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 บทเรียนดานความรูและสติปญญา บทท่ี 20 

เร่ือง  ความแหงแลงและน้ําทวม 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ:  แสดงออกถึงแรงบันดาลใจและทักษะในการสนับสนุนตัวเองใหรูจักประหยัด 
ตัวชี้วัด:  ปลูกฝงสติปญญาและความสนใจดานอาชีพที่เปนเอกลักษณของตนเอง 

สาระการเรียนรู:  เสริมสรางใหมีความรู การนําความรูไปใช และ ประเมินผลวิธีการในการแกปญหา  

 

กลุมอายุ:  3-5 ป  

ป :  1 

หัวขอหลัก:  เขาใจชุมชนของฉัน   

บทเรียน :  อากาศในทองที่:  ความแหงแลง และ นํ้าทวม 

เวลาท่ีใชในการสอน :  45 นาที  

 

วัตถุประสงคการเรียนรู :       

1. เด็กๆจะใชคําวา “ความแหงแลง” และ  “นํ้าทวม”  ในการบอกลักษณะของอากาศ  

2. เด็กๆจะสามารถใหช่ือ อยางนอย 1 ช่ือ  ของผลที่เกิดจากความแหงแลงและนํ้าทวม  ในสิ่งแวดลอมที่  

        พวกเขาอาศัย  

3. เด็กๆจะสามารถบอก 1 สิ่งที่พวกเขาตองทําเพ่ือจะปลอดภัยในสภาพนํ้าทวม . 

 

 

อุปกรณการสอนที่ตองการใช:                                                                   
 

  

1. เชือก-ถาตองการใชสําหรับกิจกรรมประจําวัน   

2. ทรายและแปง   

3. กระทะต้ืนๆเพ่ือการสาธิต (ตัวเลือก)  

4. นํ้า-เต็ม 1 เหยือก  

5. ก่ิงไม 

6. กระดาษ-1 แผนตอเด็ก 1 คน 

7. สีระบายสีนํ้าเงิน (ดูสวนผสม-วิธีทําจากคูมือผูใช)  

8. ดินหรือทราย  – เพียงพอที่จะใหเด็กทุกคนๆละ 1 ชอน 

9. กาว (ดูสวนผสมจากคูมือผูใช)  

10. ถวยลาสติคหรือถวยกระดาษ  2 ถวย  

11. นํ้า 1 ถังเล็กเพ่ือแขงขัน 
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12. ชอน 2 คันหรือ ฝาจุกขวด 2 ฝา  ที่ใชงานไดดี    

              อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:  

1. ถุงที่มีซิปปดได – ถุงขนาดใสแซนดวิชได—1 ถุงตอเด็ก 1 คน หรือถุงพลาสติคสามารถปดปากถุงได  

2. แปงขาวโพด   

3. นํ้า 

 

สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือ จัดทํา:  
1.     อานบทเรียนใหจบ 

                       2.     รวบรวมอุปกรณทั้งหมด 

3.     เติมคําลงในชองวาง สําหรับกิจกรรมประจําวันของวันน้ี 

4. วิธีผสมกาว  ถาตองการใช  

5. พับกระดาษครึ่งหนา  ใหเด็กคนละแผน    

6. อานและศึกษาเรื่องราวของเรือโนอาห จาก ปฐก.6:9-22 ; ปฐก.7: 13-20;  ปฐก.8:1-3, 6-11, 15-19 และ 

ปฐก. 9: 8-17      

7. อธิษฐานเผื่อเด็กๆใหเขาใจวา พระเจาไดสรางความแหงแลง และนํ้าทวม  แตพระเจาก็อยูกับเราไมวาอะไรจะเกิด  

ขึ้นกับเราก็ตาม  

 

 

 

     ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

   

การนําเขาสูบทเรียน :  

กิจกรรมประจําวัน: 

 
 

 

 

