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ค าน า 
 

 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 เป็นสมุดบันทึกส าหรับ 
ท ากิจกรรมท่ีก าหนดไว้ในชุดวิชา เพื่อให้ผู้ เรียนได้ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ และฝึก ทักษะ
ประสบการณ์ท่ีจ าเป็นในวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 
 กิจกรรมท่ีก าหนดจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นในแต่ละเรื่อง  
โดยกิจกรรมจะประกอบด้วย 
 1.  กิจกรรมประเมินผลการเรียนรู้ จากบทเรียนท่ีผู้เรียนได้ศึกษามา ซึ่งกิจกรรมนี้จะมี
แนวทางเฉลยค าตอบให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบได้ด้วยตนเองท้ายชุดวิชา 
 2. กิจกรรมการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 3.  กิจกรรมปฏิบัติและเก็บข้อมูลสถิติด้วยตนเอง 
 4. กิจกรรมการค้นคว้าและแสดงความคิดเห็น 
 ส านักงาน กศน. หวังว่า เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาชุดวิชา พร้อมได้ทดสอบปฏิบัติ และท ากิจกรรม 
ตามค าแนะน าอย่างสมบูรณ์ ครบถ้วนแล้ว ผู้เรียนจะประสบความส าเร็จจากการศึกษาได้ 
 
 

                                                                          ส านักงาน กศน. 
                                                                           ตุลาคม 2559 
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ค าชี้แจงการใช้สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้นี้ ใช้ควบคู่กับ ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 รหัสวิชา 
สค32032 ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนของชุดวิชาตามท่ีก าหนด เพื่อให้ผู้เรียนทราบความรู้
พื้นฐาน และตรวจค าตอบจากเฉลยท้ายเล่มของชุดวิชา หลังจากนั้นผู้เรียนศึกษาเนื้อหาในชุดวิชา 
ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ แล้วให้ท ากิจกรรมท้ายเรื่องของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ลงในสมุดบันทึก
กิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถตรวจค าตอบจากเฉลยท้ายเล่มของชุดวิชา หากผู้เรียนท ากิจกรรม
ไม่ถูกต้อง ให้กลับไปทบทวนเนื้อหาสาระในเรื่องนั้นให้เข้าใจ แล้วท ากิจกรรมเรียนรู้ซ้ าอีกครั้ง 
จนถูกต้อง และเมื่อท ากิจกรรมการเรียนรู้ครบทุกหน่วยการเรียนรู้แล้ว ให้ท าแบบทดสอบหลังเรียน
และตรวจค าตอบจากเฉลยท้ายเล่มของชุดวิชา   
 ในการท ากิจกรรมการเรียนรู้นี้ ผู้เรียนต้องท ากิจกรรมด้วยตนเองให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม 
เพ่ือให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีประสิทธิภาพและบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของชุดวิชานี้ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 

ค าช้ีแจง ให้ผู้เรียนเลอืกค ำตอบที่ถูกตอ้งทีสุ่ดเพียงค ำตอบเดียว 

1. ปัจจัยส ำคัญท่ีท ำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น คืออะไร      
 ก. ป่ำไม้เหลือน้อย         
 ข. ปรำกฏกำรณ์เรือนกระจก        
 ค. ปรำกฏกำรณ์ภูเขำไฟระเบิด       
 ง. แสงอำทิตย์แผ่รังสีตรงมำยังโลกเพิ่มขึ้น 

2. กำรเพ่ิมปริมำณก๊ำซ “เรือนกระจก” จะเกิดขึ้นในข้อใด     
 ก. อุทกภัย          
 ข. ภัยแล้ง           
 ค. แผ่นดินไหว           
 ง. ควำมกดอำกำศต่ ำ 

3. ผลกระทบจำกกำรเกิดปรำกฏกำรณ์ “เอลนิโญ” หมำยถึงอะไร     
 ก. บริเวณท่ีเคยแห้งแล้งจะมีฝนตกชุกตลอดทั้งปี      
 ข. บริเวณที่มีฝนตกน้อยกลับจะมีฝนตกมำกอย่ำงต่อเนื่องตลอดทั้งปี    
 ค. บริเวณท่ีมีปริมำณฝนตกเพิ่มขึ้นอีกและบริเวณท่ีแห้งแล้งยังแห้งแล้งเพิ่มมำกขึ้น  

 ง. บริเวณท่ีเคยมีฝนตกชุกจะมีปริมำณฝนลดลงอย่ำงมำกและบริเวณท่ีมีฝนตกน้อยมีฝน
เพ่ิมมำกขึ้น 

4. ผลกระทบจำกกำรสูญเสีย พื้นที่ป่าไม้จนท ำให้เกิดภำวะโลกร้อนคือข้อใด    
 ก. พื้นดินแตกแยกระแหง         
 ข. ขำดแคลนแหล่งต้นน้ ำล ำธำร       
 ค. เกิดปรำกฏกำรณ์เรือนกระจก        
 ง. สัตว์ป่ำบำงชนิดล้มตำยใกล้จะสูญพันธุ์ 
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5. ข้อใดไม่ใช่ภัยพิบัติที่มีผลสืบเนื่องมำจำกกำรตัดไมท้ ำลำยป่ำ     
 ก. ภัยแล้ง    
 ข. แผ่นดินถล่ม    
 ค. แผ่นดินไหว      
 ง. น้ ำท่วมฉับพลัน 

6. ข้อใดกล่ำวถงึวำตภัยได้ถูกต้อง          
 ก. ภัยท่ีเกิดจำกไฟไหม้ป่ำท่ีก่อให้เกิดหมอกควัน     
 ข. ภัยท่ีเกิดจำกน้ ำท่วมพื้นท่ีกำรเกษตรของประชำชน    
 ค. ภัยท่ีเกิดจำกกำรปล่อยก๊ำซจำกโรงงำนอุตสำหกรรม    
 ง. ภัยท่ีเกิดขึ้นจำกพำยุลมแรงจนท ำให้เกิดควำมเสียหำย 

7. พำยุในข้อใดเป็นพำยุทอร์นำโด          
 ก. พำยุไต้ฝุ่น      
 ข. พำยุลมงวง     
 ค. พำยุโซนร้อน     
 ง. พำยุดีเปรสชั่น 

8. กำรเกิดวำตภัยส่งผลกระทบต่อสังคมอย่ำงไร      
 ก. ท ำให้คนเสียชีวิต     
 ข. ท ำให้ได้รับบำดเจ็บ     
 ค. ท ำให้สำธำรณูปโภคเสียหำย    
 ง. ท ำให้เกิดควำมวิตกกังวล 

9. ข้อใดเรียงล ำดับควำมรุนแรงของพำยุหมุนเขตร้อนจำกน้อยไปหำมำกได้ถูกต้อง   
 ก. ดีเปรสชั่นโซนร้อนไต้ฝุ่น    
 ข. ไต้ฝุ่นโซนร้อนดีเปรสชั่น    
 ค. โซนร้อนไต้ฝุ่นดีเปรสชั่น    
 ง. ดีเปรสชั่นไต้ฝุ่นโซนร้อน 
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10. พำยุหมุนเขตร้อนเกิดขึ้นในมหำสมุทรอินเดียเรียกว่ำอะไร       
 ก. ไซโคลน      
 ข. บำเกียว     
 ค. ทอร์นำโด      
 ง. เฮอร์ริเคน 

11.พื้นท่ีใดเส่ียงต่อการเกิดน้้าท่วมมากที่สุด 
 ก. บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้้า 
 ข. บริเวณพื้นท่ีราบเชิงเขา 
 ค. บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน 
 ง. บริเวณท่ีเป็นภูเขา หรือเนินเขาท่ีมีบริเวณลาดชันมาก 

12.ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนขณะที่เกิดอุทกภัย 
 ก. ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้้าในพื้นท่ี 
 ข. จัดสภาพแวดล้อมรอบบ้านให้ปลอดภัยจากน้้าท่วม 
 ค. จัดเตรยีมสิ่งของเคร่ืองใช้ท่ีจ้าเป็นไว้ใช้ในช่วงน้้าท่วม 
 ง. ตัดสะพานไฟ และปิดแก๊สหุงต้ม 

13.ข้อใดไม่ควรปฏิบัติเมื่อต้องเดินลุยน้ ำท่วมคือข้อใด  
 ก. แต่งกำยด้วยเสื้อผ้ำท่ีมิดชิด 
 ข. เดินเข้ำใกล้เสำไฟฟ้ำ 
 ค. น ำถุงพลำสติกหุ้มเท้ำแล้วรัดด้วยยำงอีกชั้นเพ่ือป้องกันปลิง 
 ง. ใช้ไม้เขี่ยหรือกระทุ้งน้ ำให้กระจำยเพ่ือให้สัตว์ร้ำยตกใจและหนีไป 

14.กำรเกิดอุทกภัยในประเทศไทยเกิดผลกระทบด้ำนใดน้อยที่สุด 
  ก. กำรคมนำคมขนส่ง ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรเมือง 
 ข. เกษตรกรรม เศรษฐกิจ สังคม สำธำรณสุข 
 ค. กำรศึกษำ เกษตรกรรม และอุตสำหกรรม   
 ง. อุตสำหกรรม จิตรกรรม ประติมำกรรม 
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15.ข้อใดเรียงล ำดับกระบวนกำรป้องกันภัยธรรมชำติได้ถูกต้อง  
 ก. กำรเตือนภัย กำรเฝ้ำระวัง กำรป้องกันภัย และกำรแก้ปัญหำเมื่อเกิดภัย 
 ข. กำรป้องกันภัย กำรเฝ้ำระวัง กำรเตือนภัย และกำรแก้ปัญหำเมื่อเกิดภัย 
 ค. กำรเฝ้ำระวงั กำรเตือนภัย กำรป้องกันภัยและกำรแก้ปัญหำเมื่อเกิดภัย 
 ง. กำรแก้ปัญหำเมื่อเกิดภัย กำรเฝ้ำระวัง กำรเตือนภัย และกำรป้องกันภัย 

