0 – 6.9  
 
 

 

7.0 ขึ้นไป  
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กิจกรรมที่ 7.5 ศึกษำสถำนกำรณ์แผ่นดินไหวท่ีเกิดขึ้นในทวีปเอเชีย จำกสื่อต่ำง ๆ เช่น 

หนังสือพิมพ์ วำรสำร อินเตอร์เน็ต เป็นต้น แล้วอธิบำยสถำนกำรณ์กำรเกิดแผ่นดินไหวและ

ผลกระทบ มำ 1 สถำนกำรณ์  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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กิจกรรมที่ 7.6  

 1. บอกกำรเตรียมควำมพร้อมรับมือกับภัยแผ่นดินไหว มำอย่ำงน้อย 5 ข้อ 

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

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

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

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

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

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

 2. บอกข้อควรปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหว มำอย่ำงน้อย 5 ข้อ 

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

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

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

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

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

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

 3.  บอกวิธีปฏิบัติหลังจำกเกิดแผ่นดินไหว มำอย่ำงน้อย 5 ข้อ 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………….….…. 
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กิจกรรมหน่วยกำรเรียนรู้ที่ 8  สึนำมิ..ภัยร้ำยที่น่ำกลัว 

กิจกรรมที่ 8 

 1. สึนำมิ หมำยถึง 

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

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

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

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

 2. จงบอกสำเหตุและปัจจัยกำรเกิดสึนำมิ 

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

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

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

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

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

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

 3. จงบอกสัญญำณบอกเหตุก่อนเกิดสึนำมิ 

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................... 
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 4. ประเทศใดบ้ำง ท่ีได้รับควำมเสียหำยจำกกำรเกิดสึนำมิ ในปี พ.ศ. 2547 

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

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

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

 5. ประเทศไทยได้รับควำมเสียหำยจำกสึนำมิ ในจังหวัดใดบ้ำง 

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

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

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

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

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

 6. จงบอกผลกระทบที่เกิดจำกสึนำมิ ได้แก่อะไรบ้ำง

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

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

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

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

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

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

 7. จงบอกมีวิธีกำรระวังภัยจำกสึนำมิ ว่ำท ำได้อย่ำงไรบ้ำง 

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................... 
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 8.  จงบอกวิธีกำรปฏิบัติตนขณะเกิดเหตุกำรณ์สึนำมิ 

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

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

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

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

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

 9. จงบอกวิธีกำรปฏิบัติตนหลังเกิดเหตุกำรณส์ึนำมิ 

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

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

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

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

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

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

 10. กรณีท่ีเกิดสึนำมิจะขอประสำนควำมช่วยเหลือและแจ้งข่ำวจำกหน่วยงำนใดบ้ำง 

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมหน่วยกำรเรียนรู้ที่ 9  
บุคลำกรและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชำต ิ

กิจกรรมที่ 9.1 หำกเกิดเหตุกำรณ์ลมพำยุพัดบ้ำนเรือนจนได้รับควำมเสียหำย ควรแจ้งบุคคลหรือ
หน่วยงำนใดบ้ำงเพ่ือขอรับควำมช่วยเหลือเบ้ืองต้น 

1. ถ้ำเหตุกำรณ์ดังกล่ำวเกิดในหมูบ้ำนของท่ำนเอง
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
2. ถ้ำเหตุกำรณ์เกิดหมู่บ้ำนอื่นในจังหวัดของท่ำน 
....................................................................................................................................................
.........................................................................................…………............................................... 
....................................................................................................................................................
..........................................................................................………….............................................. 

 
กิจกรรมที่ 9.2 จงบอกหน่วยงำนท่ีมีบทบำทหน้ำท่ีในกำรให้ควำมช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ 
ภัยธรรมชำติ พร้อมบอกช่องทำงติดต่อประสำนงำนของแต่ละหน่วยงำน มำอย่ำงน้อย 5 หน่วยงำน 
 1.......................................................................................................................... 
 2.......................................................................................................................... 

3.......................................................................................................................... 
4.......................................................................................................................... 

