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คําอธบิายรายวิชา สค12022 การเรียนรูสูภัยธรรมชาติ 1  

ระดบั ประถมศึกษา จํานวน 2 หนวยกิต (80 ชั่วโมง) 

 
มาตรฐานการเรียนรู 

 5.1 มีความรูความเขาใจและตระหนกัเกี่ยวกบัภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร การเมืองการ

ปกครองในโลก และนํามาปรบัใชในการดําเนินชีวิตเพื่อความมั่นคงของชาติ 

 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ 

 มีความรูความเขาใจและตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร การเมืองการปกครอง

ในทองถิ่น ประเทศ นํามาปรับใชในการดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ เพือ่ความมั่นคงของชาต ิ

 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. อธิบายความหมายของภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว และ 

สึนาม ิ

2. บอกประเภทของวาตภัย และไฟปา 

3. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว 

และสึนาม ิ

4. บอกผลกระทบทีเ่กิดจากภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว และ 

สึนาม ิ

5. ตระหนักถงึภัยและผลกระทบทีเ่กิดจากภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน 

แผนดินไหว และสึนาม ิ

6. บอกหวงเวลาการเกิดภัยแลงในประเทศไทย 

7. บอกฤดูกาลการเกิดไฟปาในแตละพื้นที่ของประเทศไทย 

8. บอกพื้นทีเ่สี่ยงภัยตอการเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม แผนดินไหว และสึนามิใน

ประเทศไทย 

9. บอกสัญญาณบอกเหตุกอนเกิดอทุกภัย ดินโคลนถลม และสนึามิ 

10. บอกสถานการณภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลมไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว และสึนามิ ใน

ประเทศไทย 

11. บอกสถิติการเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว และสึนามิของ

ประเทศไทย  

12. บอกวิธีการเตรียมความพรอมรับสถานการณการเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา 

หมอกควัน แผนดินไหว และสึนาม ิ

13. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว 

และสึนาม ิ
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14. บอกวิธีการปฏิบัติหลังเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว 

และสึนามิในประเทศไทย 

15. ระบบุุคลากรทีเ่กี่ยวของกบัการใหความชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติตาง ๆ 

16. ระบหุนวยงานทีเ่กี่ยวของกบัการใหความชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติตาง ๆ 

 

ศึกษาและฝกทักษะ 

1.สถานการณการเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว และสึนามิ

ประเทศไทย 

2. การตรียมความพรอมรับมือกบัภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว 

และสึนาม ิ

3. สัญญาณบอกเหตุกอนเกิดอุทกภัย และดินโคลนถลม และสึนาม ิ

4. ผลกระทบจากการเกิดภัยแลง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปา หมอกควัน แผนดินไหว และสึนาม ิ

5. บุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการใหความชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติตาง ๆ 

 

การจัดประสบการณการเรียนรู 

 1. ศึกษาจากชุดวิชาการเรียนรูสูภัยธรรมชาติ 1 และสื่อการเรียนรูอื่น ๆ เชน เอกสาร  สื่ออเิลก็ทรอนิกส 

แหลงเรียนรูในระบบออนไลน 

 2. ศึกษาจากสภาพจริงและแหลงเรียนรู  

 3. ศึกษาจากผูรู การเลาประสบการณ การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากผูประสบภัย สรุปผลการเรียนรู และ

นําเสนอในรูปแบบทีห่ลากหลาย  

 

การวัดและการประเมิน 

 ประเมินจากแบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียนเรียน การสงัเกต การมสีวนรวม การทํา

กิจกรรม การตรวจผลงาน 
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รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา สค12022 การเรียนรูสูภัยธรรมชาต ิ1  

ระดบัประถมศึกษา จํานวน 2 หนวยกิต (80 ชั่วโมง) 
 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ 

 มีความรู ความเขาใจ และตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร การเมืองการ

ปกครองในทองถิ่น ประเทศ นํามาปรับใชในการดําเนินชีวิต และการประกอบอาชีพเพื่อความมั่นคงของชาติ 
 

ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
เวลา

(ชั่วโมง) 

1 ภัยแลง  

1. อธิบายความหมายของภัยแลง 

2. อธิบายความหมายของฝนแลง ฝน

ทิ้งชวง 

 

3. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิดภัย

แลง 

4. บอกผลกระทบที่เกิดจากภัยแลง 

5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบ      

ที่เกิดจากภัยแลง 

6. บอกหวงเวลาการเกิดภัยแลง และ

พื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดภัยแลงใน

ประเทศไทย 

 