16. ใครใช้วิธีท่ีกำรป้องกันกำรเกิดดินโคลนถล่ม ตำมบริเวณไหล่ทำงได้ดีที่สุด    
 ก. วิสทุธิ์ ปลูกต้นไม้ยืนต้นบริเวณไหล่ทำงท่ีมักเกิดดินโคลนถล่ม    
 ข. สุชำปลูกหญ้ำแฝกสลับกับไม้พื้นถิ่นบริเวณไหล่ทำงท่ีมักเกิดดินโคลนถล่ม   
 ค. สุทัศน์ ท ำผนังกั้นด้วยไม้บริเวณไหล่ทำงท่ีมักเกิดดินโคลนถล่ม   
 ง.  สมศักดิ์ปลูกถั่วบรำซิลเต็มพื้นท่ีบริเวณไหล่ทำงท่ีมักเกิดดินโคลนถล่ม 

17. ถ้ำหำกท่ำนมีต ำแหน่งเป็นผูใ้หญ่บ้ำน หลังเกิดดินโคลนถล่ม จะแจ้งขอควำมช่วยเหลือจำก
หน่วยงำนใดเป็นอันดับแรก          
 ก. อบต. หรือ เทศบำลประจ ำต ำบล       
 ข. สำธำรณสุขประจ ำต ำบล          

ค. ป้องกันและบรรเทำภัยสำธำรณภัยประจ ำจังหวัด  
ง. เจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจประจ ำต ำบล 

18. ดินโคลนถล่มเป็นภัยธรรมชำติที่ท ำให้เกิดผลกระทบด้ำนสุขภำพอนำมัย ข้อใดกล่ำวได้ถูกต้อง 
 ก. ป่ำลดลง สัตว์ป่ำก็ลดลง ระบบนิเวศน์ก็จะเสียสมดุล     
 ข. ต้นน้ ำจะถูกท ำลำยตำมมำ เกิดภำวะแห้งแล้งเพิ่มขึ้น     
 ค. พื้นท่ีท ำกินและพืชผลทำงกำรเกษตรเสียหำย      
 ง.  เกิดกำรระบำดของโรคต่ำงๆ 

19. ข้อใดกล่ำวได้ถูกต้อง ขณะเกิดดินโคลนถล่ม       
 ก. ตั้งสติ แล้วรวบรวมอุปกรณ์ฉุกเฉินท่ีจ ำเป็นต้องใช้เมื่อประสบเหตุ  

ข. สังเกตและเฝ้ำระวังน้ ำและดิน        
ค. สังเกตลักษณะบริเวณโดยรอบท่ีตั้งของชุมชนและบริเวณท่ีเส่ียงภัยจำกดินโคลนถล่ม 

 ง. แจ้งสถำนกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นให้กับเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้อง หรือผู้น ำชุมขนให้ทรำบโดยเรว็
เพ่ือเตรียมรับมือ 
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20. ข้อใดกล่ำวถึงควำมหมำยของ ไฟป่า ได้ถูกต้อง    
ก. ไฟที่เกิดจำกสำเหตุอันใดก็ตำม แล้วเกิดกำรลุกลำมไปได้โดยอิสระปรำศจำกกำร    

ควบคุม             
ข. ไฟท่ีเกิดจำกกำรลุกลำมไปได้โดยอิสระมีกำรควบคุมท้ังนี้ไม่ว่ำไฟนั้นจะเกิดขึ้นตำมป่ำ

ธรรมชำติหรือสวนป่ำก็ตำม        
ค. ไฟที่เกิดจำกสำเหตุอันใดก็ตำมแล้วเกิดกำรลุกลำมไปได้โดยอิสระปรำศจำกกำรควบคุม

ท้ังนี้ไม่ว่ำไฟนั้นจะเกิดขึ้นตำมป่ำธรรมชำติหรือสวนป่ำก็ตำม  
ง. ไฟที่เกิดจำกสำเหตุอันใดก็ตำม แล้วเกิดกำรลุกลำมไปได้โดยไม่อิสระมีกำรควบคุมท้ังนี้

ไม่ว่ำไฟนั้นจะเกิดขึ้นตำมป่ำธรรมชำติหรือสวนป่ำก็ตำม 

21. ไฟป่ำแบ่งออกเป็นกี่ชนิด         
 ก. 2 ชนิด      
 ข. 3 ชนิด      
 ค. 4 ชนิด      
 ง.  5 ชนิด 

22. ข้อใดคือสำเหตุของกำรเกิดไฟป่ำมากที่สุด          
ก. ฟ้ำผ่ำ      

 ข. กิ่งไม้เสียดสี      
 ค. กำรระเบิดหิน     
 ง. กำรหำของป่ำ 

23. พฤติกรรมในข้อใดท่ีแสดงถึงกำรไม่มีจิตส านึกในกำรป้องกันไฟป่ำ                
ก. รับผิดชอบต่อทรัพยำกรส่วนร่วม        

 ข. ศึกษำหำวิธีป้องกันไม้ให้เกิดไฟป่ำ        
 ค. เข้ำใจดีว่ำไฟป่ำเป็นมหันตภัยร้ำยแรง       
 ง. เก็บหำของป่ำตำมวิถีควำมเชื่อดั้งเดิมเพื่อเป็นรำยได้เสริม 
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24. ข้อใดไม่ใช่แนวทำงในกำรแก้ปัญหำไฟป่ำตำมพระรำชด ำริป่ำเปียก   
 ก. ใช้คลองส่งน้ ำเป็นแนวกันไฟ        
 ข. กำรสร้ำงฝำยชะลอควำมชุ่มชื่น       
 ค. กำรปลูกต้นไม้โตเร็วคลุมแนวร่องน้ ำ       
 ง. ปลูกต้นกล้วยในพื้นท่ีท่ีก ำหนดให้เป็นช่องว่ำงของป่ำ ประมำณ 2 เมตร 

25. ข้อใดอธิบายความหมายของหมอกควันได้ถูกต้องที่สุด 
 ก.หมอกซึ่งมีควันผสมอยู่เป็นจ้านวนมากในอากาศ 

 ข. เมฆที่เกิดในระดับใกล้พื้นดิน ท้าให้ทัศนวิสัยหรือการมองเห็นเลวลง 
 ค. สภาพอากาศท่ีมีสารเจือปน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ สัตว์และพืชผล 
 ง. ปรากฏการณ์ท่ีฝุ่นควันและอนุภาคแขวนลอยในอากาศรวมตัวกันในสภาวะท่ีอากาศปิด 

26. ข้อใดเป็นสาเหตุการเกิดหมอกควันทางภาคเหนือของประเทศไทยมากที่สุด 
 ก. การเผาป่าและเศษพืชในพื้นท่ีเกษตร 
 ข. ยานพาหนะบนท้องถนน 
 ค. โรงงานอุตสาหกรรม 
 ง. การเผาขยะในชุมชน 

27. จังหวัดใดอยู่ในพื้นท่ีได้รับผลกระทบจากหมอกควันน้อยที่สุด 
 ก. แม่ฮ่องสอน 
 ข. พิษณุโลก 
 ค. เชียงใหม่ 
 ง. ล้าปาง 

28. บุคคลกลุ่มใดมีความเสี่ยงท่ีจะได้รับผลกระทบจากหมอกควันมากที่สุด 
 ก.  เด็กวัยรุ่น 
 ข.  หญิงมีครรภ์ 
 ค. ผูใ้หญ่วัยท้างาน  
 ง.  ทุกคนมีความเสี่ยงเท่ากัน 
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29. ข้อใดไม่ใช่การปฏิบัติตนเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์หมอกควัน 
  ก. เพ่ิมความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน 
  ข. หลีกเลี่ยงการออกจากบ้านโดยไม่จ้าเป็น 
  ค. อยู่ในท่ีโล่ง ซึ่งมีลมพัดผ่าน 
  ง. ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง 

30. ข้อใดกล่ำวถึงควำมหมำยของ “แผ่นดินไหว” ได้ถูกต้อง     
  ก. เป็นกำรยกตัวขึ้นลงของเปลือกโลก      
  ข. เป็นกำรส่ันสะเทือนของแผ่นดินที่รู้สึกได้ ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่งบนผิวโลก 
  ค. เป็นกำรเคลื่อนตัวของเปลือกโลกอย่ำงฉับพลัน ท่ีเคลื่อนท่ีไปในทิศทำงต่ำงกัน 
  ง. เป็นกำรเคลื่อนตัวของเปลือกโลกที่เป็นคลื่นแนวระนำบ ท ำให้ก่อเกิดควำมเสียหำย 

31. เคร่ืองบันทึกคลื่นแผ่นดินไหวมีชื่อเรียกว่ำอะไร 
  ก. ไซสโมมิเตอร์           
  ข. บำรอมิเตอร์ 
  ค. สเฟียร์โรมิเตอร์         
  ง.  ไกเกอร์มูเลอร์ เคำเตอร์  