 5.......................................................................................................................... 
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แบบทดสอบหลังเรียน 

ค ำชี้แจง เลือกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค ำตอบเดียว 

 1. กำรเกิดภัยแล้งโดยธรรมชำติ เกิดขึ้นจำกสำเหตุใด 
  ก. กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
  ข. ผลกระทบของภำวะเรือนกระจก 
  ค. กำรท ำลำยชั้นโอโซน 
  ง. กำรตัดไม้ท ำลำยป่ำ 

 2. หน่วยงำนใด มีหน้ำท่ีในกำรแจ้งข่ำวพยำกรณ์อำกำศให้ประชำชนรับทรำบโดยท่ัวกัน 
  ก. กรมวิชำกำรเกษตร  ข. กรมอุตุนิยมวิทยำ 
  ค. กรมทรัพยำกรธรณี  ง. กรมทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม 

 3. ประเทศไทยมักจะเกิดภัยแล้งขึ้นในภูมิภำคใด 
  ก. ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภำคตะวันออก   
  ข. ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภำคเหนือ   
  ค. ภำคเหนือ  ภำคตะวันออก  
  ง. ภำคเหนือ  ภำคใต้  

 4.  ข้อใดเป็นกำรป้องกันภัยแล้งท่ีมีประสิทธิภำพมำกท่ีสุด  
  ก.  งดกำรตัดไม้ทุกประเภท 
  ข. ท ำฝนเทียมในบริเวณท่ีแห้งแล้ง 
  ค. ลดกำรใช้น้ ำโดยใช้เฉพำะท่ีจ ำเป็น 
  ง. ลดกำรท ำลำยป่ำ และเพ่ิมพื้นท่ีป่ำ 

 5. กำรปลูกหญ้ำแฝก ช่วยแก้ไขปัญหำใดได้ดีที่สุด  
  ก. กำรชะล้ำงกำรพังทลำยของดิน 
  ข.  กำรขำดแคลนวัสดุมุงหลังคำ 
  ค.  ดินขำดปุ๋ยไนโตรเจน 
  ง.  เศรษฐกิจตกต่ ำ 
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 6. พำยุฤดูร้อน ส่วนมำกจะเกิดขึ้นระหว่ำงเดือนใด 
  ก.  มกรำคม ถึง มีนำคม 
  ข.  มีนำคม ถึง เมษำยน 
  ค.  พฤษภำคม ถึง มิถุนำยน 
  ง.  กรกฎำคม ถึง พฤศจิกำยน 

 7. กำรเกิดวำตภัยในข้อใดสัมพันธ์กับแหล่งท่ีเกิด  
  ก. พำยุไต้ฝุ่นเกย์– ลำว 
  ข. พำยุไต้ฝุ่นกิสนำ– กัมพูชำ 
  ค. พำยุไซโคลนนำร์กีส– พม่ำ 
  ง.  พำยุเขตร้อนแฮร์เรียต– จีน 

 8.  พำยุเขตร้อน “แฮร์เรียต” เคล่ือนตัวเข้ำสู่ประเทศไทยบริเวณใด 
  ก.  บริเวณจังหวัดหนองคำย 
  ข.  บริเวณจังหวัดอุบลรำชธำนี 
  ค.  บริเวณอ ำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  ง.  บริเวณแหลมตะลุมพุก อ ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช  

 9.  หลังเกิดวำตภัยควรปฏิบัติตนตำมข้อใด 
  ก. หำกมีผู้บำดเจ็บให้ช่วยเหลือทันที  
  ข.  ติดตำมฟังข่ำวอำกำศจำกแหล่งข่ำวรัฐบำล 
  ค.  ควรดับไฟปลดสะพำนไฟฟ้ำ ปิดวำล์วแก๊ส 
  ง. พักในอำคำรที่มั่นคงตลอดเวลำขณะเกิดวำตภัย 

