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                                          บทเรียนด้านการเรียนรู้ บทที่ 11 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: แสดงถึงจุดมุ่งหมาย และทักษะเพื่อให้มีประสิทธิภาพทางด้านเศรษฐกิจด้วยตนเอง 

ตัวชี้วัด: ท าให้การศึกษาขั้นพื้นฐานส าเร็จเป็นอย่างน้อย(สร้างเสริมและพัฒนาความรู้และความสนใจใน
วิชาชีพ 

สาระการเรียนรู:้ ให้ข้อมูล การประยุกต์ใช้  และการประเมิน การแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม 

 

กลุ่มอายุ:  6 – 8 ป ี  

ป:ี  2 

หัวข้อหลัก: น้ า 

บทเรียน: วัฏจักรของน้ า 

เวลาที่ใช้ในการสอน:  10 นาทีส าหรับการแสดงความคิดเห็น 

                                 35 นาทีส าหรับบทเรียน                                    

 
 

วัตถุประสงค์การเรียนรู:้     
           

 เด็กสามารถบรรยายและวาดภาพวัฏจักรของน้ า 

 เด็กสามารถชี้ให้เห็นเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งเหตุผลว่าน้ าที่ดูเหมือนว่าสะอาดอาจจะยังคง
มีอันตรายได ้

 
 

             
 
 

  อุปกรณ์การสอนที่ต้องการใช:้                                                                                   
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 ชอลค์ 

 กระดานด า 

 ตัวอย่างน้ าสามประเภท 

 กระดาษ 

 ดินสอหรืออุปกรณ์การเขียนอื่นๆ 

 ตัวเลือก: ดินสอสีต่างๆ สีเทียน เป็นต้น 

 ฟองน้ า 

 ภาชนะบรรจุน้ าอื่นๆที่สามารถใช้รินน้ าลงบนฟองน้ าได้  
 

                   อุปกรณ์การสอนส าหรับกิจกรรมเสริม:  

 ช่องแช่แข็ง 

 สถานที่ส าหรับต้มน้ า 

 กระดาษแข็ง แผ่นไม้ หรือวัสดุอื่นที่เหมือนกัน 

 หม้อ หรือกาต้มน้ า 

 แก้ว 

 น้ าแข็ง 

 ถุงมือหรือวัสดุอย่างอื่นส าหรับป้องกันมือจากไอน้ า 

 ตัวเลือก: ผ้าสีด า 
 

 
สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียม หรือจัดท า:    

1. อ่านบทเรียนทั้งหมดให้จบ 
2.  รวบรวมอุปกรณ ์
3. เก็บตัวอย่างน้ าจากสามแหล่ง 

 จากทะเลสาบ แม่น้ า หรือ ล าธารในท้องถิ่น 
 จากน้ าก็อกที่ไม่มีตัวกรอง 
 จากแหล่งน้ าที่ผ่านการกรอง 
 น้ าจากทะเลสาบ แม่น้ า หรือล าธารควรจะดูสกปรก ส่วนน้ าจากแหล่งอื่นไม่ควรจะดูสกปรก 
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 บรรจุน้ าตัวอย่างในโถแก้วใส และเขียนหมายเลข 1-3 
 หากไม่มีโถแก้ว ให้บรรจุน้ าตัวอย่างแต่ละประเภทในแก้วใส 

4. ผึกวาดภาพวัฏจักรของน้ า และตัดสินว่า   
 จะวาดภาพไหนบนกระดาน ก่อนจะเริ่มชั้นเรียน 
 นักเรียนควรจะใช้ดินสอธรรมดาหรือดินสอสี ส าหรับกับการวาดภาพของพวกเขา เป็นต้น 

5. อธิษฐาน: 
 ขอบคุณพระเจ้าส าหรับโอกาสท่ีได้สอนลูกๆของพระองค์ และขอให้พระองค์ทรงน าทางใน

ขณะที่สอนบทเรียนนี้ 
 ขอให้พระเจ้าช่วยให้นักเรียนเข้าใจว่า: 

o พระเจ้าทรงรัก และห่วงใยพวกเราทุกคน    

o พวกเราสามารถพูดกับพระเจ้าได้ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นกลางวัน หรือกลางคืนก็ตาม  

 สดุดีพระเจ้าส าหรับสิ่งที่พระองค์ทรงท า และจะด าเนินต่อไปในชีวิต และหัวใจของนักเรียน
ทั้งหลาย  

 
 

 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
การน าเข้าสู่บทเรียน: 
ถามว่า: อะไรจะเกิดขึ้นหากว่าพวกเราดื่มน้ าที่ไม่สะอาด? ให้นักเรียนตอบ  
(ค าตอบที่เป็นไปได:้ พวกเราจะไม่สบายมาก เป็นต้น) 