7. บอกสถานการณภัยแลง            

ในประเทศไทย 

8. บอกสถิติการเกิดภัยแลงของ

ประเทศไทย  

 

 

9. บอกวิธีการเตรียมความพรอม รบั

สถานการณการเกิดภัยแลง 

10. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดภัยแลง 

11. บอกวิธีการปฏิบัตหิลงัเกิดภัยแลง 

1.1 ความหมายของภัยแลง 

1.1.1 ความหมายของภัยแลง  

1.1.2  ความหมายของฝนแลง ฝนทิง้ชวง 

 

1.2 ลักษณะการเกิดภัยแลง 

1.2.1 สาเหตุและปจจัยการเกิดภัยแลง 

1.2.2 ผลกระทบที่เกิดจากภัยแลง 

1.2.3 หวงเวลาการเกิดภัยแลง และพื้นที่

เสี่ยงภัยตอการเกิดภัยแลงในประเทศไทย 

 

 

 

 

1.3 สถานการณภัยแลง 

1.3.1 สถานการณภัยแลงในประเทศไทย 

1.3.2 สถิติการเกิดภัยแลง ในประเทศไทย 

 

 

1.4 แนวทางการปองกันและการแกไข

ปญหาผลกระทบที่เกิดจากภัยแลง 

1.4.1 การเตรียมความพรอมรบัสถานการณ

การเกิดภัยแลง 

1.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดภัยแลง 

1.4.3 การปฏิบัติหลังเกิดภัยแลง 

 

10 



 
4 

 

ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
เวลา

(ชั่วโมง) 

2 วาตภัย  

1. บอกความหมายของวาตภัย 

2. บอกประเภทของวาตภัย 

 

3. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิดวาต

ภัย 

4. บอกผลกระทบที่เกิดจากวาตภัย 

5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบ          

ที่เกิดจากวาตภัย 

6. บอกพื้นทีเ่สี่ยงภัยตอการเกิด วาต

ภัยในประเทศไทย 

 

7. บอกสถานการณวาตภัย             

ในประเทศไทย 

8. บอกสถิติการเกิดวาตภัยใน

ประเทศไทย  

 

 

9. บอกวิธีการเตรียมความพรอมรับ

สถานการณการเกิดวาตภัย 

10. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิด      

วาตภัย 

11. บอกวิธีการปฏิบัติตนหลงัเกิด 

วาตภัย 

2.1 ความหมายของวาตภัย 

2.1.1 ความหมายของวาตภัย 

2.1.2 ประเภทของวาตภัย 

2.2 ลักษณะการเกิดวาตภัย 

2.2.1 สาเหตุและปจจัยการเกิดวาตภัย 

2.2.2 ผลกระทบที่เกิดจากวาตภัย 

2.2.3 พื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดวาตภัย         

ในประเทศไทย 

 

 

 

2.3 สถานการณวาตภัย  

2.3.1 สถานการณวาตภัยในประเทศไทย 

2.3.2 สถิติการเกิดวาตภัยในประเทศไทย 

 

 

2.4 แนวทางการปองกันและการแกไข

ปญหาผลกระทบที่เกิดจากวาตภัย 

2.4.1 การเตรียมความพรอมรบัสถานการณ

การเกิดวาตภัย 

2.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดวาตภัย 

2.4.3 การปฏิบัติหลังเกิดวาตภัย 
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3 อุทกภัย  

และดิน

โคลนถลม 

 

 

1. อธิบายความหมายของอุทกภัย 

และดินโคลนถลม 

 

 

2. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิด

อุทกภัย และดินโคลนถลม 

3.1 ความหมายของอุทกภัย และดินโคลน

ถลม 

- ความหมายของอุทกภัย และดินโคลนถลม 

 

3.2 ลักษณะการเกิดอุทกภัย และดินโคลน

ถลม 

3.2.1 สาเหตุและปจจัยการเกิดอุทกภัยและ

ดินโคลนถลม 

17 
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ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
เวลา

(ชั่วโมง) 

3. บอกผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย 

และดินโคลนถลม 

4. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบ           

ที่เกิดจากอุทกภัย และดินโคลนถลม 

5. บอกสญัญาณบอกเหตุกอนเกิด

อุทกภัย และดินโคลนถลม 

6. บอกพื้นทีเ่สี่ยงภัยตอการเกิด

อุทกภัย และดินโคลนถลมในประเทศ

ไทย 

 

6. บอกสถานการณอุทกภัย และดิน

โคลนถลมในประเทศไทย 

7. บอกสถิติการเกิดอุทกภัย และดิน

โคลนถลมของประเทศไทย  

 

 

 