 10.  ศูนย์กลำงพำยุ เรียกอีกอย่ำงว่ำอะไร 
  ก.  หัวพำยุ  ข.  เงำพำยุ 
  ค.  ตำพำยุ  ง.  เขตพำยุ 
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 11. ข้อใด ไม่ใช่ สำเหตุส ำคัญของกำรเกิดอุทกภัย 
  ก. ผลจำกกำรหนุนของน้ ำทะเล 
  ข. ฝนตกหนักจำกพำยุหมุนเขตร้อน 
  ค. กำรเกิดแผ่นดินไหว ภูเขำไฟระเบิด 
  ง. ควำมแตกต่ำงในระดับควำมสูง-ต่ ำของพื้นท่ี 

 12. พื้นท่ีในข้อใดเส่ียงต่อกำรเกิดอุทกภัย น้อยท่ีสุด  
  ก.  พื้นท่ีเชิงเขำท่ีมีน้ ำป่ำไหลหลำก 
  ข. ท่ีรำบเชิงเขำท่ีตั้งอยู่ห่ำงจำกแม่น้ ำ  
  ค. ท่ีรำบต่ ำชุ่มน้ ำมีน้ ำท่วมขังชื้นแฉะตลอดเวลำ 
  ง. ท่ีรำบลุ่มน้ ำท่ีประสบปัญหำกำรระบำยน้ ำลงสู่ทะเล 

 13. ข้อใด ไม่ควร ปฏิบัติหลังจำกน้ ำท่วมลด 
  ก.  เก็บกู้สิ่งของมีค่ำหรือเอกสำรส ำคัญ 
  ข. น ำเครื่องใช้ไฟฟ้ำท่ีถูกน้ ำท่วมไปใช้งำนต่อไป 
  ค. ประเมินควำมเสียหำย และท ำแผนบูรณะซ่อมแซม 
  ง. เปิดเครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์เพ่ือฟังรำยงำนสถำนกำรณ์น้ ำท่วม 

 14. ข้อใดที่ภูมิปัญญำชำวบ้ำนจัดเป็นสัญญำณเตือนภัยท่ีถูกต้อง ก่อนเกิดภัยพิบัติทำง
 ธรรมชำติ 
  ก. ฤดูร้อนปีใด พบรังผ้ึง รังมดแดง ท ำรังบนยอดไม้ เป็นสัญญำณเตือนว่ำในหน้ำฝน 
   ปีนั้นฝนจะมำก 
  ข. ฤดูร้อนปีใด มดที่ขุดรูอำศัยใต้ดิน ขนเอำขุยดินขึ้นมำท ำเป็นแนวกันดินกลม ๆ รอบรู 
   เป็นสัญญำณว่ำฤดูฝนปีนี้ จะมีฝนน้อย 
  ค. ฤดูร้อนในตอนบ่ำย ถ้ำมีลมค่อนข้ำงแรงพัดเข้ำสู่ภูเขำจนถึงเย็น เป็นสัญญำณ 
   เตือนว่ำคืนนี้จะมีฝนตกหนัก 
  ง. ฤดูร้อน ปีใด ไม่พบรังนกบนต้นไม้ หรือนกย้ำยไปท ำรังตำมถ้ ำ ตำมใต้หน้ำผำซอกหิน
   บนภูเขำ เป็นสัญญำณเตือนว่ำ ฤดูฝนปีนั้นจะมีพำยุลมแรง ฝนตกน้อยมำก 
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 15. ข้อใดต่อไปนีเ้รียงล ำดับขั้นตอนกำรป้องกันภัยธรรมชำติได้ถูกต้อง   
  ก. กำรเฝ้ำระวัง กำรเตือนภัย กำรป้องกันภัยและกำรแก้ปัญหำเมื่อเกิดภัย  
  ข. กำรเตือนภัย กำรเฝ้ำระวัง กำรป้องกันภัย และกำรแก้ปัญหำเมื่อเกิดภัย 
  ค. กำรป้องกันภัย กำรเฝ้ำระวัง กำรเตือนภัย และกำรแก้ปัญหำเมื่อเกิดภัย  
  ง. กำรแก้ปัญหำเมื่อเกิดภัย กำรเฝ้ำระวัง กำรเตือนภัย และกำรป้องกันภัย 

