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บทเรียนการรับรูบทที ่17 
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ:  เด็กมีแรงจูงใจและทักษะในการดูแลตัวเองอยางดี 

ตัวชี้วัด:  มีการพัฒนาความสนใจและเชาวปญญาท่ีพระเจาประทาน 

สาระการเรียนรู:  เกิดความรู ทําใหเกิดประโยชนและมีการประเมินผลท่ีชัดเจน สามารถนํามาแกปญหาได 

 
กลุมอายุ:  3-5 

ปที:่ 2 

หัวขอหลัก:  ฉันเขาใจชุมชนของฉัน 

บทเรียน:  ดินฟาอากาศในทองถิ่น: ดวงอาทิตย/ลม 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็กสามารถเขาใจไดอยางชัดเจนวา วัตถุประสงคของดวงอาทิตย คือเพื่อใหแสงสวางและความ 

 รอน  

2. เด็กสามารถเขาใจไดอยางชัดเจนวา วัตถุประสงคของลมประการหน่ึง ก็เพื่อพัดพาเมล็ดพืชชนิด 

 ตาง ๆ ใหกระจายไป  

 

 

อุปกรณการสอนที่ตองใช:                                                                   
 

  
 
1. สถานท่ีท่ีเปนท่ีรม และสถานท่ีท่ีมีแสงแดด 

2. ถาดกนต้ืนใสนํ้า 

3. วัสดุท่ีมีความแข็งพื้นเรียบ (ถาหาไมไดใหใช กระดาษแข็ง 1 แผนตอเด็ก 1 คน) 

4. วัสดุท่ีมีนํ้าหนักเบาชิ้นเล็ก ๆ 2 ชิ้น หรือมากกวาน้ัน เชน ลูกโปง กอนสําลี หรือลูกบอล 
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     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

1. เมล็ดพืช (ท่ีลมสามารถพัดใหเคล่ือนท่ีได) 

 
สิ่งที่ผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:   

 
1. อานท้ังบทเรียนใหจบ 

2. จัดเตรียมอุปกรณหรือส่ิงท่ีตองใชท้ังหมด 

3. ใหจัดสถานท่ี ท่ีคุณสามารถใชสาธิตบทเรียนได ใหฝกวิธีการทําใหเกิดการระเหย ดูซิวา จะทําไดใน

บริเวณหรือบรรยากาศในบริเวณท่ีคุณอยูไดหรือไม 

4. อธิษฐานเผ่ือเด็ก ๆ เพื่อเขาจะขอบคุณพระเจาท่ีทรงสรางดวงอาทิตยและลม 

   
 

ข้ันตอนการเรียนการสอน: 
 

 
 

 
 การนําเสนอ/กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 

พระเจาทรงสรางดวงอาทิตย 
 

 

 
• หนูจําไดไหมวา พระเจาทรงสรางอะไรเปนส่ิงแรก? พระองคทรงสรางแสงสวาง ทําไมเราจึงตองการ

แสงสวาง? ใหเวลาเด็กตอบคําถาม แสงสวางมาจากไหน? ใหเด็กตอบคําถาม 
 
• แสงสวางที่สองมายังโลก มาจากดวงอาทิตย ดวงอาทิตยใหแสงสวางและชวยเราในเรื่องที่สําคัญ 

อื่น ๆ ดวย ดวงอาทิตยใหความรอนแกเราโดยแสงสวาง ใหพูดถึงอุณหภูมิในทองถิ่นของนักเรียนวา

เปนอยางไร 
 

• ใหเด็ก ๆ หลับตา ใหสมมุติเหตุการณวา ดวงอาทิตยไมสองแสง ใหหลับตาและจินตนาการดูวาชีวิต

ทุกชีวิตจะเปนอยางไร ถาไมมีดวงอาทิตย โลกนี้จะเปนอยางไร ถาไมมีดวงอาทิตย (คําตอบท่ีเปนไป

ได: พืชผักตาง ๆ จะไมเติบโต อากาศในโลกจะเย็นมากจนมนุษยจะไมสามารถอาศัยอยูได และอื่น ๆ) 
 

• ใหเด็ก ๆ ลืมตา “ทําไมพระเจาทรงสรางดวงอาทิตย?” (ดวงอาทิตยใหแสงสวางและมีความรอน) ใหถาม

คําถามหลาย ๆ คร้ัง เพื่อจะแนใจวา เด็ก ๆ มีความเขาใจประโยชนท่ีสําคัญสองประการน้ีของดวงอาทิตย 
 



 3 

• เมื่อถามคําถามเด็กแตละคร้ัง ใหเด็กตอบเสียงดัง ๆ และถามอีกใหตอบเบาลง และถามอีกใหตอบเบาลงอีก

