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Abstract

Flood disaster in the southern part of Thailand is a problem that occurs every year. It also
has severe impact and changes on the physical environment, economy and livelihood of the
population. Therefore this study aims to arrange learning activities on the southern flood disaster
topic.The objective of this study are : 1. Make the learners have a deep understanding of the
flood disaster in the southern part of Thailand. 2. Provide Learners with knowledge, prevention
skills and preparation for flood disaster preparedness in the southern part of Thailand. 3. Make
the learners aware of the danger of flood disaster in the southern part of Thailand. 4. Encourage
the learners to volunteer and participate in the prevention and resolution of the flood disaster in
the southern part of Thailand. 5. Make the learners aware of the interaction between human and
the physical environment by creating consciousness and the participation in nature resource
management and environment for sustainable development. These can be implemented by
using the Active Learning model that emphasis on child center approach which focus on five
types as follows : 1. Problem-based Learning (PBL) 2. Case Study 3. Studio Based Learning
4. Guided Inquiry 5. Fieldwork. Each of these five types is accompanied by geographic skills. Apart
from the active Learning model, we also implement teaching aids and authentic evaluation and
assessment. So the learners can acquire the necessary knowledge through following the designed
learning activities for flood disaster in the southern part of Thailand.
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บทคัดย่อ

ภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปี อีกทั้งยังมีความรุนแรงและส่ง
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เศรษฐกิจ และการด�ำรงชีวิตของประชากร บทความนี้
ต้องการน�ำเสนอเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องภัยพิบัติอุทกภัยภาคใต้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส�ำคัญ ดังนี้
1. ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยในภาคใต้ 2. ให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะในการป้องกัน
และการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอุทกภัยในภาคใต้ 3. ปลูกฝังให้ผู้เรียนตระหนักถึงภัยอันตรายจากภัยพิบัติ
อุทกภัยในภาคใต้ 4. ให้ผู้เรียนมีจิตอาสา และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอุทกภัยในภาคใต้
5. ให้ผู้เรียนตระหนักถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีจิตส�ำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส�ำคัญ 5 รูปแบบ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning : PBL)
การจัดการเรียนรู้โดยการใช้กรณีตัวอย่าง (Case Study) การจัดการเรียนรู้โดยผ่านสื่อ สารคดี หนัง และคลิปวิดิโอ
(Studio Based Learning) การจัดการเรียนรู้โดยวิธีสืบสอบ (Guided Inquiry) การจัดการเรียนรู้ภาคสนาม
(Fieldwork) โดยสอดแทรกทักษะทางภูมิศาสตร์ มีสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และมีการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง (Authentic assessment) เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง
ภัยพิบัติอุทกภัยภาคใต้
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บทน�ำ

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน โดย
เฉพาะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการเกิด
ภัยพิบัติตามธรรมชาติในประเทศไทยนับวันยิ่งมีความถี่
และความรุนแรงก่อให้เกิดภาวะวิกฤติ น�ำไปสู่ความสูญเสีย
ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การเคลื่อนตัวของพายุโซนร้อน
แฮเรียต อ�ำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.
2505 พายุไต้ฝุ่นเกย์ จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2532 ดินโคลน
ถล่มที่อ�ำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2532
การเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน
พ.ศ. 2547 น�้ำท่วมใหญ่ประเทศไทย พ.ศ. 2554 และ
พายุโซนร้อนปาบึก จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2562
เป็นต้น
ปัญหาอุทกภัยในประเทศไทยจึงเป็นภัยพิบัติ
ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น ได้รับผล
กระทบเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ของ
ประเทศไทย ซึ่ ง มี ลั ก ษณะภูมิป ระเทศเป็น คาบสมุทร
ลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน ได้รับอิทธิพล
ของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออก
เฉียงเหนือ ท�ำให้ภาคใต้มีปริมาณน�้ำฝนมากกว่า และ
ระยะเวลาฝนตกยาวนานกว่าภาคอื่น ๆ ประกอบกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติโดยมนุษย์
ทั้งการตัดไม้ท�ำลายป่า การวางผังเมือง และระบบระบายน�้ำ
ที่ไม่สามารถระบายน�้ำได้ทัน การสร้างถนน ล�ำน�้ำตาม
ธรรมชาติถูกบุกรุก ตื้นเขิน พื้นที่ชุ่มน�้ำ เช่น ป่าพรุถูก
บุ ก รุ ก เพื่ อ เป็ น ที่ อ ยู ่ อ าศั ย สถานที่ ร าชการ และพื้ น ที่
เกษตรกรรม ส่งผลให้พื้นที่ภาคใต้มีน�้ำท่วมฉับพลันและ
น�้ ำ ท่ ว มขั ง เป็ น บริ เ วณกว้าง โดยเฉพาะในพื้น ที่ลุ่ม ต�่ำ
บริ เ วณพื้ น ที่ เ ชิ ง เขามี น�้ ำ ป่ า ไหลหลาก ดิ น โคลนถล่ ม
บริเวณที่ราบชายฝั่งทะเลมีน�้ำท่วมจากคลื่นพายุซัดฝั่ง
รวมไปถึงคลื่นยักษ์สึนามิ ท�ำให้ทรัพย์สิน พื้นที่อยู่อาศัย
และเกษตรกรรม สถานที่ราชการได้รับความเสียหาย
เป็นจ�ำนวนมาก ประชาชนประสบปัญหาสุขภาพกาย
สุขภาพจิต และส่งผลกระทบระยะยาวต่อระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมของภาคใต้
ที่ผ่านมารัฐบาลได้มีมาตรการในการแก้ไขปัญหา
อุ ท กภั ย ในพื้ น ที่ ภ าคใต้ ทั้ ง ในระยะสั้ น และระยะยาว
โดยในระยะสั้น รัฐบาลได้เร่งเข้ามาให้ความช่วยเหลือ
ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เช่น การ
ประสานงานให้หน่วยงานทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
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หน่วยงานในพื้นที่ เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่าง
เร่งด่วนเต็มก�ำลัง พร้อมประสานจังหวัดจัดตั้งศูนย์พักพิง
ชั่วคราว รวมทั้งสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วน ประชาชนที่ได้
รับผลกระทบจากอุทกภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือ
ได้ ท างสายด่ ว นนิ ร ภั ย 1784 ตลอด 24 ชั่ ว โมง
(วีระเดช  คชเสนีย์, 2562) เป็นต้น ส่วนในระยะยาว
รัฐบาลได้มีการจัดตั้งส�ำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน�้ำ
แห่ ง ชาติ ขึ้ น โดยส� ำ นั ก งานได้ จั ด ท� ำ แผนแม่ บ ทชื่ อ
แผนการบริ ห ารจั ด การน�้ ำ  20 ปี ขึ้ น ระหว่ า งปี
พุทธศักราช 2561-2580 ส่วนในบางพื้นที่ เช่น พื้นที่
ลุ่มแม่น�้ำปากพนังที่มีปัญหาอุทกภัยเกิดขึ้นทุกปี ทาง
กรมชลประทานได้ จั ด ท� ำ โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ลุ ่ ม น�้ ำ
ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา
อุทกภัย (บรรณาธิการหนังสือพิมพ์แนวหน้า, 2562) เป็นต้น
ในระดับนานาชาติ กลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10
ประเทศ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาการเกิดภัยพิบัติและร่วมมือกัน
ตั้งคณะกรรมการการจัดการภัยพิบัติอาเซียน (ASEAN
Committee on Disaster Management : ACDM) ขึ้น
โดยมีเป้าหมายหลัก คือ ร่วมกันจัดท�ำโครงการจัดการ
ภั ย พิ บั ติ ใ นภู มิ ภ าคอาเซี ย น หรื อ ASEAN Regional
Programmed on Disaster Management (ARPDM)
โดยมีพันธกิจคือการส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการ
ภั ย พิ บั ติ ทุ ก ด้ า นอย่ า งครบวงจร ได้ แ ก่ การป้ อ งกั น
การเตรียมความพร้อม การตอบโต้ การบรรเทาและฟื้นฟู
โดยผ่านกิจกรรมที่ด�ำเนินการร่วมกัน เพื่อลดผลกระทบ
จากภัยพิบัติต่อการพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน (กรมอาเซียน, 2555) ฉะนั้น
การป้ อ งกั น เตรี ย มพร้ อ มรั บ มื อ การบริ ห ารจั ด การ
การลดความเสี่ยง และการตอบสนองกับภัยที่เกิดขึ้น
เพื่อการลดผลกระทบจากภัยพิบัติ จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ที่ทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน ต้องร่วมมือกัน
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ ได้เห็นความจ�ำเป็นเร่งด่วนในการจัดการ
เรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ จึงได้ก�ำหนดไว้ในแผนการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2560-2579 (ส�ำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) ปรากฏใน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพ
ชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มในเป้ า หมายที่ 3 ว่ า
“การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการ

สร้ า งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม”
โดยมีแผนงาน/โครงการตามเป้าหมาย เช่น โครงการ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอนเกี่ ย วกั บ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบภัยธรรมชาติ
และภั ย พิ บั ติ จ ากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
เป็นต้น
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
พุทธศักราช 2560 สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ได้ระบุถึงการจัดการเรียนการสอนในสาระ
ภูมิศาสตร์ว่า “ปัจจุบันประเทศไทย และพื้นที่ต่าง ๆ
ของโลกเกิดภาวะวิกฤติด้านกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม
และมีผลกระทบอย่างรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงมีเป้าหมาย
ส�ำคัญของสาระภูมิศาสตร์ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจลักษณะ
ทางกายภาพของโลก ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บ
สิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการด�ำเนินชีวิต
เพือ่ ให้รเู้ ท่าทัน ปรับตัวตามการเปลีย่ นแปลงของสิง่ แวดล้อม
ตลอดจนสามารถใช้ทักษะ กระบวนการ ความสามารถ
ทางภูมศิ าสตร์ และเครือ่ งมือทางภูมศิ าสตร์จดั การทรัพยากร
และสิง่ แวดล้อมตามสาเหตุและปัจจัย อันน�ำไปสูก่ ารปรับใช้
ในการด�ำเนินชีวิต” (ส�ำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
ในสถานศึกษา จึงเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ส�ำคัญ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะช่วยสร้างทัศนคติและ
ความตระหนัก โดยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภัยพิบัติ มีเจตคติที่ดี มีความสามารถในการป้องกันตนเอง
และเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ เรียนรู้วิธีลดความรุนแรง
การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย และสามารถสื่อสาร
ถ่ายทอดความรู้เรื่องภัยพิบัติให้กับผู้ปกครองและคนใน
ชุมชนได้ เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน จะเห็นได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อรับมือ
และลดผลกระทบจากภั ย พิ บั ติ โ ดยเฉพาะอุ ท กภั ย ใน
พื้นที่ภาคใต้จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นเร่งด่วนที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้
เกิดความตระหนัก เห็นความส�ำคัญในการอยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้ง จัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้

(2558 ก.) ได้สรุปจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ภัยพิบัติ
ไว้ดังนี้
1. มุง่ สร้างผูเ้ รียนมีความรูแ้ ละทักษะในการป้องกัน
การเอาชีวิตรอด และการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ
หรือภาวะฉุกเฉิน
2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักถึงภัย
อันตราย มีจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัย (Safety Mind)
จนเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture)
3. สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ กลไกการเกิดภัยพิบัติและการ
จัดการภัยพิบัติ
4. ส่ ง เสริ ม ผู ้ เ รี ย นมี จิ ต อาสา และมี ส ่ ว นร่ ว ม
ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
5. สร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของ
ธรรมชาติ และอยู่ร่วมกับธรรมชาติแบบพึ่งพาอาศัย
6. ช่วยลดความเปราะบาง และเสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
จากจุดมุ่งหมายการจัดการเรียนรู้ภัยพิบัติดังกล่าว
สามารถสรุ ป เป็ น วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด การเรี ย นรู ้
ภัยพิบัติ : อุทกภัยในภาคใต้ ได้ดังนี้
1. ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภัยพิบัติอุทกภัยในภาคใต้
2. ให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะในการป้องกัน และ
การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอุทกภัยในภาคใต้
3. ปลูกฝังให้ผู้เรียนตระหนักถึงภัยอันตรายจาก
ภัยพิบัติอุทกภัยในภาคใต้
4. ให้ผู้เรียนมีจิตอาสา และมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอุทกภัยในภาคใต้
5. ให้ ผู ้ เ รี ย นตระหนั ก ถึ ง ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีจิตส�ำนึก และมี
ส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนบรรลุถึงจุดมุ่งหมายการ
จัดการเรียนรู้ภัยพิบัติ : อุทกภัยในภาคใต้ จึงควรเน้น
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีแบบ Active Learning
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนการสอน
การจัดการเรียนรู้ภัยพิบัติ : อุทกภัยในภาคใต้ ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภัยพิบัติ มีจุดมุ่งหมาย การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบโดย โบลเวล
เพื่อเป็นการป้องกัน เตรียมความพร้อมในการรับมือ หรือ (Bonwell, อ้างถึงใน วิชัย เสวกงาม, 2559) ได้สรุป
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น  จักรกฤษณ์ จันทะคุณ ลักษณะของการเรียนแบบ Active Learning ไว้ดังนี้
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เฉย ๆ