 16. ข้อใดคือผลกระทบของกำรเกิดดินโคลนถล่ม ด้ำนผลกระทบด้ำนเศรษฐกิจ และสังคม 
 มำกท่ีสุด  
  ก. ท่ีอยู่อำศัย ส่ิงปลูกสร้ำงเสียหำยท ำให้เป็นผู้ไร้ท่ีอยู่อำศัย 
  ข. เกิดกำรบำดเจ็บ  ป่วยไข้ ทุพพลภำพ 
  ค. ป่ำและสัตว์ป่ำลดลง ระบบนิเวศน์ก็จะเสียสมดุล 
  ง. เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศจำกกำรพังทลำย 

 17. ดินโคลนถล่มท ำให้เกิดผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม ข้อใดกล่ำวไม่ถูกต้อง 
  ก. ป่ำและสัตว์ป่ำลดลง ระบบนิเวศน์ก็จะเสียสมดุล 
  ข. ป่ำต้นน้ ำจะถูกท ำลำยจนเกิดเกิดภำวะแห้งแล้งตำมมำ 
  ค. พื้นท่ีท ำกินและพืชผลทำงกำรเกษตรเสียหำย 
  ง.  เกิดกำรระบำดของโรคต่ำง ๆ 

 18. ข้อใด ไม่ใช่ สำเหตุส ำคัญของกำรเกิดดินโคลนถล่มท่ีเกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ 
  ก. กำรตัดไม้ท ำลำยป่ำเพื่อท ำไร่เล่ือนลอย 
  ข. พื้นท่ีท่ีมีควำมลำดเอียงมำก 
  ค. กำรเกิดเหตุกำรณ์ฝนตกหนักและตกนำน ๆ 
  ง. กำรหนนุของน้ ำทะเล กัดเซำะบริเวณชำยฝั่ง 

 19.  ข้อใดเป็นวิธีท่ีกำรป้องกันกำรเกิดดินโคลนถล่มได้ดท่ีีสุด 
  ก.  ร่วมกันดูแล รักษำ และป้องกันไม่ให้มีกำรตัดต้นไมท้ ำลำยป่ำในพื้นท่ีป่ำและ 
   บริเวณล ำห้วยให้มีควำมอุดมสมบูรณ์  
  ข. ไม่ระเบิดภูเขำหรือระเบิดหิน 
  ค.  รณรงค์ไม่ดูดน้ ำใต้ดินขึ้นมำใช้ทีละมำก ๆ 
  ง.  ปลูกหญ้ำแฝกบริเวณป่ำไม้   
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 20. ข้อใดคือชนิดของไฟป่ำ   
  ก. ไฟป่ำ  ไฟใต้ดิน  ไฟผิวดิน 
  ข. ไฟผิวดิน ไฟเรือนยอด ภัยแล้ง 
  ค. ไฟใต้ดิน ไฟผิวดิน ไฟเรือนยอด 
  ง. อัคคีไฟ  ไฟใต้ดิน  ไฟเขียว 

 21. ข้อใดกล่ำวถึงสำเหตุของกำรเกิดไฟป่ำไดถู้กต้อง    
  ก. เกิดจำกกำรเผำหญ้ำ  ท ำไร่เลื่อนลอยของ 
  ข. เกิดจำกธรรมชำติ  สำเหตุจำกมนุษย์ 
  ค. ภัยทำงท้ังทำงบก  ภัยทำงน้ ำ  และภัยทำงอำกำศ    
  ง. กำรเกิดวำตภัย  กำรเกิดอุทกภัย  และกำรเกิดอุบัติภัย 

 22. ประเทศใดในแถบทวีปเอเชีย ท่ีประสบภัยไฟป่ำมำกท่ีสุด  
  ก. ประเทศบรูไน  ข. ประเทศเวียดนำม 
  ค. ประเทศเกำหลีเหนือ  ง. ประเทศอินโดนีเชีย 

 23. ข้อใด ไม่ควร ปฏิบัติเมื่อเกิดภัยธรรมชำติ  
  ก. ฟังค ำเตือนจำกทำงรำชกำร  
  ข. ควรเช่ือมั่นในตนเองเสมอ 
  ค. เตรยีมตัวให้พร้อม 
  ง. มีควำมสำมัคคี 