32. ริกเตอร์ (Richter) เป็นหน่วยวัดปริมำณใด 
 ก. ระดับควำมเสียหำยจำกกำรชนกันของแผ่นธรณีภำค 
 ข. ควำมเร็วของกำรเคล่ือนท่ีของแผ่นเปลือกโลก 
 ค. ควำมรุนแรงของแผ่นดินไหว 
 ง. ขนำดของแผ่นดินไหว 

33.  บริเวณใดต่อไปนี้เกิดแผ่นดินไหวบ่อยมากที่สุด 
 ก. บริเวณใจกลำงแผ่นยูรำเซียน       
 ข. บริเวณพ้ืนท่ีของวงแหวนแห่งไฟ 
 ค. แนวรอยต่อภูเขำแอลป์กับภูเขำหิมำลัย       
 ง. เทือกเขำกลำงมหำสมุทรแอตแลนติก 
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34. ข้อใดเป็นข้อมูลจำกเหตุกำรณ์แผ่นดินไหวที่มีประโยชน์ในกำรเตรียมรับมือมากที่สุด 
  ก. ขนำดของแผ่นดินไหว          
  ข. ควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้น          
  ค. ต ำแหน่งที่มักเกิดแผ่นดินไหว       
  ง. ระดับควำมรุนแรงของแผ่นดินไหว 

35. ค ำว่ำ tsunami มำจำกภำษำญี่ปุ่น แปลว่ำอะไร  
 ก. คลื่นมหำสมุทร (ocean waves)            
 ข. คล่ืนพำยุไต้ฝุ่น (storm waves) 
 ค. คลื่นอ่ำวจอดเรือ (harbour waves)          
 ง. คลื่นจุดดับดวงอำทิตย์ (sunspot waves) 

36. กำรเคล่ือนท่ีของแผ่นเปลือกโลกแบบไหนมีโอกำสท ำให้เกิดสึนำมิท่ีรุนแรง               
 ก. แบบยึดตัว                
 ข. แบบมุดตัว       

  ค. แบบเปลี่ยนรูป              
 ง. แบบกระจำยตัว  

37. ประเทศท่ีจัดตั้ง “ศูนย์แจ้งเตือนคลื่นสึนำมิแปซิฟิก” (Pacific Tsunami Warning Center) 
    หรือ PTWC คือประเทศใด                  
  ก. ญี่ปุ่น             
  ข. อังกฤษ      
  ค. อเมริกำ            
  ง.นิวซีแลนด์  

38. สิ่งไดท่ีเรำไม่ควรปฏิบัติในขณะท่ีเกิดสินำมิ                 
 ก. รีบหนีขึ้นฝั่งไปยงัท่ีสูงโดยเร็วท่ีสุด 
 ข. รีบตำมหำญำติ เพื่อน หรือคนท่ีรู้จัก 
 ค. กรณีท่ีรถติดให้ว่ิงออกจำกรถไปอยู่ท่ีสูงโดยเร็วท่ีสุด              
 ง. กรณีท่ีหนีไม่ทันให้ปีนต้นไม้ท่ีแข็งแรง และสูงกว่ำ 15 เมตร  
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39.  สึนำมิท่ีเกิดขึ้นทำงตอนเหนือของเกำะสุมำตรำซึ่งสร้ำงควำมเสียหำยให้กับประเทศไทยเรำนัก
ธรณีวิทยำได้ให้ควำมเห็นถึงสำเหตุกำรเกิดว่ำอย่ำงไร       

    ก. แผ่นเปลือกโลกยูเรเชียมุดลงใต้ขอบแผ่นเปลือกโลกอินเดีย        
ข. แผ่นเปลือกโลกอินเดียมุดลงใต้ขอบแผ่นเปลือกโลกยูเรเชีย        
ค. แผ่นเปลือกโลกอินเดียกระจำยตัวออกจำกขอบแผ่นเปลือกโลกยูเรเชีย         
ง. แผ่นเปลือกโลกยูเรเชีย กระจำยตัวออกจำกขอบแผ่นเปลือกโลกอินเดีย 

40. หน่วยงำนใดในจังหวัดและสำมำรถให้ควำมช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยธรรมชำติ 
 ก. ศูนย์เตือนภัยพิบัติประจ ำจังหวัด  
 ข. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อประจ ำจังหวัด 
 ค. ศูนย์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยประจ ำจังหวัด  
 ง.  ศูนย์ป้องกันและบรรเทำภัยพิบัติทำงธรรมชำติประจ ำจังหวัด 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  

ภัยแล้ง 

กิจกรรมที่ 1.1 อธิบำยควำมหมำยภัยแล้ง ฝนแล้ง และฝนท้ิงช่วง 

 1) ภัยแล้ง หมำยถึง 
…………………………...............................................................…........................................................... 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................  
 2) ฝนแล้ง หมำยถึง 
..................................................................................................…………….........…………………………… 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

 3) ฝนท้ิงช่วง หมำยถึง
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................  
กิจกรรมที่ 1.2 บอกควำมแตกต่ำงระหว่ำงฝนแล้งและฝนท้ิงช่วงมำพอสังเขป
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................  

กิจกรรมที่ 1.3 บอกสำเหตุของกำรเกิดภัยแล้ง พอสังเขป
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................  
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กิจกรรมที่ 1.4 บอกผลกระทบท่ีเกิดจำกภัยแล้ง 
 1.........................................................................…………………………….................................... 
 2...........................................................................………………………………............................... 
 3...............................................................................………………………………........................... 
 4......................................................................................……………………………….................... 
 5...................................................................................…………………………….......................... 

กิจกรรมที่ 1.5 ใหดู้รูปภำพและตอบค ำถำมต่อไปนี ้

 
 5.1 จำกรูปภำพท่ำนมีควำมรู้สึกอย่ำงไร
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 5.2 จำกรูปภำพสื่อให้เห็นถึงภัยพิบัติอะไร          
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
 5.3 จำกรูปภำพใหบ้อกสำเหตุของกำรเกิดภัยพิบัติ ดังกล่ำว            
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมที่ 1.6 ใหบ้อกวิธีเตรียมควำมพร้อมรับมือภัยแล้ง อย่ำงน้อย 3 ข้อ
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
กิจกรรมที่ 1.7 ใหศ้ึกษำค้นคว้ำภัยแล้งท่ีเกิดขึ้นในประเทศต่ำง ๆ ของโลก และยกตัวอย่ำงมำ 1 
ประเทศ
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
กิจกรรมที่ 1.8 ใหผู้้เรียนยกตัวอย่ำงว่ำปรำกฏกำรณ์ใดที่จะส่งผลต่ออุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 



 

สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมขาติ 3 - 13 

 
 
 

กิจกรรมที่ 1.9 ใหศ้ึกษำบทควำมต่อไปนี้ แล้วตอบค ำถำม   

“ปรำกฏกำรณ์โลกร้อนครั้งประวัติศำสตร์ก ำลังเกิดขึ้นในปี  2558 โดยหน่วยงำนด้ำน
อุตุนิยมวิทยำ หลำยประเทศรวมท้ังของสหรัฐอเมริกำและญี่ปุ่นระบุว่ำปีนี้โลกก ำลังเผชิญ
ปรำกฏกำรณ์ “เอลนิโญ” ในระดับ “ซูเปอร์” บำงส ำนักใช้ค ำว่ำระดับ “มอนสเตอร์” หรือภัย
ควำมร้อนขั้นอุกฤษฏ์โดยในเดือนมิถุนำยนท่ีผ่ำนมำส ำนักงำนพยำกรณ์อำกำศ (เจเอ็มเอ) ของญี่ปุ่น
และองค์กำรบริหำรสมุทรศำสตร์และบรรยำกำศแห่งชำติสหรัฐอเมริกำ (โนอำ) ได้ประกำศว่ำโลก
ได้ท ำสถิติอุณหภูมิสูงท่ีสุดในรอบกว่ำ 135 ปี” 

ให้ผู้เรียนอธิบำย เหตุกำรณ์ สถำนกำรณ์ท่ีจะเกิดขึ้นว่ำเป็นอย่ำงไร เพรำะเหตุใด
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...........................................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 

วาตภัย 

กิจกรรมที่ 2.1 ให้บอกควำมหมำยของวำตภัย
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
กิจกรรมที่ 2.2 บอกประเภทของวำตภัยมีอะไรบ้ำง
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

กิจกรรมที่ 2.3 บอกสำเหตุที่ท ำให้เกิดวำตภัย 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมที่ 2.4 บอกควำมเสียหำยท่ีเกิดจำกวำตภัยมีอะไรบ้ำง
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

กิจกรรมที่ 2.5 ศึกษำข้อมูลวำตภัยในทวีปอื่น ๆ นอกเหนือจำกทวีปเอเชีย จำกสื่อต่ำง ๆ แล้ว
เขียนสรุปสถำนกำรณ์และควำมเสียหำยมำพอเข้ำใจ 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมที่ 2.6 บอกสถิติกำรเกิดพำยุหมุนเขตร้อนท่ีเข้ำสู่ประเทศไทย
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
กิจกรรมที่ 2.7 จงอธิบำยแนวทำงกำรเตรียมกำรป้องกันอันตรำยจำกวำตภัยต้องปฏิบัติอย่ำงไร
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................... 
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หน่วยการเรียนรู้หน่วยที่ 3 
อุทกภัย 