 

 
 การน าเสนอ/ กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 

น าตัวอย่างน้ าทั้งสามประเภทที่ได้เขียนหมายเลขไว้แล้วไว้ที่หน้าชั้นเรียน 

 พูดว่า: พอคุณคูรอธิบายเสร็จ ขอให้นักเรียนออกมาศึกษาดูน้ าตัวอย่าง อธิบายตามประเภทของน้ าที่บรรจุใน
ภาชนะ พวกเขาสามารถเขย่าน้ าได้หรือไม่? พวกเขาสามารถสัมผัสภาชนะเหล่านั้นได้หรือไม่? 
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 พูดว่า: เมื่อนักเรียนกลับไปทีน่ัง่แล้ว ให้เขียนหมายเลขของโถแก้ว ดูว่าโถแต่ละใบใส่น้ าสะอาดหรือน้ าสกปรก 
และเขียนค าว่า “สะอาด” หรือ “สกปรก” ถัดจากหมายเลขของโถ 

 เมื่อนักเรียนได้ดูน้ าตัวอย่างและเขียนค าว่า “สะอาด” หรือ “สกปรก” ลงบนกระดาษแล้ว พูดว่า: 

 พูดว่า: ยกมือขึ้นหากว่านักเรียนคิดว่าโถแก้วใบที่หนึ่งเป็นน้ าสะอาด ให้เวลานักเรียนในการยกมือ 

 พูดว่า: ยกมือขึ้นหากว่านักเรียนคิดว่าโถแก้วใบที่สองเป็นน้ าสะอาด ให้เวลานักเรียนในการยกมือ 

 พูดว่า: ยกมือขึ้นหากว่านักเรียนคิดว่าโถแก้วใบที่สามเป็นน้ าสะอาด ให้เวลานักเรียนในการยกมือ 

 เด็กๆควรจะเดาว่าน้ าจากล าธาร/ ทะเลสาป / แม่น้ าเป็นน้ าสกปรก แต่พวกเขาควรจะไม่แน่ใจส าหรับน้ าจาก
อีกสองแหล่ง 

 ชี้ไปที่ตัวอย่างน้ าแต่ละตัวอย่างและบอกแหล่งที่มาของน้ าให้กับนักเรียน 

 ยกน้ าที่กรอกแล้ว และที่ยังไม่ได้กรองขึ้น 

 ถามว่า: น้้าทั้งสองตัวอย่างนีเ้ป็นน้ าสะอาดหรือไม?่  ให้นักเรียนตอบ 

 พูดว่า: แม ้ว่าตัวอย่างน้ าทั้งสองนี้จะดูเหมือนสะอาด แต่น้ าที่ไม่ได้ผ่านการกรองยังคงเป็นน้ าสกปรก และหา
กว่าพวกเราดื่มน้ านี้ก็อาจท าให้พวกเราไม่สบายได ้

 การดื่มน้ าสะอาดเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง แต่มันอาจจะยากที่จะรู้ได้ว่าน้ าที่เราก าลังดื่มอยู่สะอาดจริงหรือไม ่

 เพื่อให้สามารถเลือกน้ าที่พวกเราจะใช้ดื่มหรือท าอาหาร พวกเราต้องท าความเข้าใจถึงที่มาของน้ า และน้ าถูก
ท าให้สกปรกได้อย่างไร 

 

 

 
 

ถามว่า: มีใครเคยได้ยินค้าว่าวัฏจักรของน้้าบ้างไหม? ให้นักเรียนตอบ 
 
หากมีนักเรียนยกมือ ถามว่า: นักเรียนจ้าอะไรเก่ียวกับวัฎจักรของน้้าได้บ้าง? 
 
พูดว่า: วันนี้พวกเราจะมาวาดภาพวัฏจักรของน้ าด้วยกัน และดูว่าน้ าในธรรมชาติหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาได้
อย่างไร เร่ิมต้นจาก มาดูภาพที่คุณคูรวาดไว้บนกระดานนี ้
 
ชี้ไปที่ทะเลสาป/ แม่น้ า บนกระดาน ถามว่า: นักเรียนคิดว่ารูปนี้แสดงให้เห็นถึงอะไร? ให้นักเรียนตอบ (ค าตอบ
ที่เป็นไปได:้ ทะเลสาป มหาสมุทร แม่น้ า น้ า เป็นต้น) 
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พูดว่า: ให้นักเรียนวาดภาพทะเลสาป /มหาสมุทร /หรืออ่ืนๆบนกระดาษของนักเรียน อธิบายอย่างละเอียดว่าให้
นักเรียนวาดบนส่วนไหนของกระดาษ เพื่อว่านักเรียนจะได้เหลือท่ีไว้วาดภาพอื่นๆต่อไป 
 