 24. กระบวนกำรในกำรป้องกันภัยธรรมชำติข้อใดถูกต้องท่ีสุด 
   ก. กำรเตือนภัย  กำรเฝ้ำระวัง  กำรป้องกันภัย  และกำรแก้ไขปัญหำเมื่อเกิดภัย  
  ข. กำรป้องกัน  กำรเฝ้ำระวัง  กำรเตือนภัย  และกำรแก้ไขปัญหำเมื่อเกิดภัย 
  ค. กำรเฝ้ำระวัง  กำรเตือนภัย  กำรป้องกันภัย  และกำรแก้ไขปัญหำเมื่อเกิดภัย 
  ง. กำรแก้ไขปัญหำเมื่อเกิดภัย กำรเฝ้ำระวัง  กำรเตือนภัย  กำรป้องกันภัย   
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 25. หมอกควัน หมำยถึงข้อใด 
  ก. ปรำกฏกำรณ์ท่ีฝุ่นควันและอนุภำคแขวนลอยในอำกำศรวมตัวกันในสภำวะ 
   ท่ีอำกำศปิด 
  ข. สภำพอำกำศท่ีมีสำรเจือปน ส่งผลกระทบต่อสุขภำพของมนุษย์ สัตว์และพืชผล 
  ค. เมฆท่ีเกิดในระดับใกล้พื้นดิน ท ำให้ทัศนวิสัยหรือกำรมองเห็นเลวลง 
  ง. หมอกซึ่งมีควันผสมอยู่เป็นจ ำนวนมำกในอำกำศ 

 26. ข้อใดคือปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรเกิดปัญหำหมอกควัน 
  ก. สภำพภูมิประเทศท่ีมีพื้นท่ีป่ำไม้จ ำนวนมำก 
  ข. สภำพอำกำศเย็นท่ีมีหมอกลงจัด 
  ค. กำรเผำป่ำในประเทศเพ่ือนบ้ำน 
  ง. สภำพภูมิประเทศท่ีเป็นท่ีรำบลุ่ม 

 27. ประเทศใดที่ได้รับผลกระทบน้อยท่ีสุดจำกไฟไหม้ป่ำครั้งใหญ่บนเกำะสุมำตรำ 
  ก. ลำว  ข. ไทย 
  ค. มำเลเซีย  ง. อินโดนีเซีย 

 28. หำกท่ำนต้องอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีหมอกควันควรปฎิบัติตนอย่ำงไร 
  ก. ใส่แว่นตำและสวมหน้ำกำกอนำมัยปิดปำกและจมูก  
  ข. ออกก ำลังกำยกลำงแจ้ง ในท่ีมีลมพัดผ่ำน 
  ค.  ดื่มน้ ำให้น้อยลงและงดกำรสูบบุหรี่ 
  ง.  ถูกทุกข้อ 

 29. ข้อใดคือกำรเตรียมควำมพร้อมรับมือก่อนเกิดปัญหำหมอกควันท่ีถูกต้อง          
  ก. ลด เลิก หรือหลีกเลี่ยงกำรเผำหรือกิจกรรมท่ีท ำให้เกิดฝุ่นควัน 
  ข. ปิดประตู หน้ำต่ำง ไม่ให้ควันไฟหรือหมอกควันเข้ำมำในบ้ำน 
  ค. สวมหน้ำกำกอนำมัยปิดปำกและจมูกเพ่ือป้องกันหมอกควัน 
  ง. หลีกเลี่ยงกำรสูดดมฝุ่นละอองของควันเข้ำสู่ร่ำงกำยโดยตรง 
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 30.  เหตุใดจึงต้องมีกำรก ำหนดขนำดของแผ่นดินไหว 
  ก.  เพ่ือป้องกันกำรเกิดแผ่นดินไหว 
  ข. เพ่ือตรวจสอบกำรเกิดแผ่นดินไหวล่วงหน้ำ 
  ค. เพ่ือทรำบถึงศูนย์กลำงของกำรเกิดแผ่นดินไหว 
  ง. เพ่ือทรำบผลกระทบหรือควำมเสียหำยท่ีจะเกิดขึ้น 

