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บทเรียนด้านการเรียนรู้ บทที่ 12 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: แสดงถึงจุดมุ่งหมาย และทักษะเพื่อให้มีประสิทธิภาพทางด้านเศรษฐกิจด้วยตนเอง 

ตัวชี้วัด: สร้างเสริมและพัฒนาความรู้และความสนใจในวิชาชีพ 

สาระการเรียนรู:้ ให้ข้อมูล การประยุกต์ใช้  และการประเมิน การแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม 

 

กลุ่มอายุ:  6 – 8 ป ี  

ป:ี  2 

หัวข้อหลัก: น้้า 

บทเรียน: การปนเปื้อนในน้้า 

เวลาที่ใช้ในการสอน:  10 นาทีส้าหรับการจดบันทึก 

                                 35 นาทีส้าหรับบทเรียน                                    

 
 

วัตถุประสงค์การเรียนรู:้     
            

1. เด็กสามารถบอกชื่อแหล่งน้้าปฐมภูมิสามแหล่ง  น้้าผิวดิน น้้าบาดาล และน้้าฝน 
2. เด็กสามารถอธิบายว่าน้้าแต่ละแหล่งเกิดการปนเปื้อนได้อย่างไร  

 
 

              อุปกรณ์การสอนที่ต้องการใช:้                                                                                   
 

  
                                                                

1. ภาชนะใสสองใบ 
2. เมล็ดเล็กๆ หรือทราย เพื่อเป็นตัวแทนของสิ่งที่ไปปนเปื้อนกับน้้าผิวดิน 
3. น้้าที่ใส่สีผสมอาหาร ควรจะเป็นสีน้้าตาลหรือด้า 
4. กระดาษ 
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5. ดินสอ หรืออุปกรณ์การเขียนอื่นๆ 
 

                   อุปกรณ์การสอนส้าหรับกิจกรรมเสริม:  
     ไม่มีกิจกรรมส้าหรับบทเรียนนี้ 
 
 

 
สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียม หรือจัดท้า:    

              1. อ่านบทเรียนทั้งหมดให้จบ  
2. รวบรวมอุปกรณ์ 
 3. วาดตัวอย่างคอลัมน์สามคอลัมน์บนกระดาน 
4. ฝึกขั้นตอนการพับกระดาษเป็นสามคอลัมน์เพื่อแสดงให้นักเรียน 
5. เตรียมภาชนะใส 

 ภาชนะใบแรก 

 ติดป้ายชื่อ น้้าบาดาล  

 คุณคูรอาจจะวาดภาพ เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจว่าคืออะไร (บ่อ
น้้า ชั้นหินที่มีน้้าอยู่ เป็นต้น) 

 ใส่น้้าตาล ทรายสีอ่อน หรือวัสดุอื่นๆที่มีสีอ่อนลงไปครึ่งหนึ่ง ที่
สามารถจะเปลี่ยนสีเมื่อเติมน้้าที่ใส่สีผสมอาหารลงไป 

 ภาชนะใบที่สอง 

 ติดป้ายชื่อ น้้าผิวดิน  

 คุณคูรอาจจะวาดภาพทะเลสาป แม่น้้า เป็นต้น เพื่อช่วยให้
นักเรียนเกิดความเข้าใจ 

 ใส่น้้าเปล่าลงไป 
6. อธิษฐาน: 

 ขอบคุณพระเจ้าส้าหรับโอกาสท่ีได้สอนลูกๆของพระองค์ และขอให้พระองค์ทรงน้าทางในขณะที่สอน
บทเรียนนี้ 

 ขอให้พระเจ้าช่วยให้นักเรียนเข้าใจว่า: 
o พระเจ้าทรงรัก และห่วงใยพวกเราทุกคน 
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o พวกเราสามารถพูดกับพระเจ้าได้ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นกลางวัน หรือกลางคืนก็ตาม  