กิจกรรมที่ 3.1 จงบอกควำมหมำยของอุทกภัย 
……………………………………………………………………………………….................................................………
…………………………………………………...………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………....…………………………………………………………………………….. 
....…………………………………………………………...…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………....………………………………………………………………….. 
กิจกรรมที่ 3.2 จงบอกสำเหตุและปัจจัยของกำรเกิดอุทกภัย 
…………………………………………………………...……………………………………………………………………………
………………………………………………………………....………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
....…………………………………………………………...…………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………....………………………………….…………………………… 
กิจกรรมที่ 3.3 จงบอกผลกระทบท่ีเกิดจำกอุทกภัย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…....……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
....…………………………………………………………...…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………....…………………………………………………………………… 
....…………………………………………………………...…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………....………………………………………………....……………….
…………………………………………...…………………………………………………………………………………………….
...…………………………………………………………...…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………....…………………………………………………………………… 
....…………………………………………………………...…………………………………………………………………………  
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กิจกรรมที่ 3.4 สมมติว่ำผู้เรียนเป็นนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฟ้ำงำม  ท่ำนคิดว่ำ ตำมวงจร
กำรรับมืออุทกภัยจำกรูปภำพด้ำนล่ำง  ท่ำนจะวำงแผนรับมือกำรเกิดอุทกภัยอย่ำงไรบ้ำงตำมวงจร
กำรรับมืออุทกภัยจำกรูปภำพด้ำนล่ำง (อธิบำย) 
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กิจกรรมที่ 3.5 ให้ใส่เครื่องหมำย หน้ำข้อท่ีถูก และให้ใส่เครื่องหมำย  หน้ำข้อท่ีผิด 

 .......... 1.  แดงรอให้มีกำรเตือนภัยก่อนจึงค่อยเตรียมเก็บของในบ้ำน   

 ……….. 2.  ขำวตรวจเช็คสำยไฟ ระบบไฟฟ้ำ และถังแก๊ส     

 ……….. 3. ด ำร่วมกันกับคนในชุมชนวำงแผนป้องกันน้ ำท่วมของหมู่บ้ำน   

 ……….. 4.  เขียวคำดคะเนพ้ืนท่ีเส่ียงต่อกำรเกิดอุทกภัย     

 ……….. 5.  สุภำพใช้เครื่องปรับอำกำศท่ีถูกน้ ำท่วม     

 ........... 6.  ประเสริฐตัดสะพำนไฟและปิดแก๊สในบ้ำน     

 ........... 7.  ประสำทรีบน้ ำทรัพย์สินออกมำก่อนตัวเองเมื่อเกิดสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  

 .......…. 8.  ประวิทย์ว่ำยน้ ำเล่นขณะน้ ำท่วม      

 ………... 9.  ประสงค์ขับรถยนต์ฝ่ำกระแสน้ ำเช่ียวกรำก     

 ………. 10.  ประพำสตัดกระแสไฟฟ้ำภำยในบ้ำน เพื่อป้องกันไฟฟ้ำดูดเสียชีวิต  

 ………. 11. สุภำส ำรวจควำมเสียหำยของโครงสร้ำงตัวบ้ำน ระเบียง หลังคำให้แน่ใจว่ำ 
   ปลอดภัย  

 ………. 12. สุชำดำถ่ำยรูปควำมเสียหำยเพ่ือน ำไปเรียกร้องค่ำชดเชยจำกประกันภัยหรือเงิน
   ทดแทนช่วยเหลือจำกหน่วยงำนรัฐท่ีเกี่ยวข้อง    

 ……….. 13.  สุวดีเปิดปั๊มน้ ำประปำหลังน้ ำท่วมเพื่อใช้ท ำควำมสะอำดทันที   

 ……….. 14.  ฟ้ำติดตำมข่ำวพยำกรณ์อำกำศ      

 ……….. 15.  สุชีพตรวจสอบไฟฟ้ำรั่วในบริเวณน้ ำขังโดยใช้ไขควงตรวจกระแสไฟฟ้ำต่อด้วย
   ด้ำมไม้ก่อนใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำ 
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กิจกรรมที่ 3.6 ให้ผู้เรียนประดิษฐ์เครื่องวัดปริมำณน้ ำฝนจำกขวดน้ ำอัดลม 

อุปกรณ์  

 1. ขวดน้ ำอัดลมขนำด 2 ลิตร    
 2. คัตเตอร์หรอืกรรไกร 
 3. ปูนซีเมนต์ผสมพร้อมใช้ 
 4. สเกลวัดมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร 
 5. เทปใส หรือสติกเกอร์ใส  

ขั้นตอนกำรท ำเครื่องวัดปริมำณน้ ำฝนอย่ำงง่ำย 

1. ตัดกระบอกน้้าอัดลม 
ให้มีรูปทรงกระบอกตามรอยปะ 

  

2.  ใส่ปูนตรงก้นขวดน้้าอัดลม

ทิ้งไว้ให้แห้ง 

  

3.  ติดสติ๊กเกอร์ วัดระดับน้้า 
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ค าสั่ง ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม เป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มช่วยกันออกแบบเครื่องวัดปริมำณน้ ำฝนจำกวัสดุ
ท้องถิ่น และน ำไปทดลองใช้ แล้วน ำมำเปรียบเทียบกับเครื่องวัดปริมำณน้ ำฝนจำกขวดน้ ำอัดลม
และบันทึกผลในตำรำงท่ีก ำหนดให้ 

     เมื่อศึกษำเสร็จแล้วให้ผู้เรียนสรุปผลกำรทดสอบคุณภำพเครื่องวัดปริมำณน้ ำฝน 

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

 

เครื่องวัด 
ปริมาณน้ าฝน 

ขนาดเส้น
ผ่าน

ศูนย์กลาง
(ซ.ม.) 

น้ าหนัก 
(กรัม) 

ความโปรงใส 
ปริมาณน้ าที่
วัดได้(ม.ม.) 

ต้นทุนการ
ผลิต(บาท) 

มองเห็น
ข้างใน 

มองไม่เห็น
ข้างใน 

เครื่องวัด
ปริมำณน้ ำฝน
จำกขวด
น้ ำอัดลม 

      

กลุ่มท่ี 1       

กลุ่มท่ี 2       

กลุ่มท่ี  3       

กลุ่มท่ี  4       

กลุ่มท่ี  5       
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 

ดินโคลนถล่ม 

กิจกรรมที่ 4.1  แบ่งผู้เรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ เท่ำ ๆ กันและให้ผู้เรียน ชมวีดิทัศน์ รายการ
ต้องรอด ตอน ดินโคลนถล่ม จำกนั้นให้แต่ละกลุ่มวิเครำะห์เนื้อหำจำกวีดิทัศน์ท่ีได้ชมไปแล้ว และ
ให้เวลำผู้เรียนค้นคว้ำข้อมูลเพิ่มเติมทำงอินเตอร์เน็ต โดยประเด็นในกำรวิเครำะห์ สืบเสำะ สืบค้น 
คือ 

1. กำรเกิดดินโคลนถล่ม หมำยถึง ......................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
  2. ลักษณะกำรเกิดดินโคลนถล่ม เกิดได้โดย ......................................................................... 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 

3. กำรเกิดดินโคลนถล่ม มีสำเหตุมำจำก .............................................................................. 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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4. ปัจจัยส ำคัญในกำรเกิดดินโคลนถล่ม ไดแ้ก่ ..................................................................... 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................   

5. สัญญำณบอกเหตุก่อนเกิดดินโคลนถล่ม ได้แก่ ................................................................ 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

6. พื้นท่ีเสียงภัยดินโคลนถล่ม ได้แก่ 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
  7. วิธีกำรป้องกันและลดผลกระทบดินโคลนถล่ม
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
  หลังจำกได้ข้อมูลแล้วให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมำน ำเสนอตำมหัวข้อท่ีก ำหนดให้ท้ัง 7 
ประเด็นกลุ่มละ 3-5 นำที  
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กิจกรรมที่ 4.2 ถ้ำหำกผู้เรียนมีต ำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้ำน ท่ำนจะมีกำรเตรียมควำมพร้อมอย่ำงไร 

 1. กำรเตรียมก่อนเกิดดินโคลนถล่ม 

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

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

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

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

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

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

 2. กำรปฏิบัติขณะเกิดดินโคลนถล่ม 

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

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

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

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

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

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

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

 3. กำรปฏิบัติหลังเกิดดินโคลนถล่ม 

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................... 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 

ไฟป่า 

กิจกรรมที่ 5.1  ให้ผู้เรียนอธิบำยควำมหมำยของค ำว่ำ “ไฟป่ำ” มำพอสังเขป
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
กิจกรรมที่ 5.2 ให้ผู้เรียนชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับ สำเหตุกำรเกิดไฟป่ำผลกระทบท่ีเกิดจำกไฟป่ำ จำก
เว็บไซต์ https://www.youtube.com/watch?v=8oFvEvD2fLA (กำรป้องกันไฟป่ำ 1/1)  และ
https://www.youtube.com/watch?v=zCCPjBnXLPw (กำรป้องกันไฟป่ำ 2/2) แล้ว สรุปส่ง
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 



 

สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมขาติ 3 - 26 

 
 
 

กิจกรรมที่ 5.3 ใหบ้อกชนิดของไฟป่ำ ฤดูกำลเกิดไฟป่ำในประเทศไทยและประเทศต่ำง ๆ ในโลก
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

