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บทเรียนด้านการเรียนรู้ บทที่ 15 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: แสดงถึงจุดมุ่งหมาย และทักษะเพื่อให้มีประสิทธิภาพทางด้านเศรษฐกิจด้วยตนเอง 

ตัวชี้วัด: สร้างเสริมและพัฒนาความรู้และความสนใจในวิชาชีพ 

สาระการเรียนรู:้ ให้ข้อมูล การประยุกต์ใช้  และการประเมิน การแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม 

 

กลุ่มอายุ:  6 – 8 ป ี  

ป:ี  2 

หัวข้อหลัก: ความเข้าใจเกี่ยวกับมลภาวะ 

บทเรียน: การกัดกร่อน /การกัดเซาะ 

เวลาที่ใช้ในการสอน:  10 นาทีส าหรับการจดบันทึก 

                                 35 นาทีส าหรับบทเรียน                                    

 
 

วัตถุประสงค์การเรียนรู:้     
            

1. เด็กสามารถแสดงให้เห็นการกัดกร่อนสองประเภท: น้ า และลม 
       ตัวเลือก: รวมการกัดเซาะตามชายฝั่งจากโครงการต่างๆใกล้มหาสมุทร 
2. เด็กสามารถชี้ให้เห็นตัวอย่างการกัดกร่อนในท้องถิ่น 
3. เด็กสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับวิธีง่ายๆเพื่อป้องกันการกัดกร่อน 

 
 

              อุปกรณ์การสอนที่ต้องการใช:้                                                                                   
 

  
                                                                

 กองฝุ่นดินกองเล็กๆหนึ่งกอง 

 แผ่นคุ๊กกี้ขนาดใหญ่ ชิ้นพลาสติก หรือผิวสัมผัสอื่นๆที่สามารถท าความสะอาดได้ง่าย 
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 ภาชนะบรรจุน้ า 

 สะพานของเล่นที่ท าจากพลาสติก หรือชิ้นไม้ที่มีลักษณะเหมือนกัน เพื่อแสดงถึงสะพาน 

 บ้านของเล่น หรือชิ้นไม้ที่มีลักษณะเดียวกัน (หรือวัสดุอื่น) เพื่อแสดงถึงบ้าน 

 หลอด หรือเชือกที่ใช้แทนแม่น้ า 

 เกลือหรือน้ าตาลเพื่อใช้แทนสารเคม ี

 กระดาษ 

 ดินสอหรืออุปกรณ์การเขียนอื่นๆ 

 กระดาน 

 ชอลค์ 

 ตัวเลือก สีเทียน หรือดินสอส ี
  

                   อุปกรณ์การสอนส าหรับกิจกรรมเสริม:  
ไม่มีกิจกรรมส าหรับบทเรียนนี้ 
 

 
สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียม:    

              1. อ่านบทเรียนทั้งหมดให้จบ  
2. รวบรวมอุปกรณ์ 
3. จัดเตรียมวัสดุที่ใช้ต้องการส าหรับการทดลองการกัดกร่อน  

 หาสถานที่ท่ีนักเรียนสามารถเห็นการทดลอง 
 ฝึกการทดลองเพื่อให้มั่นใจว่าได้ผล 
 คิดหาวิธีที่จะให้นักเรียนอาสาเข้าช่วยในการทดลอง 

4. เขียนวลีไว้บนกระดาน 

 ที่ดินในชุมชนของเรามีความพิเศษเพราะว่า....... 
5. อธิษฐาน: 

 ขอบคุณพระเจ้าส าหรับโอกาสท่ีได้สอนลูกๆของพระองค์ และขอให้พระองค์ทรงน าทางในขณะที่สอน
บทเรียนนี้ 

 ขอให้พระเจ้าช่วยให้นักเรียนเข้าใจว่า: 
o พระเจ้าทรงรัก และห่วงใยพวกเราทุกคน 



 3 

o พวกเราสามารถพูดกับพระเจ้าได้ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นกลางวัน หรือกลเางคืนก็ตาม  

 สดุดีพระเจ้าส าหรับสิ่งที่พระองค์ทรงท า และจะด าเนินต่อไปในชีวิต และหัวใจของนักเรียนทั้งหลาย  
 
สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียม:   
ส าหรับผู้สอน บทเรียนนี้ใช้วัสดุซ้ ากับท่ีใช้สอนในปีหนึ่ง แม้ว่าจะเป็นการใช้วัสดุด้วยวิธีใหม่ ปฏิบัติ
ต่อนักเรียนที่คุ้ยเคยกับข้อมูลอย่างผู้เชี่ยวชาญ และเชื้อเชิญพวกเขาให้ตอบค าถาม และช่วยนักเรียน
คนอื่นๆที่เรียนรู้วัสดุนี้เป็นครั้งแรก บรรณาธิการ:  รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นจากปีหนึ่งเข้ากับ
บทเรียนนี้เพื่อสร้างบทเรียนที่แยกออกไปต่างหาก  
 

 
 
     ขั้นตอนการเรียนการสอน : 
 

การน าเข้าสู่บทเรียน: 

    

 

   พูดว่า: วันนี้พวกเราจะเริ่มด้วย การเขียนค าบรรยายถึงที่ดินของชุมชนของเรา เมื่อ
พระองค์สร้างโลก พระเจ้าท่านทรงสร้างรรค์พื้นดินและพื้นน้ าให้มีความแตกต่างกันทั่วทั้งโลก สมมติว่า
นักเรียนก าลังเขียนจดหมายให้ผู้สนับสนุนของนักเรียน หรือใครบางคนที่ไม่เคยมาที่นี่มาก่อน อธิบายให้
พวกเขาเห็นว่าที่ดินรอบๆชุมชนของเราเหมือนกับอะไร 
 
พูดว่า: ลอกข้อความบนกระดานที่ครูเขียนไว้ให้ ลงในกระดาษของนักเรียน แล้วท าให้เป็นประโยคสมบูรณ์ 
และเขียนค าอธิบายเพิ่มเติมเข้าไป เกี่ยวกับที่ดินในชุมชนของนักเรียน  

 

 หากว่ามีนักเรียนที่ไม่สามารถเขียนได้ดี ให้พวกเขาวาดรูปแทน ถ้าเป็นไปได้ให้พวกเขาเขียนข้อความ
ก ากับที่ภาพ 

 
 

 
 การน าเสนอ/ กิจกรรมการเรียนการสอน: 
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 ถามว่า: มีนักเรียนกี่คนที่เคยได้ยินค าว่า “การกัดกร่อน หรือการกัดเซาะ” มาก่อนบ้าง ? 
ให้นักเรียนยกมือ  
ถามว่า: .ใครอยากจะลองอธิบายให้เพื่อนๆในชั้นฟังว่า  “การกัดกร่อน หรือการกัดเซาะ” คืออะไรบ้าง?  

 ให้นักเรียนพยายามในการอธิบาย การกัดกร่อน หรือการกัดเซาะ และแสดงความเห็นกับค าตอบ
ของพวกเขา ความเห็นท่ีเป็นไปได:้ 

 ค าอธิบายที่เยี่ยมยอด แมรี่ การกัดกร่อนหรือการกัดเซาะเป็นสถานะการณ์ท่ีที่ดินถูกท า
ให้เสียหายโดยน้ า ลม หรือน้ าแข็ง ขอบใจมาก 

 จอนห์ ค าตอบนั้นเกือบถูกต้องแล้วละ เธอพูดถูกท่ีว่าการกัดกร่อนหรือการกัดเซาะ คือ
การที่ท่ีดินถูกท าลาย แต่แทนที่จะโดยการถูกน้องชายของเธอเตะฝุ่นดิน มันน่าจะมาจากสาเหตุ
อื่น เราจะมาดูกันซิว่ามีใครรู้สาเหตุบ้าง 

 ขอบใจอลิซาเบธส าหรับค าตอบของเธอ ครูดูออกว่าเธอใช้ความพยายามในการคิดหา
ค าตอบมากทีเดียว แต่ครูว่าเธอคงจะเอาค าว่าการกัดกร่อนกับแผ่นดินไหวไปรวมกัน ครูจะ
ตรวจสอบกับเธออีกครั้งตอนท้ายของชั้นเรียนนี้ เพื่อดูว่าเราคิดออกแล้วหรือไม ่

 สื่อสารกับนักเรียนในชัดเจนว่าการกัดกร่อนหรือการกัดเซาะเป็นสถานะการณ์ที่ที่ดิน
ถูกท าลายโดยน้ า ลม หรือน้ าแข็ง 

 
 พูดว่า : เพื่อให้พวกเราเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการกัดกร่อน ครูจะใช้สิ่งของเหล่านี้แสดงให้เห็นความแตกต่าง
ของการกัดกร่อนแต่ละประเภท ระหว่างที่นักเรียนก าลังดู ให้คิดตามว่าท าไมพวกเราก าลังเรียนเกี่ยวกับการกัดกร่อน ถาม
ตัวเองว่า การกัดกร่อนช่วยหรือเป็นอันตรายต่อชุมชนของเรา? อย่างไร และ/ หรือ ท าไม? 