 31. ข้อใด ไม่ใช่ บริเวณพื้นท่ีวงแหวนแห่งไฟ (ring of fire) 
  ก. ประเทศญี่ปุ่นท้ังหมด 
  ข. บริเวณด้ำนตะวันตกของเม็กซิโก 
  ค. บริเวณขอบมหำสมุทรแปซิฟิกท้ังหมด 
  ง. บริเวณรอยต่อภูเขำแอลป์และภูเขำหิมำลัย 

 32. ข้อใด ไม่ใช่ ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดควำมเสียหำยจำกแผ่นดินไหว  
  ก. ขนำดของแผ่นดินไหว  ข. ควำมรุนแรงของแผ่นดินไหว 
  ค. จุดศูนย์เกิดแผ่นดินไหว ง. ควำมลึกของจุดศูนย์เกิด 

 33.  ข้อใดเป็นสำเหตุของกำรเกิดแผ่นดินไหวท่ีเกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ  
  ก. กำรระเบิดหิน  ข.  กำรขุดเจำะอุโมงค์ 
  ค.  กำรเจำะน้ ำบำดำล  ง.  เปลือกโลกเกิดกำรโค้งงออย่ำงฉับพลัน 

 34. หำกท่ำนประสบเหตุแผ่นดินไหวและตดิอยู่ใต้ซำกอำคำรท่ำนควรปฏิบัติตนอย่ำงไร 
  ก. จุดเทียนให้แสงสว่ำง 
  ข.  ร้องตะโกนขอควำมช่วยเหลือ 
  ค.  หำวัสดุมำเคำะให้เกิดเสียงดัง 
  ง.  ถูกทุกข้อที่กล่ำวมำ 

 35. สึนำมิ เกิดขึ้นจำกสำเหตุใด 
  ก. พำยุไต้ฝุ่นในมหำสมุทร 
  ข.  ปรำกฏกำรณ์น้ ำขึ้น-น้ ำลง 
  ค.  แผ่นดินไหวใต้พื้นมหำสมุทร 
  ง.  ต ำแหน่งของดำวเครำะห์ต่ำงๆท่ีสัมพันธ์กับโลก 
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 36. เคร่ืองตรวจวัดคลื่นสึนำมิ (ทุ่น) ของประเทศไทยท่ีถูกติดตั้งในมหำสมุทรอินเดีย มีชื่อเรียก
 ตำมข้อใดต่อไปนี ้
  ก. DART    ข.  DARK 
  ค.  DRAF  ง.  DARE  

 37. เหตุกำรณส์ินำมิท่ีเกิดขึ้นบริเวณตอนเหนือของเกำะสุมำตรำ วันท่ี 26 ธันวำคม 2547 
 เป็นแผ่นไหวท่ีมีขนำดเท่ำไหร่ตำมมำตรำริกเตอร์ 
  ก.  9.0-10.0    ข.  8.9-9.0  
  ค.  7.9-8.0  ง. 6.9-7.0  

 38. กรณีท่ีเรำก ำลังอยู่บนเรือใกล้บริเวณชำยฝั่งในขณะที่จะเกิดสินำมิ เพ่ือควำมปลอดภัยเรำ
 ต้องปฏิบัติตัวอย่ำงไร 
  ก.  ทอดสมอให้เรืออยู่กับท่ี 
  ข.  รีบน ำเรือเข้ำฝั่งโดยเร็วที่สุด 
  ค.  รีบน ำเรืออกจำกฝ่ังสู่ทะเลลึกให้เร็วที่สุด 
  ง.  กระโดดลงเรือแล้วรีบว่ำยน้ ำเข้ำฝั่งโดยเร็วท่ีสุด 

 39.  เรำควรปฏิบตัิตัวอย่ำงไรในขณะที่เกิดสินำมิ 
  ก.  วิ่งเข้ำไปหลบอยู่ในรถยนต์ 
  ข.  ไปดูคลื่นว่ำสูงเพียงไดจะได้หลบทัน 
  ค.  รีบตำมหำญำติ พี่น้อง เพ่ือน หรือคนท่ีรู้จัก 
  ง.  รีบหนีขึ้นบนฝั่งและขึ้นไปยังท่ีสูงโดยเร็วท่ีสุด 