จนเหมือนเสียงกระซิบ 
 

สนุกกับดวงอาทิตย 

 
 

 

 
• ใหพาเด็ก ๆ ออกไปนอกหองเรียน ถาเปนไปได และถาเปนไปไมได ใหพาพวกเขาไปท่ีหนาตางท่ีมีแสงสวาง 

หรือมองดูอาคารท่ีไดรับแสงสวาง 
 
• ใหเด็ก ๆ ยืนกลางแจงท่ีมีแสงแดด แลวพาพวกเขาเขาไปในท่ีรม ใหถามคําถามถึงความแตกตางระหวาง

สถานท่ีสองแหงน้ี เทาท่ีพวกเขาสังเกตได ชี้แนะความแตกตางของความมากนอยของแสงสวางและอุณหภูมิ

ดวย  
 
• ดวงอาทิตยไมเพียงแตทําใหเราอบอุน แตยังชวยใหเรามีนํ้าสะอาดดวย บางท่ีเร่ืองน้ีอาจเขาใจยากวามัน

เกิดขึ้นไดอยางไร แตจําไดไหมเมื่อเราเรียนเร่ืองฝน ฝนตกลงมาจากเมฆใชไหม? ดวงอาทิตยชวยใหนํ้า

กลายเปนเมฆเพื่อเราจะมีฝนตก ใหเรามาดูกันตอไปวาเกิดขึ้นอยางไร 
 
• ใหเด็ก ๆ จุมมือหรือเทาลงไปในนํ้า แลวเอามือหรือเทาท่ีเปยกนํ้าปมลงไปท่ีพื้นท่ีอยูกลางแสงแดด แลวใหคอย

ดูวานํ้าท่ีรอยมือ หรือรอยเทา กําลังแหงหายไป เรียกวาการระเหยของนํ้า ใหอธิบายวาความรอนของแสงดวง

อาทิตยทําใหนํ้าระเหยเปนไอนํ้า และลอยขึ้นไปเปนเมฆ 
 

• น้ํากลายเปนไอน้ํา มีลักษณะคลายกับการเอาน้ําตมใหเดือด แลวน้ําจะกลายเปนไอน้ํา ไอน้ําจาก

การทําอาหารหรือการตมน้ําชา เมื่อน้ํารอนจัดก็จะเกิดเปนไอระเหยในลักษณะเดียวกับที่ดวง

อาทิตยทํากับรอยมือหรือรอยเทาที่เปยกน้ําของเรา 
 

• เมื่อน้ําหายไปจากพื้นดิน มันก็ลอยข้ึนไปในอากาศ มันลอยข้ึนไป ๆ จนไปรวมกันในทองฟาจน

กลายเปนกอนเมฆ เมื่อกอนเมฆไดรับความชื้นในอากาศมาก ๆ ก็จะทําใหไอน้ําที่กลายเปนเมฆ

เกาะตัวกันเปนเม็ดและตกลงมาเปนฝน 
 

• ใหเด็ก ๆ สมมุติตัวเองวาเปนหยดนํ้าฝน กําลังหลนลงมาจากฟา และเมื่อตกลงบนพื้นแลว ก็ใหเขานอนอยูบน

พื้นสมมุติวาเปนนํ้าฝน และครูก็สมมุติตัวเองวาเปนดวงอาทิตย ลอยออกมาเหนือพื้นดินและทําใหนํ้าแหง

หายไป แลวใหเด็ก ๆ คอย ๆ ลุกขึ้น และยืนตรง 
 

• แลวขอใหเด็ก ๆ เขามายืนรวมกลุมสมมุติวาเปนกลุมเมฆ เมื่อเด็กรวมกันเปนกลุมกอนดีแลว ครูก็จะประกาศ

วา อาว! ตอนน้ีเมฆหนักเต็มท่ีแลวนะ และฝนกําลังจะตกแลว แลวเด็กก็คอย ๆ หยอนตัวลง ยอตํ่าลงจนถึง
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พื้นแลวนอนลงกลายเปนนํ้าอีก ใหทําอยางน้ีหลาย ๆ รอบจนกวาเด็ก ๆ จะสามารถเขาใจวาเกิดการระเหย

ของนํ้าไดอยางไร 
 

พระเจาทรงสรางลม 
 

 

 
• ตอนนี้ใหเรามาคุยกันเรื่องลม ลมคืออะไร? รอใหเด็กตอบคําถาม ลมมีหนาที่ทําอะไรบาง? ใหเด็กตอบ

คําถาม 
 
• พระเจาทรงประทานหนาที่ที่สําคัญใหกับลม – คือใหลมพัด การพัดของลมก็มีวัตถุประสงคหลาย