• อักษรสําหรับวันน้ี: ___________  

o สิ่งตางๆที่ขึ้นตนดวยอักษรน้ี: _____________________________________ 

• วันในสัปดาหน้ี:  

o วันน้ี _______________ (แสดงใหเห็นในปฏิทิน) 

o พรุงน้ี ________________ 

o เมื่อวานน้ี___________________ 

o การนับ: จํานวนวันจนกระทั่ง   =   

• อากาศ: 

o อากาศในวันน้ี 
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o เครื่องแตงกายในวันน้ี 

o กราฟแสดงอากาศ 

• เวลาแบงปน: (ไมเกิน 10 นาที)  

o คําถามที่ใชเริ่มในการแบงปน:  คุณชอบทําอะไรเมื่ออากาศแจมใสมีแดดจา  และทําอะไรถา

สภาพอากาศมีลมแรงเกิดขึ้น 

o นักเรียนที่แบงปนในวันน้ี: ________________________________ 

• เร่ืองเลา (ท่ีเก่ียวของกับบทเรียน, ถาเปนไปได) 

o ___________________________________________ 

 

• เด็กนักเรียนที่จะแบงปนในวันน้ี :    

o _____________________________________________ 

 
 คําถามหรือกิจกรรมสําหรับผูฟง: 

• _____________________ 

• _____________________ 

• _____________________ 

• กิจกรรมการเคล่ือนไหว: (เพลง, เตนรํา, การเคลื่อนไหว) การกระโดดขามเสน   

o สรางเสนอะไรบางอยางขึ้นมาในบริเวณที่จะเลน  โดยใชเชือกหรือลากเสนบนพ้ืนดิน  ใหฝง

หน่ึงของเชือกเปนที่เปยก  และอีกฝงหน่ึงของเชือกเปนที่แหง  แลวเอยช่ือของสิ่งตางๆที่แหงและเปยก   

o  ใหเด็กๆกระโดดขามเชือกไปมาตามสิ่งตางๆที่ถูกเรียก  เชน  สระนํ้า = เปยก, มหาสมุทร=

เปยก  , ดิน = แหง , ซีเมนต = แหง เปนตน 

o  ถามีอะไรที่ไมแนใจวาแหงหรือเปยก  ใหหยุดและใหเด็กๆอธิบายวาทําไมมันจึงแหงหรือ

เปยก  อาจมีบางอยางที่บางครั้งก็แหง  บางครั้งก็เปยก   

 

 กิจกรรมการเรียนการสอน:  

โนอาหและนํ้าทวม   

  

 

• รวมเด็กใหจับกลุม  ถามเด็กวา  รูไหมนํ้าทวมเปนอยางไร ใหเด็กๆไดลองทายดู  นํ้าทวมจะเกิดขึ้น  เม่ือมีฝนตกมากจน

มันทวมธารนํ้า  ทวมแมนํ้า และทําใหพื้นดินเปยกนํ้ามากเกินไป    

• เลาเรื่องของโนอาหกับนํ้าทวมโลก    
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• ในพระคริสตธรรมคัมภีร  ไดบันทึกเรื่องนํ้าทวมครั้งใหญไว     พระเจาไดสั่งใหโนอาหสรางเรือลําหน่ึง  มันใหญมาก 

และมันไดบรรทุกสัตวทุกชนิดไวเปนคูๆ  แลวพระเจาไดสงฝนใหตกลงจํานวนมาก ใหเด็กๆเคลื่อนมือขึ้น-ลง และทํา

น้ิวกระดิกขึ้นลงๆคลายฝนกําลังตก  

• ฝนที่ตกมากทําใหพ้ืนดินมีนํ้ามากไป  และจึงเกิดเปนนํ้าทวม  นํ้าทวมคร้ังน้ีใหญมากจนมันทวมท้ังแผนดินโลก!  

หลังจากนํ้าหยุดทวมแลว   พระเจาไดใหคําสัญญาแกโนอาหดวยรุงกินนํ้าวา  ตอไปจะไมมีนํ้าทวมโลกอีก   ใหเด็กใชน้ิว

แสรงวาดเปนรุงอยูในอากาศ    

• แมวาพระเจาสัญญาวาจะไมเกิดนํ้าทวมคร้ังใหญเชนน้ีอีก   แตก็ยังมีนํ้าทวมเกิดขึ้นในท่ีบางแหง  แตพระเจาจะไมให

เกิดนํ้ามากจนทวมโลกอีก  เด็กๆรูสึกอยางไรเม่ือรูวา  พระเจาจะไมอนุญาตใหเกิดนํ้าทวมโลกอีก  ใหเด็กๆตอบคําถาม 

• และอภิปรายถึงนํ้าทวมท่ีเคยเกิดขึ้นในทองท่ีของเด็กๆ 

         

การแขงขันนํ้าทวม      

• เรียกเด็กๆใหรวมเปนกลุม    เรากําลังจะฝกทํานํ้าทวมจําลอง  เราจะแขงขันกันวาทีมไหนสามารถเติมนํ้าใหเต็มถวยได