 สดุดีพระเจ้าส้าหรับสิ่งที่พระองค์ทรงท้า และจะด้าเนินต่อไปในชีวิต และหัวใจของนักเรียนทั้งหลาย  
     
 

 
 
     ขั้นตอนการเรียนการสอน : 
 

การน้าเข้าสู่บทเรียน: 
 พูดว่า: การเรียนในวันนีจ้ะเริ่มจาก ให้เขียนหรือวาดภาพที่แสดงให้เห็นปัญหาที่สามารถ เกิดจากน้้า
สกปรก  

 

 
 การน้าเสนอ/ กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 
 

  

ถามว่า: ใครอยากจะแสดงความคิดเห็นว่าน้้าสกปรกสามารถ
จะสร้างปัญหาอะไรได้บ้าง? ให้นักเรียนตอบ 
 
พูดว่า: พระเจ้าทรงสร้างพวกเราขึ้นมา และในพระคัมภีร์ พระองค์ตรัสว่าร่างกายของพวกเราคือวิหารของ
พระองค์ หากว่าร่างกายของพวกเราคือวิหารของพระคริสต์ พวกเราก็ควรจะดูแลมันอย่างดี โดยที่พวกเรา
จะต้องเรียนรู้ที่จะปกป้องแหล่งน้้าของพวกเราและดูแลตัวของพวกเราเองด้วย 
 
พูดว่า: ขั้นแรกในการเรียนรู้ท่ีจะรักษาวิหารของพวกเราให้สะอาด และมีสุขภาพที่ดี จะต้องเรียนรู้ว่าน้้าถูกท้า
สกปรกได้อย่างไร เป็นล้าดับแรก 
 
พูดว่า: ในชั้นเรียนที่แล้ว พวกเราวาดภาพวัฏจักรของน้้า ครูได้วาดภาพบนกระดาน ดูซิว่าพวกเรายังจ้า
ความหมายของพวกมันได้หรือไม่     
 
น้านักเรียนในการอธิบายถึงวัฏจักรของน้้า ใส่ชื่อก้ากับตามที่นักเรียนได้อธิบายในแต่ละขั้น 
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ถามว่า: พวกเราได้เรียนรู้อะไรเก่ียวกับแหล่งน้้าของพวกเราจากภาพนี้บ้าง? ให้นักเรียนตอบ (ค้าตอบ การหยด
ตัวของน้้าจากฟ้า น้้าผิวดิน น้้าบาดาล)    
 
ครูอาจจะต้องอธิบายถึงน้้าบาดาล 

o น้้าฝนที่ตกลงสู่แม่น้้าและล้าธาร มันจะซึมเข้าไปในพื้นดินด้วยเช่นกัน 
o น้้าเหล่านี้สามารถจะเข้าไปสู่บ่อน้้า หรือเป็นน้้าพุจากชั้นหินใต้ดิน 

 
พูดว่า: พวกเราต้องเตรียมกระดาษก่อนที่จะเริ่มชั้นเรียนส้าหรับวันนี้ ขั้นแรก ให้พับกระดาษแบ่งเป็นสามท่อน
อย่างนี้ ถือกระดาษขึ้น และแสดงให้นักเรียนดูวิธีการพับเป็นสามส่วน 
 

   

 
  
 
พูดว่า: ต่อไปพวกเราจะเขียนชื่อส้าหรับแต่ละช่อง ในช่องแรกเราจะเขียนว่า น้้าฝน (หรือวาดสัญลักษณ์ของ
น้้าฝน) ใส่ชื่อนี้ลงในช่องแรกบนกระดาน ของคุณครู  
 
พูดว่า: เราจะเขียนว่าน้้าผิวดิน (หรือวาดสัญลักษณ์ของแม่น้้า ทะเลสาป และมหาสมุทร) ลงในช่องกลาง ใส่ชื่อนี้
ลงในช่องกลางบนกระดาน ของคุณครู      
 