1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากขึ้นกว่าการนั่งฟังอยู่

2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่น การอ่าน
การพูด การเขียน
3. การถ่ายทอดข้อมูลมีความส�ำคัญน้อยกว่า
การพัฒนาทักษะของผู้เรียน
4. เน้นความส�ำคัญในการส�ำรวจทัศนคติและ
ค่านิยมของผู้เรียนให้มากขึ้น
5. เพิ่มแรงจูงใจให้กับผู้เรียนมากขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งส�ำหรับผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่
6. ผูเ้ รียนสามารถได้รบั ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)
ทันทีจากผู้สอน
7. ผู ้ เ รี ย นมี ส ่ ว นร่ ว มในการคิ ด ขั้ น สู ง ได้ แ ก่
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินผล
จากการน� ำ แนวคิ ด การจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบ
Active Learning ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ มาใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภัยพิบัติ : อุทกภัยในภาคใต้ จะท�ำให้
ผู้เรียนได้เข้าใจ มีส่วนร่วม และตระหนักในการรับมือกับ
ภัยพิบัติ ได้อย่างเป็นระบบ จึงน�ำเสนอแนวคิดการจัด
การเรียนรู้ Active Learning ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ภัยพิบัติ : อุทกภัยในภาคใต้ 5 วิธี ดังนี้
1. การจั ด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ ป ั ญ หาเป็ น ฐาน
(Problem - based Learning : PBL) เป็นการจัด
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ให้ผู้เรียนสร้างความรู้
ด้ ว ยตนเอง โดยกระบวนการแสวงหาความรู ้ ศึ ก ษา
ท�ำความเข้าใจ วิเคราะห์ ตีความ และสรุปความรู้ด้วย
ตนเอง ซึ่งจากการศึกษาของ ไพศาล  สุวรรณน้อย (2558)
ได้สรุปรูปแบบการเรียนรู้แบบ PBL ไว้ 4 รูปแบบ คือ
7, 9, 10 และ 11 ขั้นตอน โดยเลือกน�ำเสนอวิธีการสอน
แบบใช้ปญั หาเป็นฐานแบบ 7 ขัน้ ตอน เนือ่ งจากมีความเหมาะ
กับวัยของผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา ลักษณะส�ำคัญ
ของกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนมีดังนี้
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1. Clarifying Unfamiliar Terms กลุ ่ ม
ผู้เรียนท�ำความเข้าใจค�ำศัพท์ ข้อความที่ปรากฏอยู่ใน
ปัญหาให้ชัดเจน โดยอาศัยความรู้พื้นฐานของสมาชิก
ในกลุ่ม หรือการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ต�ำรา หรือสื่อ
อื่น ๆ เช่น ภัยพิบัติ (Disaster) พื้นที่ลุ่มต�่ำ (Lowland
Area) ที่ราบลุ่มแม่น�้ำ (River Basin) การเปลี่ยนแปลง
ทางภูมิอากาศ (Climate Change) พายุหมุนเขตร้อน
(Cyclone) เป็นต้น
2. Problem Definition ผู้เรียนระบุปัญหา
หรือข้อมูลส�ำคัญร่วมกัน โดยทุกคนในกลุ่มเข้าใจปัญหา
เหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ใดที่กล่าวถึงในปัญหานั้น
เช่น ปัญหาภัยพิบัติอุทกภัยในภาคใต้
3. Brainstorm ผู้เรียนระดมสมองวิเคราะห์
ปัญหาต่าง ๆ และหาเหตุผลมาอธิบาย โดยอาศัยความรู้
เดิ ม ของสมาชิ ก กลุ ่ ม เป็ น การช่ ว ยกั น คิ ด อย่ า งมี เ หตุ
มีผล สรุปรวบรวมความรู้และแนวคิดของกลุ่มเกี่ยวกับ
กลไกการเกิดปัญหา เพื่อน�ำไปสู่การสร้างสมมติฐานที่
สมเหตุสมผลเพื่อใช้แก้ปัญหานั้น เช่น วิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหาน�้ำท่วม อาจมาจาก 2 ปัจจัย 1. ปัจจัยด้าน
กายภาพ เช่น อิทธิพลของลมมรสุมทั้ง 2 ฤดู พายุหมุน
เขตร้อน ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ลุ่มต�่ำ ที่ราบเชิงเขา
ที่ราบชายฝั่งทะเล 2. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม เช่น การตัดไม้
ท�ำลายป่า การปลูกสิ่งก่อสร้างขวางทางน�้ำ การทิ้งขยะ
ไม่ เ ลื อ กที่ การวางผั ง เมื อ งและระบบการระบายน�้ ำ ที่
ไม่สามารถระบายน�้ำได้ทัน เป็นต้น
4. Analyzing the Problem ผู้เรียนอธิบาย
และตั้งสมมติฐานที่เชื่อมโยงกันกับปัญหาตามที่ได้ระดม
สมองกัน แล้วน�ำผลการวิเคราะห์มาจัดล�ำดับความส�ำคัญ
โดยใช้พื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียน การแสดงความคิด
อย่างมีเหตุผล เช่น การเชื่อมโยงสาเหตุที่ท�ำให้เกิดอุทกภัย
และน�ำไปสู่การแก้ปัญหา

ตาราง 1 ตัวอย่างการแก้ปัญหาที่เป็นปัจจัยด้านกายภาพ
		 สภาพปัญหาทางกายภาพ		

แนวทางการแก้ปัญหา

อิทธิพลของลมมรสุมทั้ง 2 ฤดู :

ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ

พายุหมุนเขตร้อน :

ติดตามสภาวะอากาศ และฟังค�ำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา
สม�่ำเสมอ จัดเตรียมสิ่งของจ�ำเป็นในการด�ำรงชีพ

พื้นที่ลุ่มต�่ำ :

การสร้างบ้านให้มีใต้ถุนสูง

ที่ราบเชิงเขา :

โครงการปลูกป่าต้นน�้ำล�ำธาร

ที่ราบชายฝั่งทะเล :

ติดตามสภาวะอากาศ และฟังค�ำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา
สม�่ำเสมอ เตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายทรัพย์สินไปบริเวณที่ห่างไกล
จากทะเล

ตาราง 2 ตัวอย่างการแก้ปัญหาที่เป็นปัจจัยด้านวัฒนธรรม
		สภาพปัญหาทางด้านวัฒนธรรม		

แนวทางการแก้ปัญหา

การตัดไม้ท�ำลายป่า :

โครงการบวชป่า โครงการป่าชุมชน การบังคับใช้กฎหมาย

การทิ้งขยะไม่เลือกที่ :

รณรงค์การทิ้งขยะให้ถูกที่

การวางผังเมืองและระบบการระบายน�้ำ : รัฐบาลก�ำหนดแผนในการจัดการอย่างเป็นระบบ
5. Formulating Learning Issues ผู้เรียน
ก�ำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อค้นหาข้อมูลที่จะ
อธิบายผลการวิเคราะห์ที่ตั้งไว้ เช่น
5.1 การนิยามความหมาย เช่น ภัยพิบัติ
อุทกภัยคืออะไร
5.2 สาเหตุ ข องปั ญ หา เช่ น ปั จ จั ย ทาง
ด้านกายภาพ และปัจจัยทางวัฒนธรรม
5.3 ผลกระทบ เช่ น ทรั พ ย์ สิ น เสี ย หาย
พื้นที่เกษตรกรรมเสียหาย เป็นต้น
5.4 การแก้ปัญหา เช่น การไม่บุกรุกพื้นที่
ป่าไม้ การทิ้งขยะให้ถูกที่ เป็นต้น
5.5 แนวทางการปฏิบัติตน เช่น การดูแล
สุขภาพ การช่วยเหลือพ่อแม่ในการยกของจากที่สูงเมื่อ
น�้ำท่วมไม่ควรลงไปเล่นน�้ำ การติดตามข่าวพยากรณ์
อากาศ เป็นต้น
6. Self - study ผู ้ เ รี ย นค้ น คว้ า รวบรวม
สารสนเทศจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed Learning)
การสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต วิทยากร ปราชญ์ชาวบ้าน

