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บทเรียนการรับรูบทที ่18 
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ:  เด็กมีแรงจูงใจและทักษะในการดูแลตัวเองอยางดี 

ตัวชี้วัด:  มีการพัฒนาความสนใจและเชาวปญญาท่ีพระเจาประทาน 

สาระการเรียนรู:  เกิดความรู ทําใหเกิดประโยชนและมีการประเมินผลท่ีชัดเจน สามารถนํามาแกปญหาได 

 
กลุมอายุ:  3-5 

ปที:่ 2 

หัวขอหลัก:  ฉันเขาใจชุมชนของฉัน 

บทเรียน:  ดินฟาอากาศในทองถิ่น: ความแหงแลง/นํ้าทวม 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็กสามารถอธิบายความหมายของคําวา แหงแลง และนํ้าทวมได 

2. เด็กสามารถบอกถึงวิธีเก็บรักษานํ้าไดอยางนอย 2 วิธี 

 

 

อุปกรณการสอนที่ตองใช:                                                                   
 

  
 
1. พืชกระถางสามชนิด ชนิดหน่ึงตองการนํ้ามาก ชนิดหน่ึงตองการนํ้านอย และอีกชนิดตองการนํ้า

พอดี ๆ 

2. ถังใสนํ้า 

3. กระดาษแข็งท่ีเหลือใช และกิ่งไม 

4. ดิน  

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

1. ดิน (ท่ีแหงแข็ง) 
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สิ่งที่ผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:   

 
1. อานท้ังบทเรียนใหจบ 

2. จัดเตรียมอุปกรณหรือส่ิงท่ีตองใชท้ังหมด 

3. ใหอานและศึกษาพระวจนะเกี่ยวกับเร่ืองโนอาห ปฐก. 6:9-22, 7:13-20, 8:1-3,6-11,15-19, 9:8-17 

4. อธิษฐานเผ่ือเด็ก ๆ เพื่อเขาจะสามารถเขาใจวาพระเจาทรงสรางความแหงแลงและนํ้าทวม แต

พระองคทรงสถิตอยูกับเราเสมอไมวาอะไรจะเกิดขึ้นกับเรา 

         
 
 

 

ข้ันตอนการเรียนการสอน: 
 

 
การนําเขาสูบทเรียน:    
 
 

 
 การนําเสนอ/กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 

ความแหงแลง 

 
 

  

• นักเรียนชอบดื่มอะไรมาเปนพิเศษ? ใหโอกาสเด็กแตละคนตอบคําถาม วันนี้ถาใครดื่มน้ําแลว ขอใหลุกข้ึน

ยืน ใหเด็กท่ีด่ืมนํ้าแลวลุกขึ้นยืน ใหครูแสดงความยินดีกับพวกเขาท่ีเขาดูแลตัวเอง ทําใหตัวเองมีสุขภาพดีดวย

การด่ืมนํ้า 

• หนูเคยรูสึกกระหายน้ําไหม? หนูทําอยางไรเมื่อรูสึกกระหายน้ํา? ใหโอกาสเด็กตอบคําถาม หนูอาจจะดื่ม

น้ําเมื่อรูสึกกระหายน้ํา ครูควรจะทบทวนความเขาใจกับเด็ก ๆ ใหพวกเรารูวา จะหานํ้าสะอาดด่ืมไดท่ีไหนใน

ชุมชนของเขา 

• อะไรจะเกิดข้ึนถามีน้ําไมพอดื่ม? ใหเวลาเด็กตอบคําถาม เมื่อเราอยูในภาวะที่ไมมีน้ําเพียงพอที่จะดื่ม เรา

เรียกวา ภาวะแหงแลง ภาวะแหงแลงจะเกิดข้ึนเมื่อมีฝนตกนอยมา หรือบางที่ก็มีน้ํามากเกินไป 

ภาวะน้ําทวม 
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• บางครั้งบางพื้นที่มีฝนตกมากเกินไป มีฝนตกมากเกินจนเกิดมีน้ําลนตล่ิง และไหลลนออกมาทวม

บริเวณลอมรอบ ไหลบาไปทั่วถนน และไหลเขาไปทวมบานเรือนของประชาชน นักเรียนรูไหมวาใน

ภาวะเชนนี้ เราเรียกวาอะไร? (นํ้าทวม)   

• เมื่อมีฝนตกมาก มักจะเปนเหตุทําใหเกิดน้ําทวม ใหพูดถึงเร่ืองนํ้าทวมท่ีอาจเกิดขึ้นในชุมชนท่ีครูอยู พวกหนู