 40. เมื่อเกิดภัยธรรมชำติขึ้น หน่วยงำนใดมีหน้ำท่ีให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  ก.  ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์  
  ข.  ส ำนักเฝ้ำระวังและควบคุมโรคติดต่อ 
  ค.  ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณะภัยจังหวัด  
  ง.  ศูนย์ป้องกันและบรรเทำอุบัติเหตุอุบัติภัยแห่งชำติ 
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คณะผู้จัดท ำ 

ที่ปรึกษำ 
นำยสุรพงษ์ จ ำจด     เลขำธิกำร กศน.  ส ำนักงำน กศน. 
นำยประเสริฐ หอมดี    รองเลขำธิกำร กศน.  ส ำนักงำน กศน. 
นำงตรีนุช สุขสุเดช    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำนอกระบบ 
          และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
นำยจ ำเริญ  มูลฟอง    ผู้อ ำนวยกำร สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
นำยสมชำย  เด็ดขำด    รองผู้อ ำนวยกำร สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 

ผู้รวบรวม/ เรียบเรียง 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 ภัยแล้ง         
 นำงอุบลรัตน์  มีโชค    ครูช ำนำญกำร สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
 นำยธนำกร  หน่อแก้ว   คร ูสถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
 นำยประวิตร  ประธรรมโย  ครู กศน.อ ำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 
 นำงกนิษฐำ  แสงอำยุ    ครูอำสำสมัคร กศน.อ ำเภอพำน จ.เชียงรำย 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 วำตภัย 
 นำงแก้วตำ  ธีระกุลพิศุทธิ์  ครูช ำนำญกำร สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
 นำงณิชำกร  เมตำภรณ์   ครูช ำนำญกำรพิเศษ สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
 นำงดวงทิพย์  แก้วประเสริฐ ครูช ำนำญกำรพิเศษ สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
 นำงสำวชลธิชำ  ก๋ำแก้ว   คร ูกศน.ต ำบล กศน.อ ำเภอเมือง จ.น่ำน 
 นำงอ ำพร  ค ำลือ     ครูอำสำสมัคร กศน.อ ำเภอเมือง จ.น่ำน 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 อุทกภัย 
 นำงกรรณิกำร์  ยศตื้อ   ครูช ำนำญกำร สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
 นำงวรำพรรณ  พูลสวัสดิ์  ครูช ำนำญกำร สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
 นำงอริสำ  ประกอบดี   คร ูสถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
 นำงสำวพรวิมล  พันลำ   คร ูศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำล ำปำง 
 นำยนครินทร์  อรุณพันธ์  นักวิชำกำร ศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำล ำปำง 