การส�ำรวจพื้นที่ การติดตามข่าวสาร การเป็นอาสาสมัคร
ชุมชน เป็นต้น
7. Reporting ผูเ้ รียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ
ใหม่ ที่ ไ ด้ ม า กลุ ่ ม ผู ้ เ รี ย นน� ำ มาอภิ ป ราย วิ เ คราะห์
สั ง เคราะห์ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้ แล้ ว น� ำ มาสรุ ป
เป็นหลักการและแนวทางเพื่อน�ำไปใช้โอกาสต่อไป เช่น
การท�ำรายงาน โดยแสดงแผนที่ สถิติ กราฟ ประกอบ
การจัดป้ายนิเทศ บอร์ด หรือนิทรรศการ การจัดแสดง
ละคร เป็นต้น
2. การจัดการเรียนรู้โดยการใช้กรณีตัวอย่าง
(Case Study) เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้สอน
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด โดย
ให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องที่สมมติขึ้นจากความเป็นจริง เพื่อให้
ผู้เรียนได้ฝึกฝนการเผชิญและแก้ปัญหา โดยไม่ต้องรอให้
เกิดปัญหาจริง เป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบ
จากภัยพิบัติ นอกจากนั้นยังเป็นการเปิดให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์ และเรียนรู้ความคิดของผู้อื่น ช่วยให้ผู้เรียนมี
มุมมองที่กว้างขึ้น เพื่อตอบประเด็นค�ำถามเกี่ยวกับเรื่อง
ภั ย พิ บั ติ อุ ท กภั ย ในภาคใต้ และผู ้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้
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ตามวัตถุประสงค์ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ผู้สอนหรือผู้เรียน น�ำเสนอกรณีตัวอย่าง
เช่น ข่าว คลิป บทความ สถิติ เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัย
โดยผู ้ ส อนอาจจะเป็ น ผู ้ ร วบรวมข้ อ มู ล แล้ ว ท� ำ เป็ น ใบ
ความรู ้ หรื อ อาจเลื อ กคลิ ป ที่ เ กี่ ย วกั บ อุ ท กภั ย เพื่ อ ให้
ผู ้ เ รี ย นศึ ก ษา หรื อ ผู ้ ส อนมอบหมายให้ ผู ้ เ รี ย นศึ ก ษา
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอุทกภัยจากอินเทอร์เน็ต
2. ผู้เรียนศึกษากรณีตัวอย่าง  เช่น ให้ผู้เรียน
ศึกษาจากคลิป อ่านใบความรู้  
3. ผู้เรียนอภิปรายประเด็นค�ำถามเพื่อหา
ค�ำตอบ เช่น ท�ำไมถึงเกิดอุทกภัยขึ้น อุทกภัยครั้งนี้ส่งผล
กระทบอย่ า งไร และผู ้ เ รี ย นจะปฏิ บั ติ ต นอย่ า งไรเมื่ อ
ประสบภัยพิบัติอุทกภัย
4. ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายค�ำตอบ ซึ่งมี
ทั้งการอภิปรายแบบกลุ่มใหญ่ และการอภิปรายแบบ
กลุ ่ ม ย่ อ ย โดยผู ้ ส อนควรเลื อ กให้ เ หมาะสมกั บ สภาพ
ผู้เรียน ซึ่งในขั้นนี้ผู้เรียนจะได้รับข้อเท็จจริงทั้งหมดที่
เกี่ยวกับกรณีศึกษา เช่น อุทกภัยเกิดที่ใด อุทกภัยเกิดขึ้น
เมื่ อ ไหร่ สถานการณ์ ทั่ ว ไปของอุ ท กภั ย เป็ น อย่ า งไร
ปัญหาที่เกิดจากอุทกภัยมีอะไรบ้าง มีมาตรการในการ
แก้ปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างไร เป็นต้น
5. ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายเกี่ยวกับปัญหา
วิ ธี ก ารแก้ ป ั ญ หาของผู ้ เ รี ย น และสรุ ป การเรี ย นรู ้ ที่ ไ ด้
ซึ่งเป็นการตอบค�ำถามตามขั้นตอนที่ 3 โดยมีครูร่วม
สรุป เพิ่มเติม และชี้แนะข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน
3. การจัดการเรียนรู้โดยผ่านสื่อ สารคดี หนัง
และคลิปวิดิโอ (Studio Based Learning) ปัจจุบัน
เป็นยุคของเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้
ง่ายขึ้น เป็นแหล่งข้อมูลที่ส�ำคัญ การจัดการเรียนรู้ที่มี
สื่อ แสดงให้เห็นภาพเคลื่อนไหว เสียงตามธรรมชาติหรือ
เสียงบรรยาย เป็นภาพเหตุการณ์จริงหรือเสมือนจริง
สามารถท�ำให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ที่สมจริง ช่วยกระตุ้น
สร้างความตืน่ เต้น เร้าความสนใจของผูเ้ รียนได้ดี โดยเฉพาะ
สิ่งที่เป็นเหตุการณ์ภัยพิบัติจริง จะช่วยกระตุ้นอารมณ์
ความรู้สึกของผู้เรียน เพื่อน�ำไปสู่การสร้างความตระหนัก
และเตรียมความพร้อม ป้องกัน หรือมีส่วนร่วมลดภัยพิบัติ
(จักรกฤษณ์  จันทะคุณ, 2558ข.) โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ผู้สอนเลือกสื่อ เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัย
ตัวอย่างเช่น สารคดีข่าว เรื่อง “พลิกปมข่าว : อุทกภัย
ภาคใต้ 2560 (9 ม.ค. 60)” (ไทย พีบเี อส, 2562) โดยผูส้ อน
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ต้องท�ำความเข้าใจมาแล้วถึงเนือ้ หา รายละเอียด ความส�ำคัญ
ของเนื้อเรื่อง
2. ผู้สอนชี้แจงผู้เรียนว่าเป็นเรื่อง“พลิกปม
ข่าว : อุทกภัยภาคใต้ 2560 (9 ม.ค. 60)” (ไทยพีบเี อส, 2562)
จุ ด มุ ่ ง หมาย และจุ ด ส� ำ คั ญของเรื่ อ ง คื อ สถานการณ์
ภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่อ�ำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
สาเหตุการเกิดอุทกภัย แนวทางในการแก้ไขปัญหาทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว โดยครูจะวัดและประเมินผลจาก
การให้ผู้เรียนอภิปรายร่วมกัน ท�ำใบงาน เป็นต้น
3. หลั ง จากดู สื่ อ ผู ้ เ รี ย นและผู ้ ส อน ควร
ด�ำเนินการอภิปรายเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและจุดส�ำคัญ
ของเรื่องและสรุปเรื่อง
4. ครูมอบหมายงานที่เชื่อมโยงกับสื่อ เช่น
สารคดีข่าว เรื่อง “พลิกปมข่าว : อุทกภัยภาคใต้ 2560
(9 ม.ค. 60)” เพื่ อ เป็ น การทบทวนความเข้ า ใจ โดย
ผู้เรียนตอบค�ำถาม ทดสอบ ท�ำแบบฝึกหัด ท�ำรายงาน
เป็นต้น
4. การจัดการเรียนรู้โดยวิธีสืบสอบ (Guided
Inquiry) เป็นการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่ผู้สอน
จะลดบทบาทในฐานะผู้มีส่วนร่วมลง และผู้เรียนมีบทบาท
ในการเรียนเพิ่มขึ้น กล่าวคือ มีการก�ำหนดปัญหาหรือ
ค�ำถามให้ โดยในการตั้งค�ำถามควรใช้เป็นค�ำถามปลายเปิด
เป็นค�ำถามที่มีค�ำตอบหลายอย่าง โดยลักษณะค�ำถามจะ
ใช้ค�ำว่า ท�ำไม เพราะเหตุใด (Why) อย่างไร (How) ถ้า
ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วจะเป็นอย่างไร (If) (กนก  จันทรา,
2560) แต่ เ ปิ ด โอกาสให้ ผู ้ เ รี ย นออกแบบวิ ธี ก ารและ
ด�ำเนินการส�ำรวจ ตรวจสอบ หรือทดลองด้วยตนเอง เช่น
ผู้สอนควรระบุค�ำถาม เช่น เพราะเหตุใดจึงเกิดภัยพิบัติ
อุ ท กภั ย ในภาคใต้ ข องประเทศไทยบ่ อ ยครั้ ง ผู ้ เ รี ย น
จะปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อประสบภัยพิบัติอุทกภัย ถ้ามี
โอกาสในการศึกษา ทบทวน เกี่ยวกับภัยพิบัติน�้ำท่วม
จะศึ ก ษาทบทวนในเรื่ อ งใดบ้ า ง ด้ า นผู ้ เ รี ย นสามารถ
ออกแบบวิธีการและด�ำเนินการหาค�ำตอบ โดยผู้เรียน
น�ำกระบวนการทางภูมิศาสตร์เข้ามาหาค�ำตอบได้ โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
1. การตั้งค�ำถามเชิงภูมิศาสตร์ เช่น ท�ำไมจึง
เกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ส่วน
ใหญ่จะเกิดขึ้นบริเวณใด สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่
ภาคใต้เป็นอย่างไร ผลกระทบที่ได้รับจากอุทกภัยใน
พื้นที่ภาคใต้เป็นอย่างไร เป็นต้น