กิจกรรมที่  5.4 ให้ศึกษำค้นคว้ำหำเหตุกำรณ์ไฟป่ำส ำคัญ  ๆ ท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย และ
ต่ำงประเทศ อย่ำงน้อย 2 เหตุกำรณ์ แล้วน ำมำแลกเปลี่ยน วิเครำะห์สถำนกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นร่วมกัน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมขาติ 3 - 27 

 
 
 

กิจกรรมที่  5.5  เมื่อมีไฟป่ำเกิดขึ้นผู้เรียนจะมีวิธีกำรรับมือก่อนเกิดไฟป่ำในขณะเกิดไฟป่ำ และ 
หลังเกิดไฟป่ำอย่ำงไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...........................................................................................................................................................
กิจกรรมที่ 5.6 ใหเ้สนอแนวทำงกำรป้องกันและกำรแก้ไขปัญหำผลกระทบท่ีเกิดจำกไฟป่ำ 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 



 

สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมขาติ 3 - 28 

 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
หมอกควัน 

กิจกรรมที่ 6.1 อธิบำยสำเหตุของกำรเกิดหมอกควัน 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
กิจกรรมที่ 6.2 อธิบำยปัจจัยท่ีท ำให้ปัญหำหมอกควันมีควำมรุนแรงย่ิงขึ้น 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 



 

สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมขาติ 3 - 29 

 
 
 

กิจกรรมที่ 6.3  บอกผลกระทบด้ำนสุขภำพท่ีเกิดจำกหมอกควัน 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

 
กิจกรรมที่ 6.4 อธิบำยสถำนกำรณ์หมอกควันในชุมชนของท่ำน 

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

ประเด็นที่ 2 หมอกควันในชุมชนของท่ำนเกิดจำกสำเหตุอะไร 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

ประเด็นที่ 3 ท่ำนปฏิบัติอย่ำงไรเมื่อเผชิญกับหมอกควันในชุมชนของท่ำน 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 



 

สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมขาติ 3 - 30 

 
 
 

กิจกรรมที่ 6.5 ท่ำนจะเตรียมควำมพร้อมในกำรรับสถำนกำรณ์กำรเกิดหมอกควันในชุมชนอย่ำงไร 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
กิจกรรมที่ 6.6  กำรเตรียมควำมพร้อมรับสถำนกำรณ์หมอกควันข้อใดถูกต้อง 

สถานการณ์ 
ถูก 

หรือผิด 
1. เผำขยะที่อยู่รอบบ้ำนเพื่อควำมสะอำดเป็นระเบียบ  
2. เตรียมหมำยเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินเพ่ือขอควำมช่วยเหลือในกำรดับไฟป่ำ  
3. ลด ละ เลิก หรือหลีกเล่ียงกำรเผำหรือกำรท ำกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดฝุ่นควันเพิ่มขึ้น  
4. ให้ควำมรู้แก่ผู้อื่นว่ำกำรก่อมลพิษทำงอำกำศทุกชนิดโดยเฉพำะกำรเผำ บั่นทอน
สุขภำพตัวเองและผู้อื่น และกำรเผำผิดกฎหมำยอำญำ มำตรำ 220 อำจถูกปรับถึง 
14,000 บำทจ ำคุกถึง 7 ป หรือท้ังจ ำท้ังปรับ 

 

5. ลดกำรสร้ำงขยะ แยกขยะอย่ำงถูกวิธี เพื่อลดปริมำณขยะท่ีมักเป็นสำเหตุของ 
กำรเผำ 

 

6. ปลูกต้นไม้ใหญ่และไม้พุม่รวมท้ังไม้ในร่มเพ่ิมมำกขึ้น  
7. เผำซำงข้ำวในท่ีนำเพื่อปรับปรุงหน้ำดินให้ดินมีธำตุอำหำรเพิ่มขึ้น  
8. กำรเผำป่ำผักหวำนจะมีมีเพ่ิมมำกขึ้น  
9. เจ้ำของท่ีดินดูแลที่ดินของตัวเอง มีกำรแผ้วถำงและปลูกต้นไม้ เพื่อป้องกันมิให้มี
กำรเผำเกิดขึ้น 

 

10. ให้กำรดูแลผู้ท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงอย่ำงใกล้ชิดและหมั่นสังเกตอำกำรของผู้ท่ีเป็นกลุ่ม
เส่ียง เช่น เด็กเล็ก คนชรำ ผู้ป่วยด้วยโรคระบบทำงเดินหำยใจ 

 

 
 



 

สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมขาติ 3 - 31 

 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 
 แผ่นดินไหว 

กิจกรรมที่ 7.1 ให้อธิบำยควำมหมำยของแผ่นดินไหว 

 แผ่นดินไหว หมำยถึง ……………………………………………………………....……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………..…………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………….
………………………………………………………………………………….…………..…………………………………………
……………………………………………………………………………………….………………………………………………. 

กิจกรรมที่ 7.2 ให้อธิบำยสำเหตุของกำรเกิดแผ่นดินไหว 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

กิจกรรมที่ 7.3 ให้อธิบำยผลกระทบจำกแผ่นดินไหวก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงไร 

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



 

สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมขาติ 3 - 32 

 
 
 

กิจกรรมที่ 7.4 ให้บอกหรือยกตัวอย่ำงพื้นท่ีเสี่ยงในกำรเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยและใน
ประเทศต่ำง ๆ ในโลก 

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

กิจกรรมที่ 7.5 ให้อธิบำยว่ำแผ่นดินไหวในประเทศไทยเกิดขึ้นได้อย่ำงไร 

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



 

สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมขาติ 3 - 33 

 
 
 

กิจกรรมที่ 7.6 ให้ศึกษำสถำนกำรณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทย จำกสื่อต่ำง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต 
แล้วอธิบำยพร้อมยกตัวอย่ำงสถำนกำรณ์กำรเกิดแผ่นดินไหว มำ 1 ตัวอย่ำง 

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

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

กิจกรรมที่ 7.7 ให้ศึกษำสถำนกำรณ์แผ่นดินไหวในประเทศต่ำง ๆ ในโลก จำกสื่อต่ำง ๆ เช่น 
อินเตอร์เน็ต แล้วอธิบำยพร้อมยกตัวอย่ำงสถำนกำรณ์กำรเกิดแผ่นดินไหว มำ 1 ตัวอย่ำง 

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

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

 



 

สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมขาติ 3 - 34 

 
 
 

กิจกรรมที่ 7.8 ท่ำนคิดว่ำท่ำนมีกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือรับมือกับภัยแผ่นดินไหวอย่ำงไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
กิจกรรมที่ 7.9 ขณะเกิดแผ่นดินไหวควรปฏิบัติตัวอย่ำงไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….……..……
…………………………………………………………………………………………………………………………….….….……
…………………………………………………………………………………………………………………………….……..……
…………………………………………………………………………………………………………………………….….……….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

กิจกรรมที่ 7.10 หลังจำกเกิดแผ่นดินไหว ท่ำนมีแนวทำงแก้ไขปัญหำผลกระทบท่ีเกิดจำก
แผ่นดินไหว อย่ำงไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….……..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….……..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………….…….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 



 

สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมขาติ 3 - 35 

 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่  8 
สึนามิ..ภัยร้ายที่น่ากลัว 

กิจกรรมที่ 8.1 ใหท่้ำนดูวีดิทัศน์ เร่ือง คลื่นสึนำมิ ท่ีจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันท่ี 26 ธันวำคม 2547 จำก
อินเทอร์เน็ต และให้ตอบค ำถำมในประเด็นต่อไปนี้  

 1. คลื่นสึนำม ิมีลักษณะกำรเกิดอย่ำงไร
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 

 2. กำรเกิดคลื่นสึนำมิมีสำเหตุมำจำกอะไร
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 



 

สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมขาติ 3 - 36 

 
 
 

 3. เมื่อเกิดคลื่นสึนำมิ จะเกิดผลกระทบต่อประเทศชำติอย่ำงไร  

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................... 
กิจกรรมที่ 8.2 จงบอกพื้นท่ีเส่ียงภัยต่อกำรเกิดสึนำมิของประเทศต่ำง ๆ ในโลกมำพอสังเขป
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

กิจกรรมที่ 8.3 จงยกตัวอย่ำงสถิติกำรเกิดสึนำมิของประเทศต่ำง ๆ ในโลก
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมที่ 8.4 จงบอกวิธีเตรียมตัวเพื่อลดควำมเสียหำยจำกสึนำมิ  ตำมหัวข้อต่อไปนี้ 

1. ก่อนเกิดสึนำมิ
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

2. ขณะเกิดสึนำมิ
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 

3. หลังเกิดสึนำมิ
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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กิจกรรมที่ 8.5  จงบอกแนวทำงในกำรป้องกันภัยและกำรแก้ไขปัญหำผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจำก 
สึนำมิโดยแยกอธิบำยตำมบทบำทหน้ำท่ีแต่ละภำคส่วนดังต่อไปนี้ 

1. ภาครัฐ ด ำเนินกำรดังนี้
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

2. ภาคเอกชน ด ำเนินกำรดังนี้
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

3. ภาคประชาชน ด ำเนินกำร ดังนี้
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

กิจกรรมที่ 8.6  กรณีเกิด คลื่นสึนำมิในพื้นท่ีเรำจะประสำนเพ่ือขอควำมช่วยเหลือและแจ้งข่ำวสำร
หน่วยงำนใดบ้ำง จงยกตัวอย่ำงมำ 3 หน่วยงำน
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 
บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติ 

 
กิจกรรมที่ 9.1 หำกเกิดเหตุกำรณ์ลมพำยุพัดบ้ำนเรือนจนได้รับควำมเสียหำย ควรแจ้งใครเพื่อขอ
ควำมช่วยเหลือในเบ้ืองต้น 

1. ถ้ำเหตุกำรณ์ดังกล่ำวเกิดในหมูบ้ำนของท่ำนเอง บุคคลท่ีสำมำรถแจ้งเพื่อขอควำมช่วยเหลือ
ได้แก่
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ถ้ำเหตุกำรณ์เกิดหมู่บ้ำนอื่นในจังหวัดของท่ำนบุคคลท่ีสำมำรถแจ้งเพื่อขอควำมช่วยเหลือ
ได้แก ่
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
กิจกรรมที่ 9.2 จงบอกหน่วยงำนท่ีมีบทบำทหน้ำท่ีในกำรให้ควำมช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ภัย
ธรรมชำติมำอย่ำงน้อย 5 หน่วยงำนแต่ละหน่วยงำน สังกัดกระทรวงใด 
 1......................................................................................................................................... 
 2......................................................................................................................................... 