ถามว่า: ตอนที่ด้านนอกมีอากาศร้อน นักเรียนรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้ า? ให้นักเรียนตอบ หากว่าพวกเขาไม่รู้ 
บอกพวกเขาว่ามันจะกลายเป็นไอน้ า (น้ าในรูปของแก๊ส เหมือนกับไอน้ าจากการต้มน้ า) 
 
ถามว่า: น้้าร้อนขึ้นได้อย่างไร? ให้นักเรียนตอบ ชี้แนะในการปรึกษาหารือเท่าที่จ าเป็น เพื่อช่วยให้พวกเขาได้
ค าตอบว่ามาจากความร้อนของแสงอาทิตย ์
 
พูดว่า: เพื่อแสดงให้เห็นว่าน้ าก าลังได้รับความร้อน พวกเราจะวาดภาพพระอาทิตย์ไว้บนกระดาษของพวกเรา 
วาดภาพพระอาทิตย์เพิ่มเข้าไปในภาพวาด หรือชี้ไปที่รูปพระอาทิตย์ที่วาดไว้แล้วบนกระดาน ให้นักเรียนวาด
ภาพพระอาทิตย์เพิ่มเข้าไปบนกระดาษของพวกเขา 
 
พูดว่า: พวกเราจะวาดรูปลูกศรเพิ่มเข้าไปด้วย เพื่อแสดงให้เห็นว่า ตอนที่น้ าได้รับความร้อน มันขึ้นไปบนอากาศ 
วาดภาพลูกศรเพิ่มไปบนรูปบนกระดาน และให้นักเรียนวาดรูปลูกศรเพิ่มไปบนกระดาษของพวกเขา 
 
พูดว่า: มีใครรู้บ้างว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อความช้ืนในอากาศเย็นลง? ให้นักเรียนตอบ ช่วยให้พวกเขาเกิดความเข้าใจ
ว่าความชื้นรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆ 
 
พูดว่า: เหนือภาพลูกศรท่ีนักเรียนวาดไว้แล้วบนกระดาษ ให้นักเรียนวาดภาพก้อนเมฆ เพื่อให้เห็นว่าเกิดอะไร
ขึ้นกับน้ าเมื่ออากาศเย็นลง 
 
ถือฟองน้ าขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้เห็น รินน้ าลงบนฟองน้าช้าๆ เพื่อให้ดูดซับน้ าไว้ทั้งหมด 
 
พูดว่า: ฟองน้้านีก็้เหมือนกับก้อนเมฆ มันจะรวบรวมและสะสมน้้าที่ครูเพ่ิมให้กับมัน 
 
ถามว่า: จะเกิดอะไรขึ้นหากว่าครูเติมน้้าเข้าไปในฟองน้้าเรื่อยๆ?  ให้นักเรียนตอบ (ค าตอบที่เป็นไปได:้ 
มันไม่สามารถจะรับน้้าได้ทั้งหมด น้้าจะเริ่มไหลออกมา น้ าจากฟองน้ าจะหยดออกมา) 
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ถามว่า: นั่นท าให้เรานึกถึงก้อนเมฆได้ยังไงบ้าง? ให้นักเรียนตอบ ชี้แนะในการปรึกษาหารือ เพื่อให้นักเรียน
เข้าใจว่าน้ ากลายตัวมากกว่าที่ก้อนเมฆจะรับไว้ได้ และเร่ิมจะหยดลงมา (เป็นฝน หิมะ ลูกเห็บ เป็นต้น) ตกลง
กลับสู่โลกอีกคร้ัง 
 
 
 
พูดว่า: พวกเราจะใช้ภาพวาดหยดน้ าฝนแสดงให้เห็นถึงการตกลงกลับมาสูโ่ลก วาดภาพหยดน้ าเพิ่มเข้าไปใน
ภาพวาด และให้นักเรียนวาดภาพเพิ่มไปบนกระดาษของพวกเขา 
 
ถามว่า: นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป?  ชี้แนะในการปรึกษาหารือ เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจใน
กระบวนการการเริ่มต้นอีกครั้ง ดูว่าให้พวกเขายังสามารถบอกได้ว่าแต่ละขั้นตอนเกิดอะไรขึ้น 
 
 

 
 
การสรุปบทเรียน:   
 