2. การรวบรวมข้อมูล ผู้เรียนต้องอาศัยความรู้
และเทคนิคต่าง ๆ เช่น ออกแบบแบบสอบถามคนในพื้นที่
ที่ เ กิ ด อุ ท กภั ย การบัน ทึก การสังเกตสภาพพื้น ที่ความ
เสียหาย หลังจากเกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ การหาข้อมูล
จากอินเทอร์เน็ต ข่าว การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี
ทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น
3. การจัดการข้อมูล โดยน�ำข้อมูลมาตรวจสอบ
ถึงความครบถ้วน ความถูกต้อง
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล โดยน�ำข้อมูล
ที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์และแปลผลด้วยสถิติขั้นพื้นฐาน
เช่ น ค่ า ร้ อ ยละความเสี ย หายของพื ช สวนไร่ น าและ
บ้ า นเรื อ น งบประมาณการใช้ จ ่ า ยเพื่ อ การช่ ว ยเหลื อ
ฟื้นฟู หลังเกิดอุทกภัย เป็นต้น
5. สรุปเพื่อตอบค�ำถาม เป็นการสรุปเนื้อหาให้
ตรงกับค�ำถามของเนื้อหาที่ตั้งไว้ในขั้นต้น โดยอ้างอิง
หลักการ ทฤษฎี และกฎ จากนั้นเรียบเรียงค�ำตอบเพื่อ
จะน�ำเสนอ อาจออกมาในรูปแบบของการท�ำรายงาน
การสรุปลงใบงาน การน�ำเสนอหน้าชั้นเรียน การจัดบอร์ด
การจัดนิทรรศการ เป็นต้น
5. การจัดการเรียนรู้ภาคสนาม (Fieldwork)
เป็นการออกศึกษานอกสถานที่เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อม
ทางภู มิ ศ าสตร์ แ ละวั ฒ นธรรม ซึ่ ง ท� ำ ให้ ผู ้ เ รี ย นได้ รั บ
ประสบการณ์ตรง เกิดความรู้ ความเข้าใจ รู้จักสังเกต
รูจ้ กั แก้ปญั หา รูจ้ กั ใช้เครือ่ งมือและเทคโนโลยีทางภูมศิ าสตร์
สามารถเชื่อมโยงเนื้อหา ทฤษฎี และทักษะที่ได้เรียนรู้
ในห้องเรียนกับการออกไปส�ำรวจในพื้นที่จริง โดยผู้สอน
ต้ อ งมี ก ารวางแผนอย่ า งดี ใ นเรื่ อ งของการเตรี ย มตั ว
การเดินทาง ทักษะต่าง ๆ ที่จะฝึกฝนให้ผู้เรียนได้น�ำมาใช้
เพื่อการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดและประเมินผล โดย
กาญจนา  ศิ ริ มุ สิ ก ะ (2543) ได้ ส รุ ป ขั้ น ตอนการจั ด
กิจกรรมภาคสนาม เพื่อสามารถน�ำมาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ภัยพิบัติ:อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ดังนี้
ขั้นเตรียมการ
1. ก�ำหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้
เช่น ส�ำรวจพื้นที่เกิดอุทกภัยในชุมชน
2. พิจารณาสถานที่ ก�ำหนดวันเวลา โดยผู้สอน
จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้และผู้เรียน
ในด้านวัย ความชอบ ประสบการณ์เดิม อีกทั้งผู้สอน
ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน
การสอบในรายวิชาอื่นของผู้เรียน เช่น การเลือกสถานที่
บริเวณชุมชน ใกล้โรงเรียน

3. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่จะไปศึกษา
โดยผู้สอนควรไปศึกษาส�ำรวจสถานที่ที่จะไปล่วงหน้า
โดยการส�ำรวจเส้นทาง ระยะเวลาการเดินทาง เพื่อจะได้
ทราบถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เกี่ยวกับการเดินทาง อาจ
มีการติดต่อกับผู้น�ำชุมชน หรือผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น
4. ท�ำหนังสือและขออนุญาตผู้บังคับบัญชาตาม
ล�ำดับ ท�ำหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง และติดต่อขอ
อนุญาตเจ้าของสถานที่ นัดหมายวันเวลาในการเดินทาง
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการจั ด การต้ อ นรั บ การจั ด สถานที่
วิทยากร มัคคุเทศก์ เป็นต้น
5. การติ ด ต่ อ เตรี ย มยานพาหนะ ต้ อ งอยู ่ ใ น
สภาพที่ปลอดภัยและเพียงพอ
6. จัดเตรียมคู่มือ เอกสารประกอบการเดินทาง
ไปศึกษานอกสถานที่ โดยผู้สอนจะรวบรวมข้อมูลของ
พื้นที่ ทั้งทางด้านกายภาพและวัฒนธรรม
7. เตรี ย มผู ้ เ รี ย นก่ อ นการเดิ น ทาง โดยแจ้ ง
วัตถุประสงค์ของการศึกษานอกสถานที่แก่ผู้เรียน และ
ควรสอนหรื อ มอบหมายให้ ผู ้ เ รี ย นไปท� ำ ความเข้ า ใจ
ความรู้พื้นฐานที่จ�ำเป็นเกี่ยวกับสถานที่ที่จะไปศึกษา
นอกจากนี้ ควรมีการอภิปรายโดยเชิญบุคคลที่มีความรู้
เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดี มาอภิปรายร่วมกับผู้เรียน
เพื่อเป็นการกระตุ้น เร้าความสนใจ ตลอดจนเตรียมผู้เรียน
ในการตั้งค�ำถาม จัดกลุ่มผู้เรียนและมอบหมายให้ผู้เรียน
ศึกษาเฉพาะเรื่อง หรือสัมภาษณ์ ผู้สอนต้องแจ้งผู้เรียน
ให้เตรียมอุปกรณ์การเรียน สิ่งของ เครื่องใช้ส่วนตัวตาม
ความเหมาะสม และชี้ แ จงข้ อ ตกลงเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ
ระเบียบวินัย มารยาท ความประพฤติ นอกจากนี้ยังต้อง
ดู แ ลควบคุ ม ความประพฤติ ความปลอดภั ย ในการไป
ศึกษานอกสถานที่ด้วย
ขั้นไปศึกษา
1. ผู้สอนควรนั่งทางด้านหน้ายานพาหนะ เพื่อ
สามารถอธิบายชี้แนะ สื่อสารในเรื่องต่าง ๆ ได้สะดวก
2. ควรมีเอกสาร คู่มือประกอบ และมีมัคคุเทศก์
แนะน�ำระหว่างการเดินทาง
3. ในระหว่างที่ศึกษาและเยี่ยมชมสถานที่ ผู้เรียน
จะมีกิจกรรมสัมภาษณ์ ซักถาม จดบันทึก และถ่ายภาพ
ในกรณีที่หน่วยงานที่ไปศึกษาอนุญาต
4. ผู้สอนต้องควรดูแลความประพฤติ และให้
ทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงาน มีความตรง
ต่อเวลา มีมารยาทที่ดี
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ขั้นสรุป
ผู้สอนควรให้ผู้เรียนสรุปการเรียนรู้จากการศึกษา
ภาคสนามครอบคลุมประเด็นทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้
ความเข้าใจ ด้านทักษะ และด้านเจตคติ ซึ่งสามารถสรุป
ได้หลายวิธี เช่น การให้ผเู้ รียนแต่ละคนน�ำเสนอประสบการณ์
และข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษานอกสถานที่และอภิปราย
ร่ ว มกั น การเขี ย นเรี ย งความ การท� ำ รายงาน การจั ด
นิทรรศการ เป็นต้น
จากการเสนอรูปแบบวิธีการสอนแบบ Active
Learning ข้างต้น ท�ำให้ผู้เรียนเกิดการคิด การแก้ปัญหา
สร้างประสบการณ์ สร้างองค์ความรู้ เพื่อน�ำไปประยุกต์
ใช้ในสถานการณ์ภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

ทั ก ษะที่ จ� ำ เป็ น ในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
เรื่องภัยพิบัติ