8. บอกวิธีการเตรียมความพรอม รบั

สถานการณการเกิดอุทกภัย  และดิน

โคลนถลม 

9. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัย 

และดินโคลนถลม 

10. บอกวิธีการปฏิบัตหิลงัเกิด

อุทกภัย และดินโคลนถลม 

3.2.2 ผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย และดิน

โคลนถลม 

3.2.3 สัญญาณบอกเหตุกอนเกิดอุทกภัย 

และดินโคลนถลม 

3.2.4 พื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดอุทกภัย และ

ดินโคลนถลมในประเทศไทย 

 

 

 

3.3 สถานการณอุทกภัย และดินโคลนถลม  

3.3.1 สถานการณอุทกภัย และดินโคลน

ถลมในประเทศไทย 

3.3.2 สถิติการเกิดอุทกภัย และดินโคลน

ถลมในประเทศไทย 

3.4 แนวทางการปองกันและการแกไข

ปญหาผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย และดิน

โคลนถลม 

3.4.1 การเตรียมความพรอมรบัสถานการณ

การเกิดอุทกภัย และดินโคลนถลม 

3.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัย และดิน

โคลนถลม 

3.4.3 การปฏิบัติหลังเกิดอทุกภัย และดิน

โคลนถลม 

4 ไฟปา  

1. บอกความหมายของไฟปา 

 

2. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิด    

ไฟปา 

3. บอกชนิดของไฟปา 

4. บอกผลกระทบที่เกิดจากไฟปา 

5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบทีเ่กิด

4.1 ความหมายของไฟปา 

- ความหมายของไฟปา 

4.2 ลักษณะการเกิดไฟปา 

4.2.1 สาเหตุและปจจัยการเกิดไฟปา 

4.2.2 ชนิดของไฟปา 

4.2.3 ผลกระทบที่เกิดจากไฟปา 

4.2.4 ฤดูกาลการเกิดไฟปาในแตละพื้นที่

ของประเทศไทย 
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ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
เวลา

(ชั่วโมง) 

จากไฟปา 

6. บอกฤดูกาลการเกิดไฟปาในแตละ

พื้นที่ของประเทศไทย 

 

7. อธิบายสถานการณไฟปาใน

ประเทศไทย 

8. บอกสถิติการเกิดไฟปาของประเทศ

ไทย  

 

 

9. บอกวิธีการเตรียมความพรอมรับ

สถานการณการเกิดไฟปา 

10. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดไฟปา 

11. บอกวิธีการปฏิบัตหิลงัเกิด      

ไฟปา 

 

 

 

4.3 สถานการณไฟปา  

4.3.1 สถานการณไฟปาในประเทศไทย 

4.3.2 สถิติการเกิดไฟปาในประเทศไทย 

 

 

4.4 แนวทางการปองกันและการแกไข

ปญหาผลกระทบที่เกิดจากไฟปา 

4.4.1 การเตรียมความพรอมรบัสถานการณ

การเกิดไฟปา 

4.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดไฟปา 

4.4.3 การปฏิบัติหลังเกิดไฟปา 

 

5 หมวกควัน  

1. บอกความหมายของหมอกควัน 

 

2. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิด

หมอกควัน 

3. บอกผลกระทบที่เกิดจากหมอก

ควัน 

4. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบ       

ที่เกิดจากหมอกควัน 

5. บอกพื้นที่พื้นที่ที่ไดรบัผลกระทบ

จากหมอกควันในประเทศไทย 

 

6. บอกสถานการณหมอกควัน         

ในประเทศไทย 

7. บอกสถิติการเกิดหมอกควัน        

ในประเทศไทย  

 

5.1 ความหมายของหมอกควัน 

- ความหมายของหมอกควัน 

5.2 ลักษณะการเกิดหมอกควัน 

5.2.1 สาเหตุและปจจัยการเกิดหมอกควัน 

5.2.2 ผลกระทบที่เกิดจากหมอกควัน 

5.2.3 พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากหมอกควัน

ในประเทศไทย 

 

 

 

 

5.3 สถานการณหมอกควัน  

5.3.1 สถานการณหมอกควันในประเทศไทย 

5.3.2 สถิติการเกิดหมอกควันในประเทศไทย 
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ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
เวลา

(ชั่วโมง) 

 

 

8. บอกวิธีการเตรียมความพรอมรับ

สถานการณการเกิดหมอกควัน 

9. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดหมอก

ควัน 

10. บอกวิธีการปฏิบัตหิลงัเกิดหมอก

ควัน 

5.4 แนวทางการปองกันและการแกไข

ปญหาผลกระทบที่เกิดจากหมอกควัน 

5.4.1 การเตรียมความพรอมรบัสถานการณ

การเกิดหมอกควัน 

5.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดหมอกควัน 

5.4.3 การปฏิบัติหลังเกิดหมอกควัน 

 