พูดว่า: ชื่อส้าหรับช่องที่สุดท้ายคือ น้้าบาดาล ( หรือวาดสัญลักษณ์แทนบ่อน้้า เช่นถัง) และเขียนชื่อน้้าบาดาลใน
ช่องที่สามของคุณคร ู
 

น้้าฝน น้้าผิวดิน น้้าบาดาล 
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พูดว่า: พวกเราจะใช้ตารางนี้เพื่อบันทึกว่าน้้าแต่ละแหล่งถูกท้าให้ปนเปื้อนได้อย่างไร 
 
ถือแก้วน้้าที่ใส่น้้าเปล่าขึ้นมา 
 
ถามว่า: ลองจินตนาการว่านี่คือทะเลสาปในท้องที่ ให้ลองคิดถึงสิ่งต่างๆที่อาศัยอยู่รอบๆแหล่งน้้านี้ เช่น แมลง 
หนอน สัตว์ต่างๆ และผู้คน นักเรียนคิดว่าอะไรบ้างที่อยู่รอบๆ จะลงไปในน้้าได้บ้าง? ให้เด็กๆตอบ ท้าความเข้าใจ
กับพวกเขาด้วยว่าแมลงหรือส่ิงมีชีวิตเล็กๆที่อาศัยอยู่รอบๆ สามารถท้าให้เกิดโรคได้ เมื่อมันเข้าไปสู่น้้าผิวดิน 
 
หย่อนเมล็ดเล็กๆ (หรือส่ิงอื่น) ลงในน้้าใส ให้เด็กๆดู ให้เด็กๆวาดสัญลักษณ์ของหนอนและแมลงตัวเล็กๆลงใน
ช่องของน้้าผิวดิน 
 
พูดว่า: สัตว์ต่างๆและมนุษย์จ้าเป็นต้องขับถ่ายและใช้ห้องน้้าทุกวัน นักเรียนคิดว่ามันจะผลกระทบต่อน้้าอย่างไร
บ้าง? ให้นักเรียนตอบ (ค้าตอบที่เป็นไปได้ : ท้าให้น้้าสกปรก ท้าให้น้้าไม่ปลอดภัยส้าหรับใช้ดิ่ม เป็นต้น) 
 
ใส่เมล็ดลงไปในแก้วน้้าเพิ่ม แล้วใส่น้้าผสมสีลงไปในภาชนะใส พร้อมกับน้้าตาล (หรือทราย)ลงไปด้วย 
 
พูดว่า: ทุกครั้งที่คนเราหรือสัตว์ต่างๆขับถ่ายใกล้กัลบริเวณน้้าผิวดิน มันท้าให้น้้าสกปรก ของเสียเหล่านี้จะไหล
ซึมลงไปในน้้าบาดาล และท้าให้มันสกปรก ภาชนะใบนี้ที่มีทรายอยู่ด้วยซึ่งตอนนี้มีสีปน แสดงให้เห็นถึง
อันตรายนี ้
 
ให้เด็กๆวาดสัญลักษณ์ของห้องน้้าในท้องที่ (ตัวอย่างเช่น W.C. หรือภาพของผู้ชาย หรือผู้หญิง) ไว้ใต้ช่องน้้าผิว
ดิน และช่องน้้าบาดาล 
 
ถามว่า: มีใครเคยเห็นเกษตรกรฉีดยาไปบนต้นพืชบ้าง? นักเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับยาที่ใช้ฉีด? ให้นักเรียนตอบ 
ชี้แนะในการสนทนา และ/หรือ เพิ่มเติมข้อมูลเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจว่า 

o ยาที่ใช้ฉีดท้าให้แมลงหนีไปจากต้นพืช และท้าให้มันเจริญเติบโตได้ดีขึ้น 
o สารเคมีเหล่านี้สามารถไหลซึมเข้าสู่น้้าผิวดินและน้้าบาดาลได ้
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 ใส่เมล็ด และสีผสมอาหารลงไปในน้้าและภาชนะที่มีทราย เพื่อแสดงถึงผลกระทบของยาฆ่าแมลงที่มีต่อน้้าผิว
 ดินและน้้าบาดาล  
 