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องภัยพิบัติ เพื่อ
เป็นการป้องกัน เตรียมความพร้อมในการรับมือ หรือลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น สิ่งส�ำคัญที่ผู้เรียนต้องมี
ควบคู่กับความรู้ คือทักษะ ซึ่งส�ำนักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา (2561) กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนมีการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo - Literacy)
ผู ้ ส อนจ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นาทั ก ษะของผู ้ เ รี ย น
ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ทางภูมิศาสตร์ โดยสามารถจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ด้วยการสอดแทรกทักษะที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. การสั ง เกต (Observation) เป็น การน�ำ
ผู ้ เ รี ย นไปสั ง เกตการณ์ สิ่ ง แวดล้ อ มทั้ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น เอง
ตามธรรมชาติ แ ละมนุ ษ ย์ ส ร้ า งขึ้ น เช่ น ก่ อ นการเกิ ด
อุทกภัย ผู้สอนอาจชี้แนะให้นักเรียน เช่น การสังเกต
ปริมาณน�้ำฝน การสังเกตความชื้นในอากาศจากเสื้อผ้า
ที่ตากไว้ การสังเกตสัตว์มีพิษ เช่น งู ตะขาบ หรือมด
เข้ามาบริเวณที่อยู่อาศัยหลังการเกิดอุทกภัย ผู้สอนอาจ
น� ำ ผู ้ เ รี ย นไปส� ำ รวจและศึ ก ษาในพื้ น ที่ เพื่ อ ให้ ผู ้ เ รี ย น
สังเกตพื้นที่ว่าได้รับผลกระทบหรือไม่อย่างไร
2. การแปลความข้ อ มู ล ทางภู มิ ศ าสตร์
(Interpretation of Geographic Data) เป็นการ
แปลความหมายข้ อ มู ล ของสิ่ ง ที่ ป รากฏอยู ่ บ นพื้ น โลก
ที่ อ ้ า งอิ ง ด้ ว ยต� ำ แหน่ ง ที่ อ าจจะปรากฏอยู ่ ใ นรู ป ของ
แผนภูมิ แผนภาพ กราฟ ตาราง รูปถ่าย แผนที่ ภาพ
จากดาวเทียม และภูมิสารสนเทศ เช่น ผู้เรียนสามารถ
ศึกษาจากพื้นที่หรือแผนที่กายภาพ เพื่อระบุพื้นที่ลุ่ม
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ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงท�ำให้เกิดอุทกภัย  การแปลความจาก
ภู มิ ส ารสนเทศที่ ใ ช้ ใ นการค้ น หาข้ อ มู ล อาทิ ระบบ
สารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ (Geographic Information
System : GIS) การส�ำรวจข้อมูลระยะไกล (Remote
Sensing: RS) ระบบระบุต�ำแหน่งบนพื้นโลก (Global
Positioning System : GPS)  เป็นต้น
3. การใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
(Using Geographic Technique and Equipment)
เป็นการใช้วิธีการ เช่น การชักตัวอย่าง (sampling) การ
วาดภาพร่างในภาคสนาม การใช้รูปถ่าย แผนที่ และ
เครื่องมือต่าง ๆ ในการรวบรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เช่น
การสร้างเครื่องวัดปริมาณน�้ำฝนอย่างง่าย เป็นต้น
4. การคิ ด เชิ ง พื้ น ที่ (Spatial Thinking)
เป็นการคิดที่ใช้ความรู้ทางภูมิศาสตร์ในการระบุ วิเคราะห์
และท�ำความเข้าใจประเด็นเกีย่ วกับทีต่ งั้ ทิศทาง มาตราส่วน
แบบรูป พื้นที่ และแนวโน้มของความสัมพันธ์ระหว่าง
ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์กับเวลา เช่น ผู้เรียนสามารถ
ค�ำนวณพื้นที่ บอกทิศทาง สามารถดูเวลา เพื่อเชื่อมโยง
ปรากฏการณ์ อาทิ อิทธิพลจากน�้ำขึ้นน�้ำลง อาจท�ำให้
เกิดน�้ำทะเลหนุน จ�ำนวนวันที่ฝนตกท�ำให้ดินไม่สามารถ
อุ้มน�้ำไว้ได้ เกิดเป็นน�้ำป่าไหลหลาก เป็นต้น
5. การคิดแบบองค์รวม (Holistic Thinking)
เป็นการมองภาพรวมของระบบต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์
ที่ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
สรรพสิ่ง ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์
สร้ า งขึ้ น เช่ น ปั ญ หาอุ ท กภั ย ในพื้ น ที่ ภ าคใต้ มี ค วาม
สั ม พั น ธ์ กั บ 1. สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น เองตามธรรมชาติ ได้ แ ก่
ลักษณะภูมิอากาศ เช่น ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ การเคลื่อนตัวของพายุที่พัดผ่าน
ในพื้นที่ ปริมาณน�้ำฝน ลักษณะภูมิประเทศ เช่น พื้นที่
ลุ่มต�่ำ ที่ราบชายฝั่งทะเล ที่ราบเชิงเขา 2. สิ่งที่มนุษย์
สร้างขึ้น เช่น บ้านเรือน เส้นทางการคมนาคม พื้นที่
ทางการเกษตร ภูมิปัญญาที่น�ำมาสู่การแก้ปัญหา เช่น
การสร้างฝายชะลอน�้ำ การปลูกป่าในพื้นที่ต้นน�้ำล�ำธาร
การบวชป่า เป็นต้น
6. การใช้เทคโนโลยี (Using Technology)
เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์ผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น การใช้อินเทอร์เน็ตใน
การสืบค้นข้อมูลต่างๆ การใช้ Google Earth การใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ประกอบการเรียนการสอน

7. การใช้สถิตพิ นื้ ฐาน (Using basic Statistics)
เป็นการใช้สถิติอย่างง่าย เช่น ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน และ
ค่าฐานนิยม ในการวิเคราะห์ข้อมูล การเข้าใจลักษณะ
การกระจาย (Dispersion) และความสัมพันธ์ (Correlation)
ของข้อมูลทางภูมิศาสตร์ และการวิเคราะห์แบบรูปของ
ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Analysis of Spatial Pattern)
ทักษะดังกล่าวข้างต้น ท�ำให้กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์มากขึ้น เนื่องจากผู้เรียนจะได้
เรียนรูเ้ กีย่ วกับภัยพิบตั ิ การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
การอนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

สื่อการจัดการเรียนรู้ภัยพิบัติ : อุทกภัยในภาคใต้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้สอนสามารถใช้สื่อ
การสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ
อุทกภัยให้แก่ผู้เรียน ผู้เรียนจะได้มีความเข้าใจมากขึ้นใน
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ เช่น สถานการณ์ภัยพิบัติน�้ำท่วม
ในภาคใต้ สภาพปัญหา สาเหตุ แนวทางในการแก้ไขปัญหา
ตลอดจนการปฏิบัติตนในการรับมือในสภาวะการเกิด
ภัยพิบัติอุทกภัย
สือ่ การเรียนรูม้ นี กั วิชาการหลายท่านได้จดั ประเภท
ไว้หลายประเภท และมีการจ�ำแนกประเภทโดยใช้เกณฑ์
ที่แตกต่างกัน โดย กาญจนา  ศิริมุสิกะ (2543) ได้สรุป
เป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. สือ่ วัสดุ ได้แก่ หนังสือ รูปภาพ แผนที่ แผนภูมิ
วีดิทัศน์ เป็นต้น ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภัยพิบัติ
อุ ท กภั ย ในภาคใต้ ครู ผู ้ ส อนสามารถเลื อ กใช้ ไ ด้ อ ย่ า ง
หลากหลาย เช่น
		 1.1 แผนที่ หมายถึง สิ่งที่เขียนลงบนพื้นที่
ราบ โดยใช้ เ ส้ น สั ญ ลั ก ษณ์ และเครื่ อ งหมายต่ า ง ๆ
แสดงถึงลักษณะภูมิประเทศและสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏบน
พื้นผิวโลก เพื่อให้เห็นอาณาเขต ที่ตั้ง ความสัมพันธ์ใน
เชิ ง พื้ น ที่ ข องสิ่ ง ต่ า ง ๆ โดยครู อ าจเลื อ กใช้ แ ผนที่ ท าง
กายภาพของภาคใต้ เพื่อให้ผู้เรียนเห็นถึงลักษณะของ
พื้นที่ราบลุ่ม ติดกับชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งก่อให้
เกิดอุทกภัย เป็นต้น
		 1.2 แผนภูมิ เป็นสื่อที่แสดงความสัมพันธ์
ของเรือ่ งราวต่าง ๆ โดยอาศัยเส้น ตัวอักษร และภาพลายเส้น
หรือภาพโครงร่าง เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจในเรื่องราวนั้น ๆ
และน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยครูผู้สอนเลือกแผนภูมิที่เกี่ยวข้อง
กับเหตุการณ์อุทกภัย เช่น พายุปาบึกพัดผ่านภาคใต้ใน