6 แผนดินไหว  

1. อธิบายความหมายของแผนดินไหว 

 

2. บอกสาเหตุ และปจจัยการเกิด

แผนดินไหว 

3. บอกผลกระทบที่เกิดจาก

แผนดินไหว 

4. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบ     

ที่เกิดจากแผนดินไหว 

5. บอกพื้นทีเ่สี่ยงภัยตอการเกิด 

แผนดินไหวในประเทศไทย 

 

6. บอกสถานการณแผนดินไหว     

ในประเทศไทย 

7. บอกสถิติการเกิดแผนดินไหว   

ของประเทศไทย  

 

 

8. บอกวิธีการเตรียมความพรอม รบั

สถานการณการเกิดแผนดินไหว 

9. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิด

แผนดินไหว 

10. บอกวิธีการปฏิบัตหิลงัเกิด

แผนดินไหว 

6.1 ความหมายของแผนดินไหว 

- ความหมายของแผนดินไหว 

6.2 ลักษณะการเกิดแผนดินไหว 

6.2.1 สาเหตุและปจจัยการเกิดแผนดินไหว 

6.2.2 ผลกระทบที่เกิดจากแผนดินไหว 

6.2.3 พื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดแผนดินไหว

ในประเทศไทย 

 

 

 

 

6.3 สถานการณแผนดินไหว  

6.3.1 สถานการณแผนดินไหวในประเทศ

ไทย 

6.3.2 สถิติการเกิดแผนดินไหวของประเทศ

ไทย 

6.4 แนวทางการปองกันและการแกไข

ปญหาผลกระทบที่เกิดจากแผนดินไหว 

6.4.1 การเตรียมความพรอมรบัสถานการณ

การเกิดแผนดินไหว 

6.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดแผนดินไหว 

6.4.3 การปฏิบัติหลังเกิดแผนดินไหว 
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ที่ หัวเรื่อง ตัวชี้วัด เน้ือหา 
เวลา

(ชั่วโมง) 

7 สึนาม ิ  

1. บอกความหมายของสึนาม ิ

 

2. บอกสาเหตุ และปจจัย           

การเกิดสึนาม ิ

3. บอกสญัญาณบอกเหตุ          

กอนเกิดสึนาม ิ

4. บอกผลกระทบที่เกิดจากสึนาม ิ

5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบ      

ที่เกิดจากสึนาม ิ

6. บอกพื้นทีเ่สี่ยงภัยตอการเกิด      

สึนามิในประเทศไทย 

 

7. บอกสถานการณสึนามิ             

ในประเทศไทย 

8. บอกสถิติการเกิดสึนามิของ

ประเทศไทย  

 

 

9. บอกวิธีการเตรียมความพรอมรับ

สถานการณการเกิดสึนาม ิ

10. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิด       

สึนาม ิ

11. บอกวิธีการปฏิบัตหิลงัเกิดสึนาม ิ

7.1 ความหมายของสึนาม ิ

- ความหมายของสึนาม ิ

7.2 ลักษณะการเกิดสึนาม ิ

7.2.1 สาเหตุและปจจัยการเกิดสึนาม ิ

7.2.2 สัญญาณบอกเหตุกอนเกิดสึนาม ิ

7.2.3 ผลกระทบที่เกิดจากสึนาม ิ

7.2.4 พื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดสนึามิ         

ในประเทศไทย 

 

 

 

 

7.3 สถานการณสึนามิ  

7.3.1 สถานการณสึนามิในประเทศไทย 

7.3.2 สถิติการเกิดแผนดินไหวของประเทศ

ไทย 

 

7.4 แนวทางการปองกันและการแกไข

ปญหาผลกระทบที่เกิดจากสึนามิ 

7.4.1 การเตรียมความพรอมรบัสถานการณ

การเกิดสึนาม ิ

7.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดสึนาม ิ

7.4.3 การปฏิบัติหลังเกิดสึนาม ิ

 

10 

8 บุคลากรและ

หนวย งานที่

เกี่ยว ของกับ

การใหความ

ชวย เหลือ

การประสบ

ภัยธรรมชาติ

ตาง ๆ 

1. ระบุบุคลากรที่เกี่ยวของกับการ ให

ความชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ

ตาง ๆ 

2. ระบุหนวยงานที่เกี่ยวของกับการให

ความชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ

ตาง ๆ 

8.1 บุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการใหความ

ชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติตาง ๆ  

8.2 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการใหความ

ชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติตาง ๆ 
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