เร็วที่สุด     

 

• ใหเด็กๆเขาแถวเปน 2 แถวตอนเรียงเด่ียว   วางแกวใหหางจากหัวแถวของเด็กประมาณ 20 กาว  แลววางถังนํ้าไว

ระหวางแถวเด็กทั้งสองแถว  เพ่ือใหเด็กๆสามารถตักนํ้าจากระถังได    

 

• ใหชอนหรือฝาขวดนํ้าแกเด็กที่อยูหัวแถวของทั้งสองแถว   เมื่อสั่งวา “ไป” ใหเด็กที่หัวแถวเริ่มว่ิงไปตักนํ้าจากกระถาง

แลวว่ิงไปเติมลงไปในถวยของตน   

 

• แลวว่ิงกลับมา สงชอนหรือฝาใหเด็กคนตอไปในแถว   ซึ่งจะตองว่ิงไปตักนํ้าในกระถังอีก  แลวว่ิงไปเติมลงในถวยอีก

ใหสงถวยไปยังเด็กคนตอไป  ทําเชนน้ี จนกระทั่งนํ้าในถวยเต็ม   

นํ้าทวมและความแหงแลง    

 
 

 

• คุณรูไหมวา  คําท่ีตรงขามกับนํ้าทวมคือ อะไร  ใหเด็กหลายๆคนเดาและตอบ    คําตอบคือ ความแหงแลง  ซึ่งเกิดขึ้น

เมื่อพ้ืนดินแหงเกินไป และผืนดินเริ่มแตกระแหง  ตนไมใหญและพืชก็ไมสามารถเติบโตได   เพราะไมมีนํ้าใหพบได

ไมวาคุณจะอยูท่ีไหนก็ตาม 
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• ใสทรายหรือแปงสักกองหน่ึงลงไปในกนกระทะ แบนๆ  หรืออะไรก็ไดที่เหมาะสมที่มีผิวเรียบ  เชน  ที่พ้ืนดินนอก

หอง  เมื่อพ้ืนดินแหงเกินไป  มันจะแตกระแหง  พืชและตนไมก็ไมสามารถเติบโตได         

• หยิบแปงหรือทรายเล็กนอยขึ้นมา และบีบใหมันแตกดวยน้ิวมือของคุณ  แสดงใหเห็นวามันเปนเหมือนฝุน  ไมเกาะติด

กัน   ถาตองการ ใหเด็กๆลองแตะแปงหรือทรายดวย   และแสดงใหเด็กเห็นวาตนไมไมสามารถเติบโตได  ดวยการ

ปกก่ิงไมลงบนกองแปงหรือทรายแหงที่เปนกองฝุน   จะเห็นวาไมแปงหรือทรายก็ไมเกาะติดไม  มันจะลมลง  ต้ังอยู

ไมได  

• แลวเติมนํ้าเล็กนอยลงไปบนแปงหรือทราย  ใหมากพอที่ทําใหแปงหรือทรายสามารถเกาะตัวกันได   เมื่อดินมีนํ้า

เพียงพอมันก็จะทําใหพืชสามารถเติบโตได   ดินจะเกาะติดตนไมและทําใหตนไมต้ังอยูไดโดยไมลมลง   นํ้าที่อยูในดิน

จะชวยใหตนไมเติบโต   ตอไป  ใหกดแปงหรือทรายใหแนนขึ้น  หรือใหแบน   ปกไมลงไปใหมจะเห็นวาไมต้ังอยูได   

• บางครั้ง  ผืนดินมีนํ้ามากไป  ทําใหนํ้าทวมได   นํ้าทวมจะชะลางผืนดินและตนไมใหลมลงเคลื่อนที่ไปได  แสดงให

เห็นโดยเติมนํ้าจํานวนมากลงไปในกระทะ  ทําใหเห็นวาก่ิงไมลมลงและแปงหรือทรายถูกนํ้าชะลางไปจากที่เดิม   

• ถามเด็กๆวา  เมื่อผืนดินมีนํ้าไมพอสําหรับตนไมหรือพืชที่จะเติบโตได  เราเรียกมันวาอะไร (ความแหงแลง)   และเมื่อ

ผืนดินมีนํ้ามากเกินไปเราเรียกวาอะไร  (นํ้าทวม)  