สมดุบนัทกึกิจกรรมการเรียนรู้ ชดุวิชาการเรียนรู้สูภ้ัยธรรมชาติ 2  -  51 

 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 ดินโคลนถล่ม 
 นำงกรรณิกำร์  ยศตื้อ   ครูช ำนำญกำร สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
 นำงวรำพรรณ  พูลสวัสดิ์  ครูช ำนำญกำร สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
 นำงอริสำ  ประกอบดี   คร ูสถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
 นำงสำวพรวิมล  พันลำ   คร ูศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำล ำปำง 
 นำยนครินทร์  อรุณพันธ์  นักวิชำกำร ศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำล ำปำง 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 5 ไฟป่ำ 
 นำงสำวกมลธรรม  ชื่นพันธุ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
 นำงสำวสำยพิน  ใจแก่น   ครู กศน.ต ำบล กศน.อ ำเภอเมือง จ.ล ำปำง 
 นำงเยำวรีย์  บุณยะภักดิ์   ครูอำสำสมัคร กศน.อ ำเภอเมือง จ.ล ำปำง 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 6 หมอกควัน 
 นำงสำวนัชรี  อุ่มบำงตลำด  ครูช ำนำญกำร สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
 นำงสำวจิระวดี  สมทรง   ครู กศน.อ ำเภอแจ้ห่ม จ.ล ำปำง 
 นำงสำวนันทรัตน์  ไขล ำเมำ ครู กศน.ต ำบล กศน.อ ำเภอเมืองปำน จ.ล ำปำง 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 7 แผ่นดินไหว 
 นำยเสถียรพงศ์  ใจเย็น   คร ูสถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
 นำงกำญจน์ณัฏฐำ  คีรีธีรกุล ครู กศน.อ ำเภอแม่สรวย จ.เชียงรำย 
 นำงยุพดี  ดวงค ำ     ครู กศน.อ ำเภอสันทรำย จ.เชียงใหม ่
 นำงธัญญำรัตน์  ก ำพุฒกลำง ครูอำสำสมัคร กศน.อ ำเภอแม่สรวย จ.เชียงรำย 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 8 สึนำมิ 
 นำยจำรุเศรษฐ์  อรุณสิทธิ ์  ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอสันทรำย จ.เชียงใหม่ 
 นำยนิพนธ์  ณ จันตำ    ครูช ำนำญกำรพิเศษ สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
 นำยธีรวุฒิ  วังแก้ว    ครูช ำนำญกำร กศน.อ ำเภอสูงเม่น จ.แพร่ 
 นำยอดุร  ค ำบุญเรือง    ครู กศน.ต ำบล กศน.อ ำเภอเชียงม่วน จ.พะเยำ 
 นำยพิรุณ  กุลชวำล    ครู กศน.ต ำบล กศน.อ ำเภอปง จ.พะเยำ 
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หน่วยกำรเรียนรู้ที ่9 บุคลำกรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ฯ 
 นำยนิพนธ์  ณ จันตำ    ครูช ำนำญกำรพิเศษ สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
 นำงสำวกมลธรรม  ชื่นพันธุ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
 นำงแก้วตำ  ธีระกุลพิศุทธิ์  ครูช ำนำญกำร สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 

บรรณำธิกำร/พิสูจน์อักษร 
 นำยนิพนธ์  ณ จันตำ    ครูช ำนำญกำรพิเศษ สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
 นำงสำวกมลธรรม  ชื่นพันธุ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
 นำงณิชำกร  เมตำภรณ์   ครูช ำนำญกำรพิเศษ สถำบัน กศน. ภำคเหนือ  
 นำงอุบลรัตน์  มีโชค    ครูช ำนำญกำร สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
 นำงแก้วตำ  ธีระกุลพิศุทธิ์  ครูช ำนำญกำร สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
 นำงกรรณิกำร์  ยศตื้อ   ครูช ำนำญกำร สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
 นำงสำวนัชรี  อุ่มบำงตลำด  ครูช ำนำญกำร สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
 นำงวรำพรรณ  พูลสวัสดิ์  ครูช ำนำญกำร สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
 นำงอริสำ  ประกอบดี   คร ูสถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
 นำยเสถียรพงศ์  ใจเย็น   คร ูสถำบัน กศน. ภำคเหนือ  

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 นำยนิพนธ์  ณ จันตำ    ครูช ำนำญกำรพิเศษ สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 

จัดรูปเล่ม 
 นำยนิพนธ์  ณ จันตำ    ครูช ำนำญกำรพิเศษ สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
 นำงณิชำกร  เมตำภรณ์   ครูช ำนำญกำรพิเศษ สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
 นำงแก้วตำ  ธีระกุลพิศุทธิ์  ครูช ำนำญกำร สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
 นำยเสถียรพงศ์  ใจเย็น   คร ูสถำบัน กศน. ภำคเหนือ 

ออกแบบปก 
 นำยเสถียรพงศ์  ใจเย็น   คร ูสถำบัน กศน. ภำคเหนือ 

พิมพ์ที่  

สถำบันพัฒนำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยภำคเหนือ ล ำปำง 
เอกสำรวิชำกำรล ำดับท่ี 28/2559 
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