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

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

1. ปัจจัยใดคือปัจจัยส ำคัญ ท่ีท ำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น  
 ก. ป่ำไม้เหลือน้อย     
 ข. ปรำกฏกำรณ์เรือนกระจก    
 ค. ปรำกฏกำรณ์ภูเขำไฟระเบิด   
 ง. แสงอำทิตย์แผ่รังสีตรงมำยังโลกเพิ่มขึ้น 

2. กำรเพ่ิมปริมำณก๊ำซ “เรือนกระจก” จะเกิดขึ้นในข้อใด 
 ก. อุทกภัย      
 ข. ภัยแล้ง     
 ค. แผ่นดินไหว      
 ง. ควำมกดอำกำศต่ ำ 

3. ข้อใดคือผลกระทบจำกกำรเกิดปรำกฏกำรณ์ “เอลนิโญ”      
  ก. บริเวณท่ีเคยแห้งแล้งจะมีฝนตกชุกตลอดทั้งปี 

 ข. บรเิวณที่มีฝนตกน้อยกลับจะมีฝนตกมำกอย่ำงต่อเนื่องตลอดทั้งปี    
 ค. บริเวณท่ีมีปริมำณฝนตกเพิ่มขึ้นอีกและบริเวณท่ีแห้งแล้งยังแห้งแล้งเพิ่มมำกขึ้น  
 ง. บริเวณท่ีเคยมีฝนตกชุกจะมีปริมำณฝนลดลงอย่ำงมำกและบริเวณท่ีมีฝนตกน้อยมีฝน
  เพ่ิมมำกขึ้น 

4. ผลกระทบจำกกำรสูญเสีย พื้นท่ีป่ำไม้ ท ำให้เกิดภำวะโลกร้อนคือข้อใด    
 ก. พื้นดินแตกแยกระแหง    

  ข. ขำดแคลนแหล่งต้นน้ ำล ำธำร   
  ค. เกิดปรำกฏกำรณ์เรือนกระจก   
  ง. สัตว์ป่ำบำงชนิดล้มตำยใกล้จะสูญพันธุ์ 

5. ข้อใดไม่ใช่ภัยพิบัติที่มีผลสืบเนื่องมำจำกกำรตัดไมท้ ำลำยป่ำ     
 ก. ภัยแล้ง      
 ข. แผ่นดินถล่ม      
 ค. แผ่นดินไหว      
 ง. น้ ำท่วมฉับพลัน 
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6. ข้อใดกล่ำวถึงวำตภัยได้ถูกต้อง 
ก. ภัยท่ีเกิดจำกน้ ำท่วม พื้นท่ีกำรเกษตรของประชำชน 
ข. ภัยท่ีเกิดจำกไฟไหม้ป่ำ ท่ีก่อให้เกิดหมอกควัน 
ค. ภัยท่ีเกิดขึ้นจำกพำยุลมแรง จนท ำให้เกิดควำมเสียหำย 
ง. ภัยท่ีเกิดจำกกำรปล่อยก๊ำซพิษจำกโรงงำนอุตสำหกรรม 

7. พำยุท่ีเกิดในทวีปอเมริกำ เรียกว่ำพำยุอะไร 
ก. พำยุไต้ฝุ่น     
ข. พำยบุำเกียว 
ค. พำยไุซโคลน     
ง. พำยุทอร์นำโด 

8. พำยุเขตร้อนท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นลูกแรก คือพำยุอะไร  
ก. พำยุเกย์     
ข. พำยุจันทู 
ค. พำยุแฮร์เรียต    
ง. พำยฟุอร์เรสต์ 

9. ข้อใดเป็นควำมรุนแรงและอันตรำยของพำยุดีเปรสชั่น   
ก. พำยุท่ีมีก ำลังออนไมมีอันตรำยรุนแรงแตท ำใหมีฝนตกปำนกลำง 
ข. พำยุฝนฟำคะนองมักจะเกิดในชวงเดือนมีนำคมถึงเดือนเมษำยน 
ค. ในทะเลจะมีคลื่นลมแรง เรือขนำดใหญอำจถูกพัดพำไปเกยตื้น คลื่นขนำดใหญ 
ง. ควำมรุนแรงท่ีเกิดจำกพำยุโซนรอนพัดมำปะทะลดลงในระดับรองลงมำจำกพำยุไตฝุน 

10. แนวทำงกำรป้องกันและกำรแก้ไขปัญหำผลกระทบท่ีเกิดจำกวำตภัยบุคคลใดปฏิบัติถูกต้อง 
ก. นำยแสงออกไปยืนท่ีโล่งแจ้ง ขณะเกิดพำยุลมแรง 
ข. นำยหมอกพักในอำคำรท่ีไม่มั่นคงขณะเกิดวำตภัย 
ค. นำยแซมเตรียมวิทยุและอุปกรณ์ส่ือสำรชนิดใช้ถ่ำนแบตเตอร่ี 
ง. นำยปรำชญ์ไม่ติดตำมข่ำวบันเทิงจำกรำยกำรโทรทัศน์ต่ำง ๆ 
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11. ข้อใดเป็นสำเหตุที่บริเวณพื้นท่ีรำบลุ่มเกิดปัญหำอุทกภัยประจ ำทุกปี 
 ก.  แม่น้ ำตื้นเขิน 
 ข. พื้นท่ีมีขนำดกว้ำงขวำง 
 ค. เป็นพื้นท่ีต่ ำ ระบำยน้ ำไม่ได ้
 ง. ประชำชนไม่ใส่ใจแก้ไขปัญหำ 

12. พื้นท่ีในข้อใดท่ีไม่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์น้ ำท่วม “มหาอุทกภยั ปี 2554” 
 ก. ต ำบลน้ ำไผ่ อ ำเภอน้ ำปำด จังหวัดอุตรดิตถ์  
 ข. ต ำบลห้วยยำบ  อ ำเภอบ้ำนธิ  จังหวัดล ำพูน 
 ค. ต ำบลสบสำย อ ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร ่
 ง. ต ำบลวำวี อ ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย 

13. กำรเกิดอุทกภัยในประเทศไทย มักจะส่งผลต่อควำมเสียหำยในข้อใดมำกท่ีสุด 
  ก. กำรท ำมำหำกินของประชำชนท้ังในด้ำนกำรค้ำขำย และกำรเพำะปลูกหยุดชะงัก 
  ข. เส้นทำงกำรคมนำคมถูกตัดขำดส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจ 
  ค. พื้นท่ีทำงด้ำนกำรเกษตรได้รับควำมเสียหำยจ ำนวนมำก 
  ง. ชีวิต ทรัพย์สิน สำธำรณูปโภค ผลผลิตทำงกำรเกษตร 

14. ข้อใดท่ีภูมิปัญญำชำวบ้ำนจัดเป็นสัญญำณเตือนภัยท่ี ถูกต้อง ก่อนเกิดภัยพิบัติทำงธรรมชำติ 
  ก. ผึ้ง มดแดง ท ำรังบนยอดไม้ แสดงว่ำปีนั้นจะมีฝนตกมำก 
  ข. มดด ำขนไข่ อพยพไปบนท่ีสูง เป็นสัญญำณว่ำฝนจะตกหนัก 
  ค. มีเมฆมำก ท้องฟ้ำมีแสงสีแดงในเวลำกลำงวัน ลมแรง จะมีฝนตกหนัก 
  ง. ฤดูร้อนไม่พบรังนกบนต้นไม้ แต่ท ำรังใต้หน้ำผำ บ่งบอกว่ำปีนั้นฝนจะตกหนัก 

15. จำกเหตุกำรณ์ ดินโคลนถล่ม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 -2554 เหตุกำรณ์ใดเกิดจำกผลกระทบของ
พำยุนกเตน  