ภาพนํ้าทวมและความแหงแลง   
 

 

• ใหเด็กๆมีกระดาษคนละแผน แลวพับครึ่ง   บนหนากระดาษดานหนาเราจะทําผืนดินที่แหงแลง  และดานในเราจะทํา

ภาพนํ้าทวม       

• ใหทํานํ้าทวมกอน   โดยใสกอนของสีนํ้าสีนํ้าเงินลงไปบนกระดาษดานในของเด็กแตละคน  ใหเด็กปดกระดาษและขยี้

สีนํ้าน้ัน  สีก็จะกระจายไปบนแผนกระดาษ  เปนสัญลักษณของนํ้าทวม   

• แลวทากาวลงบนกระดาษดานนอก  ใหมีทรายติดบนกระดาษน้ัน เปนสัญลักษณของผืนดินที่แหงแลง   ใหเด็กๆเปดดู

ภาพที่ปรากฏบนผิวกระดาษดานใน   ใหเด็กๆเขียน หรือชวยเด็กเขียนคําวา  “นํ้าทวม” ลงบนที่วางบนหนากระดาษน้ัน 

และเขียนคําวา “ความแหงแลง” ลงบนผิวกระดาษดานนอก    

ความปลอดภัยจากนํ้าทวม   

 

 

• ใหเราคุยกันเก่ียวกับนํ้าทวม  นํ้าทวมเกิดขึ้นเมื่อมีนํ้าจํานวนมากปกคลุมผืนดิน  นํ้าทวมสามารถเกิดขึ้นไดจากฝนตก

หนัก  หรือหิมะและนํ้าแข็งหิมะละลายเร็วเกินไป  หรือเขื่อนก้ันนํ้าพัง  นํ้าทวมสามารถเกิดขึ้นเกือบทุกแหง  มันอาจจะ

ทวมสูงขึ้น 2-3 น้ิวเหนือพ้ืนดิน หรือเกิดทวมสูงขึ้นเปนเมตรก็ได 

• ยังมีนํ้าทวมแบบฉับพลัน  ที่เกิดขึ้นเร็วมาก  และสามารถเกิดในที่ซึ่งฝนไมไดตกไดดวย   เชน มีนํ้าจํานวนมากไหล  
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อยางรวดเร็วลงมาจากภูเขาลงไปยังพ้ืนที่ตํ่า   นํ้าทวมฉับพลันน้ีพบทั่วไปในพ้ืนที่ที่มีธารนํ้าบนภูเขาสูง และมีหุบเขา

ลึกๆ  แตมันก็สามารถเกิดขึ้นในเมืองไดดวย   

• ตอไปน้ี คือ สิ่งที่ตองทําเมื่อเกิดนํ้าทวมฉับพลัน : 

 

o เมื่อเกิดนํ้าทวมฉับพลัน   มันเปนสิ่งสําคัญที่จะตองทําทันทีเพ่ือความปลอดภัย   ถาคุณไดยินเสียงเตือนวาจะ

เกิดนํ้าทวมฉับพลัน  หรือเห็นระดับนํ้าขึ้นกําลังสูงขึ้น  คุณตองแจงใหผูใหญทราบทันที     

o เมื่อพ้ืนที่ของคุณกําลังจะเกิดนํ้าทวมฉับพลัน   ตองฟงใหดีๆวาจะไปทางไหนที่จะไปสูที่ปลอดภัยได   และ

พยายามไปอยูในสถานที่สูงๆจากพ้ืนดิน   

o ถาคุณอยูนอกบาน  ใหมองหาทันทีวาที่ไหนเปนที่ๆสูงที่สุดเทาที่เปนได  และอยูใหหางจากแมนํ้า  ธารนํ้า

หรือสระนํ้า  หลีกเลี่ยงจากพื้นที่ที่มักจะเกิดนํ้าทวมบอยๆ  เน่ืองจากทอระบายนํ้าบริเวณน้ันไมสามารถ

ระบายนํ้าไดเร็วพอ   

o อยาเดินลุยนํ้าที่มีระดับนํ้าสูงกวาเขา  แมแตระดับนํ้าสูงเทาเขาก็ยังสามารถไหลแรงและเร็วทําใหเกิดอันตราย

ได      

• ถามเด็กๆวา  เม่ือนํ้ากําลังจะทวม  เด็กๆตองทําอยางไร (ไปหาผูใหญและพยายามไปอยูในสถานที่สูงๆไว)  ใหเวียน