ระหว่างวันที่ 2-6 มกราคม 2562 เป็นต้น
		 1.3 วี ดิ ทั ศ น์ เป็ น สื่ อ ที่ มี ภ าพเคลื่ อ นไหว
นอกจากนี้ อาจประกอบด้วย แผนภูมิ กราฟ ตาราง เป็นต้น
มีการจัดเนื้อหาไว้อย่างดี จะเกิดภาพเคลื่อนไหว และ
เสียงตามธรรมชาติหรือเสียงบรรยาย เช่น วีดิทัศน์ เรื่อง
รู้สู้ flood ตอนที่ 1: รู้จักน�้ำท่วมให้มากขึ้น
รู้สู้ flood ตอนที่ 2 : 3 ค�ำถามยอดฮิต
รู้สู้ flood ตอนที่ 3 : เตรียมตัวก่อนน�้ำมาถึง
รู้สู้ flood ตอนที่ 4 : การรับมือในภาวะน�้ำท่วม
รู้สู้ flood ตอนที่ 5 : ใจเย็นยามอพยพ
รู้สู้ flood ตอนที่ 6 : ตุนอย่างมีสติ
รู้สู้ flood ตอนที่ 7 : รู้ให้ครบ ระบบน�้ำใช้
รู้สู้ flood ตอนที่ 8 : รู้ทันน�้ำเสีย
รู้สู้ flood ตอนที่ 9 : ตั้งหลัก หลังน�้ำลด
รู้สู้ flood ตอนที่ 10 : รู้ สู้! ทุกสิ่ง
ซึ่งสามารถค้นหาวีดิทัศน์เหล่านี้ได้จาก www.
youtube.com เป็นต้น
2. สื่อบุคคล ได้แก่ ครู วิทยากร ปราชญ์ชาวบ้าน
ชาวบ้ า นในชุ ม ชน ผู ้ น� ำ ทางศาสนา ผู ้ น� ำ ชุ ม ชน และ
บุคคลอื่น ๆ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ซึ่งในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ภัยพิบัติอุทกภัยในภาคใต้ ครูผู้สอน
สามารถใช้สื่อบุคคลได้อย่างหลากหลาย เช่น
		 2.1 การเชิญวิทยากร เป็นการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่ใช้บุคคลในชุมชนเป็นสื่อและเข้ามามีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้โดยตรง โดยบุคคลที่จะเชิญมาเป็นวิทยากร
ความเป็นผูม้ คี วามรู้ หรือปฏิบตั งิ านโดยตรง มีประสบการณ์
เพียงพอ เข้าใจจุดมุ่งหมาย อาจเป็นการเชิญผู้ใหญ่บ้าน
ก�ำนัน หรือนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลมาให้ความรู้
แก่นักเรียนเกี่ยวกับประวัติการเกิดน�้ำท่วม พื้นที่ที่เกิด
น�้ำท่วมบ่อยครั้ง เป็นต้น
		 2.2 การสัมภาษณ์บุคคล ในกรณีที่บุคคล
ไม่สามารถมาเป็นวิทยากรได้ การมอบหมายให้ผู้เรียน
ออกไปสัมภาษณ์บุคคลนอกสถานที่เป็นรายบุคคลหรือ
รายกลุ่ม เพื่อศึกษาหาข้อมูลทางสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
โดยให้ผเู้ รียนและผูส้ อนร่วมกันเป็นผูว้ างแผนถึงวัตถุประสงค์
ของการสัมภาษณ์ เลือกบุคคลและติดต่อทาบทามผู้ที่จะ
สัมภาษณ์ เตรียมค�ำถาม เครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบ
การสัมภาษณ์ เป็นต้น
3. สื่อการจัดประสบการณ์สังคมศึกษา ได้แก่
กระบวนการและวิ ธี ก ารเรี ย นรู ้ ที่ จั ด ให้ ผู ้ เ รี ย นได้ รั บ
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
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ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การ
จัดนิทรรศการ การศึกษานอกสถานที่ เป็นต้น
4. สื่ออุปกรณ์ ได้แก่ กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์
เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ ซึ่งปัจจุบันที่เป็นยุคของการสื่อสาร
ไร้พรมแดน การเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ โดยเชื่อมต่อกับสื่ออุปกรณ์
ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นหรือเผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศจากทั่วโลก ทันต่อเหตุการณ์ มีข้อมูล
ที่ทันสมัย รวดเร็ว หลากหลาย และติดต่อสื่อสารกับ
ผู ้ ค นทั่ ว โลกได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว จึ ง ท� ำ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้
ตามอัธยาศัย การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตกับกิจกรรม
การเรียนรู้ ท�ำให้ผู้เรียนเกิดทักษะในด้านการคิดอย่างมี
ระบบ (High - Order Thinking Skills) การคิด เชิง
วิ เ คราะห์ (Critical Thinking) การวิ เ คราะห์ สื บ ค้ น
(Inquiry - Based Analytical Skill) การแก้ปัญหา และ
การคิดอย่างอิสระ อินเทอร์เน็ตเมื่อน�ำมาใช้ในการพัฒนา
การศึกษาก็จะท�ำให้เกิดประโยชน์และสร้างความเท่าเทียม
กันในด้านการศึกษาให้มากยิง่ ขึน้ (ณัฐชัย  ตะวันผล, 2562)
ในด้านการศึกษา อินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาท
ค่ อ นข้ า งมาก ดั ง ที่ อ� ำ พล  สงวนศิ ริ ธ รรม (2543)
กล่าวว่า ทั้งผู้สอนและผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ได้แก่ การค้นหาข้อมูล การรับส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E - Mail) การรับส่งแฟ้มข้อมูล (File
Transfer Protocal หรือ FTP) การสร้างเนื้อหาความรู้
เผยแพร่ การแจ้งรายละเอียดของวิชาต่าง ๆ บนโฮมเพจ
(Home Page) ผู้สอนสร้างโปรแกรมช่วยสอน (Computer
Assisted Instruction - CAI) มีเว็บไซต์บางแห่งให้บริการ
ดาวน์โหลด (Download) การจ�ำลองห้องเรียนเสมือน
ไร้พรมแดน (Virtual Classroom) นอกจากนั้นผู้เรียน
และผู้สอนยังสามารถค้นหาแหล่งข้อมูลจากหลากหลาย
แหล่ง เช่น E - Book หมายถึงหนังสือที่สร้างขึ้นด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีลกั ษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์   
E - Journals หรือวารสารอิเล็กทรอนิกส์ คือ วารสารที่
ตีพิมพ์ เผยแพร่เนื้อหาบทความ ที่เข้าถึงได้ทางเครือข่าย
อิ น เทอร์ เ น็ ต E - Newspaper คื อ หนั ง สื อ พิ ม พ์
อิเล็กทรอนิกส์ E - Magazine คือ นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์
(ณัฐชัย  ตะวันผล, 2562)

24

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2562

การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ภัยพิบัติ :
อุทกภัยในภาคใต้