 ถามว่า : นักเรียนคิดว่าอะไรเกิดขึ้น หากโรงงานใช้สารเคมีที่ไม่ปลอดภัยในการผลิต หรือปล่อยควันสกปรกขึ้น
ไป บนท้องฟ้า? ให้นักเรียนตอบ (ค้าตอบที่เป็นไปได้ : สารเคมีสามารถไหลซึมลงสู่น้้าผิวดิน และน้้าบาดาลได้ ควัน
 ก็สามารถท้าให้ฝนสกปรก เพราะว่ามันถูกปล่อยขึ้นไปถึงก้อนเมฆ พวกมันท้าให้พวกเราไม่สบาย พวกมันท้าให้
 หายใจเข้าไปได้ง่าย เป็นต้น) 
 
 ใส่เมล็ดและสีผสมอาหารลงไปในน้้าและภาชนะที่มีทราย เพื่อแสดงให้เห็นว่ามลภาวะจากโรงงานท้าให้น้้าผิวดิน
และน้้าบาดาลสกปรกได้อย่างไร ๆ 
 
 ให้นักเรียนวาดสัญลักษณ์โรงงาน (ปล่องควันที่มีควันออกมา เป็นต้น) ในช่องน้้าผิวดิน น้้าบาดาล และน้้าฝน  
 

 

 
 
การสรุปบทเรียน:   
  

 ยกแก้วท่ีตอนนี้มีน้้าสกปรกและภาชนะที่มีทรายสกปรก ขึ้นมาให้เด็กๆได้เห็น 
พูดว่า: ลองคิดถึงน้้าจากแหล่งพวกนี้ และคิดว่ามันสะอาดหรือสกปรกมากเพียงใด  ยกมือขึ้นถ้านักเรียนคิดว่าน้้า
จากผิวดินเป็นน้้าที่สะอาดที่สุด ให้นักเรียนตอบ 
 
พูดว่า: ยกมือขึ้นถ้านักเรียนคิดว่าน้้าบาดาลเป็นน้้าที่สะอาดที่สุด ให้นักเรียนตอบ 
 
พูดว่า: ยกมือขึ้นถ้านักเรียนคิดว่าน้้าฝนเป็นน้้าที่สะอาดที่สุด ให้นักเรียนตอบ 
 
พูดว่า: เมื่อพระเป็นเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมา พระองค์ได้ทรงสร้างให้ร่างกายของเราต้องการน้้าในการ
ด้ารงชีวิตและอยู่อย่างแข็งแรง วิธีหนึ่งที่พระองค์ทรงดูแลพวกเราก็ด้วยการมอบน้้าให้พวกเราไว้ใช้  ลองทบทวน
บทเรียนที่พวกเราเรียนกันในวันนี้ นักเรียนคิดว่าพวกเราได้ดูแลของขวัญของพระเจ้าที่มอบให้กับพวกเราอย่าง
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ดีแล้วหรือยัง? ให้นักเรียนตอบ และช่วยพวกเขาได้เห็นในสิ่งที่ชุมชนของคุณได้ท้าถูกต้องแล้วเพื่อดูแลแหล่งน้้า 
และบางอย่างที่ชุมชนอาจจะก้าลังท้าร้ายแหล่งน้้าโดยทางใดทางหนึ่ง 
 
พูดว่า: ในชั้นเรียนครั้งต่อไป พวกเราจะคุยกันเกี่ยวกับวิธีที่พวกเราสามารถจะช่วยที่รักษาแหล่งน้้าของพวกเรา
ให้สะอาดไว้ได ้
 
กิจกรรมเสริม: 
 

ผู้สอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดที่เหมาะสมกับบทเรียน? กิจกรรม
ใดที่ไม่เหมาะสม? เราจะเตรียมตัวอย่างไรส้าหรับบทเรียนถัดไป?)  
  
  
 

 

การประเมินผลผู้เรียน:  
   
   
 

 