รูไหมวาครั้งหนึ่งนานมาแลวไดเกิดมีน้ําทวมโลก? ใหเวลาเด็กตอบคําถาม 

• พระคัมภีรบันทึกไววามีชายคนหนึ่งชื่อโนอาห เปนผูที่เชื่อฟงพระเจา พระเจาทรงส่ังใหโนอาหตอเรือ

ใหญลําหนึ่ง เรียกวา นาวา ใหเด็กสมมุติเหตุการณวากําลังสรางเรือ: ตัดไม ตอกตะปู เล่ือยไม และอื่น ๆ พระ

เจาทรงเลือกสัตวทุกชนิดอยางละคู ใหเขาไปในนาวาพรอมทั้งโนอาหและครอบครัวของเขา ใหเด็ก ๆ 

บอกชื่อสัตวแตละชนิด และใหเขาแสดงทาทางของสัตวท่ีเขาเอยถึงดวย เชน ลักษณะการเดิน การกระโดด การบิน

เขาไปในเรือใหญ 

• ฝนตกสิ่สิบวันสี่สิบคืน แลวน้ําก็ทวมทั่วแผนดิน ใหนักเรียนยกมือขึ้นสูง แลวกระดิกน้ิว คอย ๆ ลดมือลง 

(เหมือนลักษณะฝนตก) น้ําทวมตนไมแลวก็ทวมภูเขา ใหทุกคนหยุดกระดิกน้ิว (แสดงวาฝนหยุดตกแลว) 

• โนอาหและครอบครัวของเขารออยูในเรือเพื่อใหน้ําลด และพระเจาไดทรงใหสัญญากับโนอาห คํา

สัญญาบอกวาพระเจาจะไมทําใหน้ําทวมโลกอีกเลย นักเรียนคิดวาพระเจาทรงรักษาคําสัญญาของ

พระองคไหม? (ใช พระองคทรงรักษาคําสัญญาของพระองค) 

• พระเจาทรงรักษาคําสัญญา โดยไดประทานรุงที่สวยงามใหกับเรา เพื่อจะทรงเตือนใหรูวาพระองคทรง

รักเราและทรงรักษาคําสัญญาของพระองค ใหเรามาแสดงความยินดีที่พระเจาทรงรักษาคําสัญญาของ

พระองค ใหนักเรียนทําเสียงไชโย ปรบมือดวยความยินดี 

 

น้ําทวมกับฝนแลง

  
 

 

 

• แสดงตนไมสามกระถางใหนักเรียนดู ตนไมตนไหนที่ดูเหมือนวามันอยูในสภาพแหงแลงและขาดน้ํา ใหเด็ก

ชี้ และยกตนท่ีเห่ียวขึ้น ตนไหนที่ดูเหมือนวามันถูกน้ําทวมและไดรับน้ํามากเกินไป? ใหเด็ก ๆ ชี้และชูตนท่ี

ถูกตองขึ้น 
 

• นักเรียนคิดวา อะไรดีกวากันที่ตนไมไดรับน้ํามากเกินไปหรือขาดน้ํา? รอคําตอบ นักเรียนคิดถึงความ

เสียหายอะไรอีกที่จะเกิดข้ึนเมื่อมีน้ําทวม? (คําตอบอาจจะเปน: บานเรือนเสียหาย สัตวตาง ๆ ตองตาย 

พืชผักถูกทําลาย และอื่น ๆ) 
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• หนูคิดถึงความเสียหายอะไรที่จะเกิดข้ึนเมื่อเกิดความแหงแลง? (คําตอบอาจจะเปน: พืชผักไมเติบโต ทําให

เกิดพายุฝุน หนาดินเส่ือมสภาพ ขาดแคลนนํ้า สัตวตาง ๆ จะขาดนํ้าและตายไป และอื่น ๆ) 
 

• เราเปลี่ยนดินฟาอากาศไมได แตเราสามารถเรียนรูวิธีเก็บรักษาน้ํา เปนส่ิงสําคัญมากที่เราจะตองเก็บ

รักษาน้ําไวใชเมื่อถึงเวลาจําเปน เราตองการน้ําไวเพื่ออะไรบาง? (คําตอบอาจจะเปน: สําหรับอาบ สําหรับ

ด่ืม รดนํ้าตนไม สําหรับสัตวเล้ียงจะมีนํ้ากิน และอื่น ๆ) มันเปนส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่งที่เราจะตองเก็บ

รักษาน้ําไว เพราะพระเจาทรงตองการใหเราเปนผูดูแลหรือผูอารักขาทรัพยสินของพระเจาอยางดี และ