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต้องเป็นการวัด
และประเมินผลตามสภาพที่แท้จริงของผู้เรียน เป็นพื้นฐาน
ของเหตุการณ์ในชีวิตจริง ยึดการปฏิบัติเป็นส�ำคัญและ
สัมพันธ์กับการเรียนรู้ (ศศิธร  บัวทอง, 2560) ซึง่ ในการ
จัดการเรียนรูภ้ ยั พิบตั อิ ทุ กภัยในภาคใต้ จุดประสงค์สำ� คัญคือ
ต้ อ งการให้ ผู ้ เ รี ย นรู ้ จั ก การป้ อ งกั น เตรี ย มพร้ อ มรั บ มื อ
การบริหารจัดการ การลดความเสี่ยง และการตอบสนอง
กับภัยที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการลดผลกระทบจากภัยพิบัติ
อุ ท กภั ย ดั ง นั้ น การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ ข อง
ผู ้ เ รี ย นจึ ง ควรเน้ น การวั ด และประเมิ น ตามสภาพจริ ง
(Authentic Assessment)
การวัดและประเมินตามสภาพจริง (Authentic
Assessment) เป็นการประเมินผลจากการปฏิบัติงาน
หรือกิจกรรม โดยงานหรือกิจกรรมที่มอบหมายให้ผู้เรียน
ปฏิบัติจะเป็นงานหรือสถานการณ์ที่เป็นจริง (Real life)
หรื อ ใกล้ เ คี ย งกั บ ชี วิ ต จริ ง จึ ง เป็ น งานที่ มี ส ถานการณ์
ซับซ้อน (Complexity) และเป็นองค์รวม (Holistic)
มากกว่างานปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนทั่วไป ดังนั้นการวัด
และประเมินผลตามสภาพจริงจึงสามารถประเมินทั้ง
ความสามารถ ทักษะ ความคิดขั้นสูงที่ซับซ้อน ความ
สามารถในการแก้ปัญหาและการประยุกต์ใช้ โดยวิธีการ
ประเมิ น ดั ง กล่ า วเป็ น การประเมิ น ผลเชิ ง บวกในจุ ด ที่
ต้องการพัฒนาให้สูงขึ้นเต็มตามศักยภาพ เพราะจะท�ำให้
ทราบความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนว่ามีจุดเด่นและ
ข้อบกพร่องในเรื่องใด อันจะน�ำไปสู่การแก้ไขที่ตรงประเด็น
ที่สุด จึงเป็นการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน (กรมวิชาการ, 2545)
ซึ่งส�ำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ (2542) กล่าวถึงหลักการประเมินตามสภาพจริง
ดังนี้
1. การประเมินตามสภาพจริง ไม่เน้นการประเมิน
ทักษะพื้นฐาน (Skill Assessment) แต่เน้นการประเมิน
ทักษะการคิดที่ซับซ้อน (Complex Thinking Skill) ใน
การท�ำงาน ความร่วมมือ ในการแก้ปญั หา และการประเมิน
ตนเองทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน

2. การประเมินตามสภาพจริง เป็นการวัดและ
ประเมินความก้าวหน้าของนักเรียน
3. การประเมินตามสภาพจริง เป็นการสะท้อน
ให้เห็นการสังเกตสภาพงานปัจจุบัน (Current Work)
ของนักเรียน และสิ่งที่นักเรียนได้ปฏิบัติจริง
4. การประเมินตามสภาพจริง เป็นการผูกติด
นักเรียนกับงานทีเ่ ป็นจริง โดยพิจารณาจากงานหลาย ๆ ชิน้
5. ผู้ประเมินควรมีหลาย ๆ คน โดยมีการประชุม
ระหว่างกลุ่มผู้ประเมินเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ
ตัวนักเรียน

6. การประเมินต้องด�ำเนินการไปพร้อมกับการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
7. น� ำ การประเมิ น ตนเองมาใช้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของการประเมินตามสภาพที่แท้จริง
8. การประเมินตามสภาพจริง ควรมีการประเมิน
ทั้ ง 2 ลั ก ษณะ คื อ การประเมิ น ที่ เ น้ น การปฏิ บั ติ จ ริ ง
และการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน

ตาราง 2 ตัวอย่างวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภัยพิบัติ : อุทกภัยในภาคใต้
			

จุดประสงค์		

วิธีการ		

เครื่องมือ

1. ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัย
ในภาคใต้

การทดสอบ
การตอบค�ำถาม
การเขียนเรียงความ

แบบทดสอบ
ค�ำถามวัดความรู้ ความเข้าใจ
แบบประเมินการเขียนเรียงความ

2. ให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะในการ
ป้องกัน และการเตรียมความ
พร้อมรับมือภัยพิบัติอุทกภัยใน
ภาคใต้

การทดสอบ
การสาธิต
สถานการณ์จ�ำลอง

แบบทดสอบ
แบบประเมินการสาธิต
แบบประเมินการสังเกต

3. ปลูกฝังให้ผู้เรียนตระหนักถึงภัย
อันตรายจากภัยพิบัติอุทกภัยใน
ภาคใต้

การสังเกต
การสัมภาษณ์

แบบประเมินตนเอง/ผู้ปกครอง
แบบสัมภาษณ์

4. ให้ผู้เรียนมีจิตอาสา และมีส่วนร่วม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยพิบัติอุทกภัยในภาคใต้

การปฏิบัติจริง
การเล่าเรื่องหรือประสบการณ์
การท�ำโครงการ

แบบประเมินพฤติกรรม
แบบประเมินจากการเล่าเรื่อง
แบบประเมินโครงการ

การสังเกต
การทดสอบ
การท�ำแฟ้มสะสมงาน

แบบวัดเจตคติ
แบบทดสอบ
แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน

5. ให้ผู้เรียนตระหนักถึงปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทาง
		กายภาพ มีจิตส�ำนึก และมีส่วนร่วม
ในการจัดการทรัพยากร และ
		สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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กล่าวได้ว่าการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
เป็นการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม และสอดคล้อง
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning
ทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญ เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์การเรียนรู้
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง จึงควรใช้วิธีการ
ที่หลากหลาย และด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ผสม
ผสานไปกับกิจกรรมการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน และต้องกระท�ำ
ในหลายบริบท เช่น ผู้สอนเป็นผู้ประเมิน ผู้เรียนประเมิน
ตนเอง เพือ่ นประเมินเพือ่ น ร่วมทัง้ ผูป้ กครองควรมีสว่ นร่วม
ในการประเมินและแสดงความคิดเห็น
การวัดและประเมินผลจากสภาพจริง สามารถ
ท� ำ ได้ ห ลายวิ ธี เช่ น การสั ง เกตความสนใจและการมี
ส่วนร่วม การสัมภาษณ์ การตอบค�ำถาม การแสดงความ
คิดเห็น การเล่าเรือ่ งหรือประสบการณ์ การอภิปรายร่วมกัน
การตรวจงาน การทดสอบ บันทึกจากผูเ้ กีย่ วข้อง การรายงาน
ตนเองของผู้เรียน การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมิน
แฟ้ ม สะสมงาน การเขี ย นเรี ย งความ การท� ำ รายงาน
การจัดนิทรรศการ โครงงาน เป็นต้น
ภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

เอกสารอ้างอิง

เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปี อีกทั้งยังมีความรุนแรง ก่อให้
เกิดภาวะวิกฤต และส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เศรษฐกิจ และการด�ำรงชีวิต
ของประชากร การจัดการเรียนรูเ้ พือ่ รับมือและลดผลกระทบ
จากภัยพิบัติโดยเฉพาะอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จึงเป็น
สิ่ ง จ� ำ เป็ น เร่ ง ด่ ว นที่ จ ะท� ำ ให้ ผู ้ เ รี ย นเรี ย นรู ้ เ กิ ด ความ
ตระหนัก เห็นความส�ำคัญในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน ผู้สอนจึงมีบทบาทส�ำคัญในการจัดการเรียนรู้
เรื่องภัยพิบัติอุทุกภัยภาคใต้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ สอดแทรก
กระบวนการและทักษะทางภูมิศาสตร์ มีสื่อประกอบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และมีการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง (Authentic assessment) ซึ่งท�ำให้ผู้เรียน
สามารถสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการป้องกัน
และการเตรียมความพร้อมรับมือ ตระหนักถึงปฏิสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีจิตส�ำนึก
และมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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