 ก. 28 กันยำยน 2554  บ้ำนเมืองก๋ำย ต ำบลเมืองก๋ำย อ ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
 ข. 9 ตุลำคม 2549  ต ำบลแม่งอน อ ำเภอฝำง จังหวัดเชียงใหม่ 
 ค. 3 สิงหำคม 2554 บ้ำนปู่ทำ ต ำบลแม่สำมแลบ อ ำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 ง.  22 พฤษภำคม 2549 พ้ืนท่ีอ ำเภอลับแลอ ำเภอเมืองและ อ ำเภอท่ำปลำจังหวัด 
  อุตรดิตถ ์
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16.  ดินโคลนถล่มมีสำเหตุส ำคับหลำยประกำรยกเว้นข้อใด  
  ก. ดูดทรำยจำกแม่น้ ำ 
  ข. ฝนตกหนักต่อเนื่องนำนหลำยวัน 
  ค. ป่ำไม้ถูกท ำลำย  ท ำไร่เลื่อนลอย 
  ง. กำรขุดบ่อน้ ำบำดำล 

17.  ข้อใด ไม่ใช่ กำรเตรียมควำมพร้อมรับสถำนกำรณ์กำรดินโคลนถล่ม  
   ก. ติดต่อขอรับควำมช่วยเหลือและฟื้นฟูจำกบุคคลหรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
   ข. แจ้งสถำนกำรณ์เจ้ำหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ผู้น ำชุมขนให้ทรำบเพื่อแจ้งเหตุขอควำม

ช่วยเหลือต่อไป 
  ค. สังเกตลักษณะบริเวณโดยรอบท่ีตั้งของชุมชนและบริเวณท่ีเส่ียงภัยจำกดินโคลนถล่ม 
  ง.  ท ำกำรอพยพออกจำกพื้นท่ีเส่ียง หรืออยู่ในบริเวณท่ีปลอดภัย 

18.  ข้อใดต่อไปนี้กล่ำว ไม่ใช่ หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติทำงธรรมชำติ 
  ก. อบต. หรือ เทศบำลประจ ำต ำบล 
  ข. สำธำรณะสุขประจ ำต ำบล 
  ค. ป้องกันและบรรเทำภัยสำธำรณะภัย (ปภ.) ประจ ำจังหวัด 
 ง. ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) 

19. ข้อใดคือข้อสังเกตพื้นที่เสี่ยงภัยกำรเกิดดินโคลนถล่ม มำกที่สุด 
  ก. พื้นท่ีสูงชันไม่มีพืชปกคลุม 
  ข. พื้นท่ีตำมลำดเชิงเขำหรือบริเวณท่ีลุ่มใกล้เชิงเขำท่ีมีกำรพังทลำยของดินสูง 
  ค. พื้นท่ีท่ีมีกองหิน ทรำยปนโคลน 
  ง.  พื้นท่ีไหลทำง 

20. ควำมหมำยของไฟป่ำข้อใดกล่ำวได้ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด  
 ก. ไฟท่ีเกิดจำกสำเหตุอันใดก็ตำมแล้วเกิดกำรลุกลำมไปได้โดยอิสระปรำศจำกกำรควบคุม 
 ข. ไฟท่ีเกิดจำกกำรลุกลำมไปได้โดยอิสระ มีกำรควบคุมบ้ำง ท้ังนี้ไม่ว่ำไฟนั้นจะเกิดขึ้นใน   
     ป่ำธรรมชำติหรือสวนป่ำก็ตำม 

ค. ไฟท่ีเกิดจำกสำเหตุอันใดก็ตำม แล้วเกิดกำรลุกลำมไปได้โดยไม่อิสระมีกำรควบคุม 
 ท้ังนี้ไม่ว่ำไฟนั้นจะเกิดขึ้นในป่ำธรรมชำติหรือสวนป่ำก็ตำม 

 ง. ไฟท่ีเกิดจำกสำเหตุอันใดก็ตำม แล้วเกิดกำรลุกลำมไปได้โดยอิสระปรำศจำกกำร 
  ควบคมุ ท้ังนี้ไม่ว่ำไฟนั้นจะเกิดขึ้นในป่ำธรรมชำติหรือสวนป่ำก็ตำม 

http://www.nhso.go.th/FrontEnd/Index.aspx
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21. ชนิดของไฟป่ำแบ่งออกเป็นกี่ชนิด 
 ก. 5 ชนิด      
 ข. 4 ชนิด 
 ค. 3 ชนิด      
 ง. 2 ชนิด 

22. สำเหตุของกำรเกิดไฟป่ำมำกท่ีสุดคือข้อใด  
 ก. ฟ้ำผ่ำ      
 ข. กิ่งไม้เสียดส ี
 ค. กำรหำของป่ำ     
 ง. กำรระเบิดหิน 

23. ข้อใดคือกำรแสดงถึงพฤติกรรมกำรไม่มีจิตส ำนึกในกำรป้องกันไฟ  
 ก. เก็บหำของป่ำตำมวิถีควำมเชื่อดั้งเดิมเพื่อเป็นรำยได้เสริม 
 ข. เข้ำใจดีว่ำไฟป่ำเป็นมหันตภัยร้ำยแรง 
 ค. ศึกษำหำวิธีป้องกันไม้ให้เกิดไฟป่ำ 
 ง. รับผิดชอบต่อทรัพยำกรส่วนร่วม 

24.แนวทำงในกำรแก้ปัญหำไฟป่ำตำมพระรำชด ำริป่ำเปียกมีหลำยวิธีข้อใดไม่ใช่วิธีกำรแก้ปัญหำป่ำ  
 ก. กำรสร้ำงฝำยชะลอควำมชุ่มชื่น   

 ข. กำรปลูกต้นไม้โตเร็วคลุมแนวร่องน้ ำ 
 ค. กำรใช้คลองส่งน้ ำเป็นแนวกันไฟ 
 ง. ปลูกต้นกล้วยในพื้นท่ีท่ีก ำหนดให้เป็นช่องว่ำงของป่ำ ประมำณ 2 เมตร 

25. หมอกควัน หมำยถึง ข้อใด 
  ก. ปรำกฏกำรณ์ ท่ีฝุ่นควันและอนุภำคแขวนลอยในอำกำศรวมตัวกันในสภำวะท่ี 
   อำกำศปิด 
  ข. สภำพอำกำศท่ีมีสำรเจือปน ส่งผลกระทบต่อสุขภำพของมนุษย์ สัตว์และพืชผล 
  ค. เมฆท่ีเกิดในระดับใกล้พื้นดิน ท ำให้ทัศนวิสัยหรือกำรมองเห็นเลวลง 
  ง. หมอกซึ่งมีควันผสมอยู่เป็นจ ำนวนมำกในอำกำศ 
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26. ข้อใดเป็นสำเหตุส ำคัญของกำรเกิดหมอกควันในประเทศไทย 
   ก. กำรปล่อยควันจำกโรงงำนอุตสำหกรรม 
  ข. ไฟป่ำและกำรเผำวัสดุกำรเกษตร 
  ค. กำรคมนำคมขนส่ง 
  ง.กำรเผำขยะของชุมชน 

27. สถำนกำรณ์หมอกควันในทวีปอเมริกำส่วนใหญ่เกิดขึ้นจำกอะไร 
  ก. ไฟไหม้ป่ำเป็นบริเวณกว้ำง 
  ข. ภูเขำไฟระเบิด 
  ค. กำรคมนำคมขนส่ง 
  ง.โรงงำนอุตสำหกรรม 

28. กำรดูแลบ้ำนเรือนท่ีพักเมื่ออยู่ในสถำนกำรณ์หมอกควันควรท ำอย่ำงไร 
  ก.  งดกำรเปิดเคร่ืองปรับอำกำศ  
  ข. ถำงพื้นท่ีบริเวณบ้ำนให้โล่ง 
  ค. ปลูกพืชคลุมหน้ำดินในบริเวณบ้ำน 
  ง.เปิดประตูหน้ำต่ำงให้อำกำศถ่ำยเทสะดวก 

29. ข้อใดเป็นกำรปฏิบัติตนเม่ือต้องเผชิญกับสถำนกำรณ์หมอกควัน 
 ก.เพิ่มควำมระมัดระวังในกำรใช้รถใช้ถนน 
 ข.งดสูบบุหร่ีและดื่มน้ ำให้น้อยลง 
 ค.พยำยำมอยู่ในท่ีโล่ง ซึ่งมีลมพัดผ่ำน 
 ง.ออกก ำลังกำยกลำงแจ้ง ท่ีมีอำกำศถ่ำยเท 

30. เหตุใดจึงต้องมีกำรก ำหนดขนำดของแผ่นดินไหว 
 ก. เพ่ือป้องกันกำรเกิดแผ่นดินไหว            
 ข. เพื่อตรวจสอบกำรเกิดแผ่นดินไหวล่วงหน้ำ      
 ค. เพ่ือทรำบถึงศูนย์กลำงของกำรเกิดแผ่นดินไหว     
 ง. เพ่ือทรำบผลกระทบหรือควำมเสียหำยท่ีจะเกิดขึ้น 
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31.  ข้อใด ไม่อยู่ในบริเวณ “วงแหวนแห่งไฟ (ring of fire)” 
ก. ประเทศญี่ปุ่นท้ังหมด 
ข. บริเวณด้ำนตะวันตกของเม็กซิโก 
ค. บริเวณขอบมหำสมุทรแปซิฟิกท้ังหมด 
ง. บริเวณรอยต่อภูเขำแอลป์และภูเขำหิมำลัย 

32.  ข้อใด ไม่ใช่ สำเหตุของกำรเกิดแผ่นดินไหว  
 ก. กำรท ำเหมือง 
 ข. กำรระเบิดหิน 
 ค. กำรขุดเจำะอุโมงค์ 
 ง. เปลือกโลกเกิดกำรโค้งงออย่ำงฉับพลัน 