 พูดว่า: พระเจ้าได้ทรงหาวิธีที่จะมอบน้ าที่พวกเราจ าเป็นต้องใช้อย่างน่าทึ่ง แม้ว่าแผนการของพระองค์
จะสมบูรณ์แบบ บางครั้งมนุษย์เรากลับเลือกท่ีจะท าลายสิ่งที่พระองค์ทรงมอบให้กับพวกเรา  
พรุ่งนี้พวกเราจะมาคุยกันว่ามนุษย์เราบางครั้งท าลายวัฏจักรของน้ าอย่างไร และท าให้น้ าที่ดูเหมือนว่าสะอาด แต่
เป็นอันตรายต่อร่างกายของพวกเรา (เหมือนกับน้ าที่ไม่ได้ผ่านการกรอง ตอนช่วงแรกของชั้นเรียน) 
 
กิจกรรมเสริม:   

 
 

  

  หากว่าสถานะการณ์และมีอุปกรณ์เพียงพอ กิจกรรมต่อไปนี้สามารถ
 น ามาใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงวัฏจักรของน้ าได้    

 
การควบแน่น: 
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    ใช้แก้วน้ าที่อุณหภูมห้องหรืออุ่นกว่านั้น จากนั้นรินน้ าและน้ าแข็งลงในถ้วย น้ าจะรวมตัวกันที่ผิว
ด้านนอกของแก้ว ไอน้ าในอากาศท่ีอุ่นจะเปลี่ยนกลับเป็นของเหลว เมื่อมันสัมผัสกับแก้วท่ีเย็น 

 
 

 
การระเหยกลายเป็นไอ 

  ต้มน้ าจนกระท่ังเห็นไอน้ าพุ่งขึ้นมา เพื่อให้เห็นไอน้ าได้ชัดเจน อาจจะน ากระดาษหรือผ้าสีด าไว้
ด้านหลังของไอน้ า 
 

การควบแน่น: 

  น าแผ่นกระดาษแข็งหรือวัสดุอื่นๆ (ขนาดอย่างน้อย 22 cm x 28 cm) ไว้ในช่องแช่แข็งเป็นเวลา
ประมาณหนึ่งชั่วโมง จากนั้นน ากาต้มน้ าที่ก าลังเดือด ถือกระดาษแข็งที่เย็นไว้ด้านบนไอน้ า เหนือ
ประมาณ 30 เซนติเมตร  (ป้องกันความร้อนด้วยถุงมือ)  น้ าจะควบแน่นและรวมตัวเป็นหยดน้ าบน
กระดาษ 

 
 การหยดตัว 

  ถือกระดาษแข็งจากการทดลองการควบแน่นของน้ าสักครู่หนึ่ง น้ าจะรวมตัวบนกระดาษมากขึ้น 
จนกระทั่งไม่สามารถเกาะอยู่บนกระดาษได้ต่อไป จากนั้นน้ าจะเริ่มหยดลงจากแผ่นกระดาษแข็ง เกิดการ
หยดตัวของน้ าขึ้น 

 
          ตัวเลือกอื่นๆส าหรับการควบแน่นและการหยดตัวของน้ า 

  ใช้ฟองน้ าที่แห้ง 

  ค่อยๆรินน้ าทีละน้อยลงบนฟองน้ า 

  อธิบายว่าขณะที่น้ าเข้าไปในฟองน้ า ฟองน้ าจะเปียกชิ้นเมื่อสัมผัส เหมือนกับที่เรารู้สึกถึงความชื้น
ในอากาศ เม่ือเกิดการควบแน่นขึ้น 

  จากนั้นให้นักเรียนถือฟองน้ าชูขึ้นไปในอากาศ 

 ถามว่า : นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น หากว่าครูรินน้ าลงบนฟองน้ าต่อไปเรื่อยๆ? ให้ 
  นักเรียนตอบ  

  จากนั้นค่อยๆรินน้ าลงบนฟองน้ าจนกระทั่งน้ าเริ่มไหลออกมาจากอีกทางด้านหนึ่ง 
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 ถกประเด็นที่ว่าเมฆก็เหมือนกับฟองน้ า เมื่อมันมีความชื้นมากเกินไปในก้อนเมฆ มันก็
จะต้องปล่อยออกมา แล้วมันก็จะกลายเป็นน้ าฝน หิมะ หรือ ลูกเห็บ ตกลงสู่พื้นดิน  
 
 

 
 

ผู้สอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดที่เหมาะสมกับบทเรียน? กิจกรรม
ใดที่ไม่เหมาะสม? เราจะเตรียมตัวอย่างไรส าหรับบทเรียนถัดไป?)  
  
  
 

 

การประเมินผลผู้เรียน:  
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A = การระเหย   C = การหยดตัว 
B = การควบแน่น   D = การรวบรวม 
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