อยาง ลมพัดพาเมล็ดและเกสรของพืชผักชนิดตาง ๆ ใหกระจัดกระจายไป เพื่อใหเกิดเปนตนใหม

และเกิดดอกออกผลใหเปนอาหารของเรา ถาไมมีลมชวยพัดก็คงลําบากที่เมล็ดพืชชนิดตาง ๆ จะ

สามารถไปเกิดในที่ที่มันสามารถเจริญเติบโตได ลมเปนผูชวยทําใหพืชหลายชนิดเติบโตในที่

เหมาะสม 
 

• ใหเราสมมุติวาเปนลม ใชปากของเราเปาสมมุติวาเปนลมพัด ครั้งแรกทําเปนลมพัดแบบเบา ๆ 

กอน ใหครูแสดงเปนตัวอยาง แลวใหพวกเด็ก ๆ ทําตาม “ที่นี้ใหเรามาเปาแรงข้ึนกวาเดิม” ใหเด็ก ๆ แสดง 

“เอา! พายุใหญมาแลว ใหทุกคนเปาแรง ๆ สุดกําลัง” ใหเด็ก ๆ แสดง โดยการเปาแรง ๆ พรอม ๆ กัน 
 

สนุกกับลม 

 
 

 

 
• ใหแบงเด็กออกเปนสองกลุม จํานวนคนเทา ๆ กัน ใหแตละกลุมเขาแถวเรียงหน่ึง ใหหัวแถวยืนตรงจุดเร่ิมตนท่ี

กําหนดให แลวแสดงใหเด็กรูวาเสนชัยอยูตรงไหน ถาเลนเกมสน้ีบนโตะ ก็ใหใชชอลกขีดจุดเร่ิมตนและเสนชัย

ใหชัดเจน 
 
• แจกลูกโปงหรือกอนสําลีหรือลูกบอลเล็ก ๆ ใหหัวแถวคนแรกของแตละทีม ใหคนแรกท้ังสองทีมเร่ิมพรอมกัน 

โดยใหเปาวัตถุชนิดเดียวกันไปจนถึงเสนชัย หามใชมือ ใหเปาอยางเดียว อยาใหวัตถุตกพื้น พอเปาไปถึงท่ี

หมายแลว ใหถือวัตถุชิ้นน้ันวิ่งกลับมาใหคนท่ีสองเปาตอไป 
 

• คนท่ีสองเมื่อไดรับของตอจากคนท่ีหน่ึงก็ใหเปาของน้ันจนถึงเสนชัย พอถึงแลวก็ใหจับของท่ีเขาเปาวิ่งกลับมา

ท่ีแถว ยื่นใหคนท่ีสามเปาตอไป จะสงตอกันไปเร่ือย ๆ จนหมดทีม ถาแถว (ทีม) ไหนหมดคนกอน ทีมน้ันชนะ 
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การสรุปบทเรียน:       

ขอบพระคุณสําหรับดวงอาทิตยและลม 

 

 
• ใหนักเรียนบอกถึงส่ิงท่ีดวงอาทิตยและลมกระทําตามท่ีเขาจําได จากท่ีครูสอน ทําไมดวงอาทิตยจึงมี

ความสําคัญตอเรา? ทําไมเราจึงตองการใหมีลม? 
 

• ใหเรามาบอกกับพระเจาวา เราขอบพระคุณพระองคที่ทรงสรางดวงอาทิตยและลม ใหเด็กทุกคนยกแขน

ขึ้นสูงสุด สมมุติวาเปนดวงอาทิตยท่ีกําลังสองแสงกลา ใหทุกคนพูดพรอมกันดังนี้ “ขอบคุณพระเจาที่ทรง

สรางดวงอาทิตย” และใหพูดซ้ําสามคร้ัง 
 

• ใหเด็ก ๆ เคล่ือนแขนท้ังสองขางไปมาเหมือนลมพัดเบา ๆ และใหเราทุกคนพูดพรอมกันวา “ขอบคุณพระเจา

ทรงทรงสรางลม” และใหพูดประโยคนี้ซ้ําพรอมกันสักสามเที่ยว 
 

กิจกรรมเสริม:  

เปาเมล็ด 

 
 

 

 
• ใหเตรียมเมล็ดพืชท่ีลมสามารถพัดใหเคล่ือนไหวได ใหครูแสดงการเปาเมล็ดพืชใหเด็กดูเปนตัวอยาง เพื่อแสดงให

เห็นการทํางานของลม ใหเด็กลองเปาเมล็ดพืชดวยตัวเอง ใหเด็กแตละคนมีโอกาส 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผลของคร:ู  (กิจกรรมใดใชไดผลดี? กิจกรรมใดใชไมคอยไดผล? ฉันจะเตรียมบทเรียนในบทตอไป

อยางไร?) 

 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผลผูเรียน:   
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