33. ถ้ำหำกเกิดแผ่นดินไหวในขณะที่อยู่เรียนอยู่ชั้นบนของอำคำรสูง ควรปฏิบัติตนอย่ำงไร 
  ก. รีบวิ่งลงบันได 
  ข. รีบลงชั้นล่ำงโดยใช้ลิฟต์ 
  ค. มุดเข้ำใต้โต๊ะภำยในอำคำร 
  ง. ไปที่หน้ำต่ำงเพื่อขอควำมช่วยเหลือ      

34. ประเทศไทยได้รับผลกระทบจำกกำรเกิดแผ่นดินไหวจำกแผ่นเปลือกโลกใด 
  ก. แผ่นแปซิฟิก กับ แผ่นนำสกำ 
  ข. แผ่นยูเรเซีย กับ แผ่นแปซิฟิก 
  ค. แผ่นยูเรเซีย กับ แผ่นอินเดีย-ออสเตรเรีย 
  ง. แผ่นแอนตำร์กติก กับ แผ่นอินเดีย-ออสเตรเรีย 

35. ค ำว่ำ tsunami มำจำกภำษำญี่ปุ่น แปลว่ำอะไร  
 ก. คลื่นพำยุไต้ฝุ่น (storm waves)       
 ข. คล่ืนมหำสมุทร (ocean waves) 
 ค. คลื่นอ่ำวจอดเรือ (harbour waves) 
 ง. คลื่นจุดดับดวงอำทิตย์ (sunspot waves) 
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36. ในมหำสมุทรท่ีมีควำมลึกเกิน 6,000 เมตร คล่ืนสึนำมิจะเดินทำงด้วยควำมเร็วเท่ำไหร่  
 ก. 8 เมตรต่อชั่วโมง          
 ข. 8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
 ค. 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
 ง. 800 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

37. ประเทศไหนท่ีจัดตั้ ง“ศูนย์แจ้งเตือนคลื่นสึนำมิแปซิฟิก” (Pacific Tsunami Warning 
Center) หรือ PTWC           

 ก. ญี่ปุ่น      
 ข. อเมริกำ                
 ค. นิวซีแลนด์      
 ง. ออสเตรเลีย 

38.  สึนำมิท่ีเกิดขึ้นทำงตอนเหนือของเกำะสุมำตรำซึ่งสร้ำงควำมเสียหำยให้กับประเทศไทยเรำ 
นักธรณีวิทยำได้ให้ควำมเห็นถึงสำเหตุกำรเกิดว่ำอย่ำงไร       
 ก. แผ่นเปลือกโลกอินเดียมุดลงใต้ขอบแผ่นเปลือกโลกยูเรเชีย     
 ข. แผ่นเปลือกโลกยูเรเชีย มุดลงใต้ขอบแผ่นเปลือกโลกอินเดีย              
 ค. แผ่นเปลือกโลกอินเดียกระจำยตัวออกจำกขอบแผ่นเปลือกโลกยูเรเชีย              
 ง. แผ่นเปลือกโลกยูเรเชีย กระจำยตัวออกจำกขอบแผ่นเปลือกโลกอินเดีย 
39.  ในขณะที่เกิดสินำมิสิ่งใดท่ีเรำไม่ควรปฏิบัติ                
 ก. รีบหนีขึ้นฝั่งไปยังท่ีสูงโดยเร็วท่ีสุด  
 ข. รีบตำมหำญำติ เพื่อน หรือคนท่ีรู้จัก   
 ค. กรณีท่ีรถติดให้ว่ิงออกจำกรถไปอยู่ท่ีสูงโดยเร็วท่ีสุด     
 ง. กรณีท่ีหนีไม่ทันให้ปีนต้นไม้ท่ีแข็งแรง และสูงเกินกว่ำ 15 เมตร 

40.  เมื่อเกิดภัยธรรมชำติหน่วยงำนท่ีมีหน้ำท่ีโดยตรงในกำรให้ควำมช่วยเหลือคือข้อใด 
 ก. กรมประชำสงเครำะห์ 
 ข. กรมอนำมัยและสิ่งแวดล้อม  
 ค. กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน  
 ง. กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
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คณะผู้จัดท า 
ที่ปรึกษา 

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

ผู้วิเคราะห์เนื้อหาและจัดท าโครงสร้างหลักสูตร 
 นำยประดิษฐ์  สุวรรรณศักดิ์ นำยช่ำงเคร่ืองกลอำวุโส ศป เขต 10 ล ำปำง 
 นำงสุนันท์  โกษำวัง     เจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ  
           ศูนย์ ปภ เขต 10 ล ำปำง 
 นำงอัมพวัน  กันวะนำ     เจ้ำหน้ำท่ีวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  
           ศูนย์ ปภ เขต 10 ล ำปำง  
 นำยนิพนธ์  ณ จันตำ    ครูช ำนำญกำรพิเศษ สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
 นำงสำวกมลธรรม  ชื่นพันธุ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
 นำงณิชำกร  เมตำภรณ์   ครูช ำนำญกำรพิเศษ สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
 นำงพิมพรรณ  ยอดค ำ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
 นำงรสำพร   หม้อศรีใจ   ครูช ำนำญกำรพิเศษ สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
 นำงอรวรรณ ฟังเพรำะ  ครูช ำนำญกำรพิเศษ สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
 นำงอุบลรัตน์  มีโชค    ครูช ำนำญกำร สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
 นำงกรรณิกำร์  ยศตื้อ   ครูช ำนำญกำร สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
 นำงวรำพรรณ  พูลสวัสดิ์  ครูช ำนำญกำร สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
 นำงแก้วตำ  ธีระกุลพิศุทธิ์  ครูช ำนำญกำร สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
 นำงสำวนัชรี  อุ่มบำงตลำด  ครูช ำนำญกำร สถำบัน กศน. ภำคเหนือ   
 นำงอรสิำ  ประกอบดี   คร ู สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
 นำยเสถียรพงศ์  ใจเย็น   คร ู สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
 นำยธนำกร  หน่อแก้ว   คร ู สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
 นำงสำวพรวิมล  พันลำ   ครู  ศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำล ำปำง 
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ผู้รวบรวม/ เรียบเรียงเนื้อหา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ภัยแล้ง         

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

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วาตภัย 
 นำงแก้วตำ  ธีระกุลพิศุทธิ์  ครูช ำนำญกำร สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
 นำงณิชำกร  เมตำภรณ์   ครูช ำนำญกำรพิเศษ สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
 นำงดวงทิพย์  แก้วประเสริฐ ครูช ำนำญกำรพิเศษ สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 

 นำงสำวชลธิชำ  ก๋ำแก้ว   ครู กศน.ต ำบล  กศน.อ ำเภอเมืองน่ำน  จ.น่ำน 
 นำงอ ำพร  ค ำลือ     ครูอำสำสมัคร  กศน.อ ำเภอเมือง  จ.น่ำน 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 อุทกภัย 
 นำงอรสิำ  ประกอบดี   คร ู สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
 นำงกรรณิกำร์  ยศตื้อ   ครูช ำนำญกำร สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
 นำงวรำพรรณ  พูลสวัสดิ์  ครูช ำนำญกำร สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
 นำงสำวพรวิมล  พันลำ   ครู  ศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำล ำปำง 
 นำยนครินทร์  อรุณพันธ์  นักวิชำกำร  ศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำล ำปำง 

หน่วยการเรียนรู้ที ่4 ดินโคลนถล่ม 
 นำงอรสิำ  ประกอบดี   คร ู สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
 นำงกรรณิกำร์  ยศตื้อ   ครูช ำนำญกำร สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
 นำงวรำพรรณ  พูลสวัสดิ์  ครูช ำนำญกำร สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
 นำงสำวพรวิมล  พันลำ   ครู  ศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำล ำปำง 
 นำยนครินทร์  อรุณพันธ์  นักวิชำกำร  ศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำล ำปำง 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่5 ไฟป่า 
 นำงสำวกมลธรรม  ชื่นพันธุ ์ 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 

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

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

หน่วยการเรียนรู้ที ่8 สึนามิ 
 นำยจำรุเศรษฐ์  อรุณสิทธิ ์  ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอสันทรำย จ.เชียงใหม่ 

 นำยนิพนธ์  ณ จันตำ    ครูช ำนำญกำรพิเศษ สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 

 นำยธีรวุฒิ  วังแก้ว    ครูช ำนำญกำรกศน.อ ำเภอสูงเม่น จ.แพร่ 
 นำยอุดร  ค ำบุญเรือง    ครู กศน.ต ำบล  กศน.อ ำเภอเชียงม่วน จ.พะเยำ 
 นำยพิรุณ  กุลชวำล    ครู กศน.ต ำบล  กศน.อ ำเภอปง จ.พะเยำ 

หน่วยการเรียนรู้ที ่9 บุคลากรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ฯ 
 นำยนิพนธ์  ณ จันตำ    ครูช ำนำญกำรพิเศษ สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 

 นำงสำวกมลธรรม  ชื่นพันธุ์  ครูช ำนำญกำรพิเศษ สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 

 นำงณิชำกร  เมตำภรณ์   ครูช ำนำญกำรพิเศษ สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
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บรรณาธิการ/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 
 นำงอรสิำ  ประกอบดี   คร ู สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 

 นำยเสถียรพงศ์  ใจเย็น   คร ู สถำบัน กศน. ภำคเหนือ  

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 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 030/2559 
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