มีความรับผิดชอบตอสิ่งที่พระองคไดประทานใหแกเรา 
 

• การเปนผูอารักขาที่ดีหมายถึง การใชส่ิงของตาง ๆ ที่พระเจาประทานอยางเฉลียวฉลาด อยางเห็น

คุณคา และดูแลรักษาไวอยางดี พระองคไมตองการใหเราใชของที่เรามีอยูอยางทิ้งขวาง หรืออยางไม

เห็นคุณคา เมื่อเราเปนผูอารักขาที่ดี เราก็เชื่อฟงพระเจาและถวายเกียรติแดพระองค 
 

• เรามีวิธีเก็บรักษาน้ําโดยวิธีไหนบาง? ใหเด็กตอบคําถาม และนําความคิดของเขา เชน ปดกอกนํ้าท่ีปดไมสนิท 

ลางส่ิงของอยางรวดเร็วอยาเปดนํ้านาน ด่ืมนํ้าใหหมดแกวอยาเทท้ิง นํานํ้าท่ีใชแลวไปรดตนไม 
 

 

กิจกรรมน้ําทวม 

 
 

 

 
• เราควรจะตองเรียนรูวิธีเก็บของไมใหเสียหายเมื่อเกิดน้ําทวมดวย ของที่ตั้งอยูบนพื้นที่ต่ํา ก็ใหยกข้ึนไว

บนที่สูงใหพนน้ํา และยังมีวิธีที่จะปองกันน้ําไมใหเขาในบริเวณบานของเราดวย เราอาจจะขุดรองน้ํา

หรือทําคูก้ันน้ํา เพื่อปองกันไมใหน้ําเขามาทวมบานของเราเสียหายไดดวย  
 

• ถาเปนไปได ใหพาเด็ก ๆ ออกไปสํารวจดูพื้นดินท่ีแหงแลงและแตกระแหง ใหคุยถึงการขาดนํ้าเปนเหตุทําใหเกิด

ความแหงของพื้นดิน  
 

• ถาเปนไปได ใหพาเด็ก ๆ ออกไปนอกหองเรียน หาบริเวณท่ีเหมาะในการทํากิจกรรม ใหเด็ก ๆ ชวยกันสราง

หมูบานจําลอง โดยใชกิ่งไมและกระดาษแข็ง เมื่อเสร็จแลวใหเทนํ้าบริเวณรอบ ๆ หมูบานจําลอง เพื่อจะแสดงให

เห็นถึงความเสียหายของท่ีอยูอาศัยเมื่อเกิดนํ้าทวม 
 

• ตอไป ใหสรางบานจําลองขึ้นใหม และชวยเด็ก ๆ ขุดรองนํ้ารอบ ๆ หมูบานจําลอง เสร็จแลวใหเทนํ้ารอบ ๆ 

หมูบาน และจะเห็นวานํ้าจะไหลเขาไปในรองนํ้า และนํานํ้าไหลไปท่ีอื่น ทําใหบานเรือนไมถูกนํ้าทวม 
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การสรุปบทเรียน:       
   
 
 

อธิษฐานขอบพระคุณ 

 
 

 

 
• นักเรียนยังจดจําตอนที่ครอบครัวของเธอถูกน้ําทวมหรือถูกภาวะแหงแลงไดไหม? นักเรียนยังจําถึงสิ่งที่

พระเจาทรงชวยเหลือเธอและครอบครัวในเวลานั้นไดอยูไหม? ใหนักเรียนตอบคําถาม 
 

• เราสามารถที่จะสํานึกในพระคุณของพระเจา ที่ทรงสถิตอยูกับเราเสมอ และคอยดูแลรักษาเรา ไมวาใน

ยามน้ําทวมหรือในเวลาของความแหงแลง 
 

กิจกรรมเสริม:  
 

 

 
• ใหเอาดินเหนียวเปนแผนหนา ๆ ไปยางไฟ จนมันแหงและมีรอยแตก อธิบายใหเห็นลักษณะของพื้นดินเมื่อมันขาด

นํ้า ใหนักเรียนสังเกตและสัมผัสดู ใหอภิปรายถึงสาเหตุของความแหงแลง ผลเสียเน่ืองจากความแหงแลง และวิธี

เก็บรักษานํ้า ตามท่ีไดอภิปรายในหัวขอท่ีผานมา 
 
การประเมินผลของคร:ู  (กิจกรรมใดใชไดผลดี? กิจกรรมใดใชไมคอยไดผล? ฉันจะเตรียมบทเรียนในบทตอไป

อยางไร?) 

 
 
การประเมินผลผูเรียน:   
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