ตอบไปทีละกลุมๆ  และใหจํานวนเด็กตอบใหมากที่สุดเทาที่เปนได  

 

 

การสรุปบทเรียน:   

อธิษฐานสําหรับนํ้าทวมและความแหงแลง   

  

 

 

• ใครบอกฉันไดบางวานํ้าทวม เกิดขึ้นไดอยางไร (เมื่อมีฝนตกหนักมาก และพ้ืนดินมีนํ้ามากเกินไป) 

และความแหงแลง เกิดขึ้นไดอยางไร (เมื่อมีฝนไมเพียงพอสําหรับผืนดิน ทําใหดินแตกระแหง)  

 

• พระเจาไดสรางโลกที่สวยงามใหเรา  บางครั้งสภาพอากาศรอบตัวเราสวยงามกําลังดี  เมื่อมีฝนตกพอสมควร ตามความ

ตองการของเรา   ทําใหตนหญา  และตนไมงอกงามดี   

 

• บางครั้งก็มีฝนตกไมเพียงพอ  บางครั้งก็มีฝนตกมากเกินไป   ความแหงแลง และนํ้าทวมเปนสวนหน่ึงของสภาพอากาศบน

โลกที่เราอาศัยอยู    

• ใหเราขอบคุณพระเจาสําหรับสภาพอากาศรอบๆตัวเรา  ใหเราหลับตาและอธิษฐานออกเสียงตามครู  

 

พระเจาที่รัก , 
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ขอบคุณพระองคสําหรับโลกของเรา 

ขอทรงชวยคนที่อยูในบริเวณนํ้าทวมและคนที่อยูในที่แหงแลง. 

ขอทรงรักษาพวกเราไวจากอันตรายตางๆ .   

ขอทรงชวยใหเราจําไดวา  เราตองทําอยางไรเราจึงจะปลอดภัย   

เมื่อเกิดนํ้าทวม 

ขอบคุณที่พระองคทรงรักเรา  

และทรงดูแลรักษาเราใหปลอดภัย 

ในพระนามพระเยซู คริสต 

อาเมน 

 

กิจกรรมเสริม:  

สวนผสมของนํ้าทวมและดินท่ีแหง  

 
 

 

• ใหเด็กแตละคนมีถุงที่มีซิปปดปากถุงได  ใสแปงขาวโพดประมาณ 250 มล. ลงไปในถุงและเติมนํ้าประมาณ 125 มล. ลงไป

ในถุง  ใหเด็กๆปดปากถุงแลวบีบถุงใหนํ้าผสมกับแปง   เด็กๆสามารถมีประสบการณวารูสึกอยางไรเมื่อบีบแปงกับนํ้าใน

ถุง (หรือเอามือไปบีบสวนผสมของแปงกับนํ้าในถุงก็ได  

 

• เมื่อสวนผสมถูกบีบ มันจะเริ่มแข็งตัวขึ้น  เหมือนกับผืนดินที่แขงขึ้น เมื่อมันขาดนํ้า   เมื่อสวนผสมถูกปลอยไวเฉยๆ  มันก็

จะกลับไปเปนออนนุมคลายของเหลว  เหมือนกับดินที่ถูกปกคลุมดวยนํ้าทวมก็จะออนนุม 

 

 

 

 

การประเมินผลของครู (กิจกรรมอะไรที่ใชไดผลดี  กิจกรรมอะไรที่ไมไดผล  ฉันจะเตรียมอยางไรใหดีขึ้นในบทเรียนครั้ง

ตอไป)  

  

 

 

 

การประเมินผลของนักเรียน :  

 

 

 



 8 

 

 

 


	บทเรียนด้านความรู้และสติปัญญา บทที่ 20
	เรื่อง  ความแห้งแล้งและน้ำท่วม
	ผลที่คาดว่าจะได้รับ:  แสดงออกถึงแรงบันดาลใจและทักษะในการสนับสนุนตัวเองให้รู้จักประหยัด
	ตัวชี้วัด:  ปลูกฝังสติปัญญาและความสนใจด้านอาชีพที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
	สาระการเรียนรู้:  เสริมสร้างให้มีความรู้ การนำความรู้ไปใช้ และ ประเมินผลวิธีการในการแก้ปัญหา
	กลุ่มอายุ:  3-5 ปี
	ปี :  1
	วัตถุประสงค์การเรียนรู้  :