 

 
 

 

   

 

 

 
 

  

 
   
พูดว่า:  ครูจะท างานกับสิ่งของเหล่านี้ ให้นักเรียนนั่งหรือยืนในที่ที่สามารถมองเห็นได้ว่าก าลังจะเกิดอะไรขึ้น 
 
จากนั้น 
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 วางกองฝุ่นดินไว้บนพื้นผิวที่คุณได้เลือกไว้แล้ว 

 พูดว่า: ให้จินตนาการว่ากองฝุ่นดินนี้ปกคลุมด้วย ส่วนประกอบที่ยอดเยี่ยมและอุดมสมบูรณ์ ท่ีจะท าให้พืชที่เรา
ปลูกเป็นอาหาร เติบโตอย่างแข็งแรง แล้วหากว่าเรามีพายุเข้ามาละ จะเกิดอะไรขึ้น? (ค าตอบที่เป็นไปได้ : ลมจะ
พาเอาส่วนประกอบหายไป) 

  เป่าที่ฝุ่นดินเล็กน้อย เพื่อให้พวกเขาได้เห็นว่ามันเกิดขึ้น  

 บนกระดาน (หรือบนกระดาษแผ่นใหญ่ท่ีติดอยู่ในห้อง) เขียนหัวข้อไว้ว่า “ผลกระทบของการกัดกร่อน” และ “ 
การกัดกร่อนน าเอาหน้าดินส าหรับเกษตรกรรมจากไป” อ่านสิ่งที่คุณเขียนไว้ให้นักเรียนฟัง  

 จากนั้น วางสะพานและบ้านของคุณที่ปลายของกองฝุ่นดิน 

 พูดว่า: จินตนาการว่าเกิดพายุฝนเข้ามา และมันท าให้เกิดน้ าท่วมทะลักจากเนินเขา นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไร
ขึ้นกับสะพานและบ้านที่ท้ายเนินเขา? (ค าตอบที่เป็นไปได้ : น ้าจะพัดพามันไป น ้าอาจจะท้าให้มันพังลงมา 
เป็นต้น) 

 ต่อไป น าน้ ามาหนึ่งแก้วที่เตรียมไว้แล้ว และรินลงไปที่กองดิน เพื่อให้น้ าพัดโดนบ้านและสะพาน 

 เขียนไว้บนกระดาน “การกัดกร่อนสามารถท าลายสิ่งก่อสร้าง เช่นถนน อาคาร บ้าน และสะพาน ” จากนั้นอ่าน
ประโยคนี้ในชั้นเรียน 

 ถามว่า: ตอนที่น้ าจากพายุฝนน าเอาสิ่งสกปรกจากเนินเขาลงสู่แม่น้ า นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแม่น้ า? 
(ค าตอบที่เป็นไปได:้ สิ่งสกปรกจะท าให้แม่น้ าหรือล าธารตื้นเขิน น้ าอาจจะไหลล้นขึ้นมา เป็นต้น) 

 โรยน้ าตาลหรือเกลือไปบนกองฝุ่นดิน (เพื่อแสดงแทนสารเคมี) และรินน้ าเติมลงไปบนเนินเขา เพื่อให้นักเรียน
สามารถเห็นว่าน้ าตาล /เกลือนั้นลอยลงมาตามเนินเขา  

 พูดว่า: สมมติว่านี่คือสารเคมีท่ีใช้ในการเพาะปลูกบนเนินเขานี้ หากว่ามีฝนตกหนักลงมา อะไรจะเกิดขึ้นกับ
สารเคมีเหล่านี้? (ค าตอบที่เป็นไปได้: มันจะไหลลงมาตามเนินเขา มันจะปนไปกับน้ า มันจะปนเปื้อนลงในแม่น้ า 
ล าธาร หรือ ทะเลสาป) 

  พูดว่า: นักเรียนพูดถูก น้ าจะเคลื่อนย้ายสารเคมี มีอะไรท่ียังสามารถเคลื่อนย้ายสารเคมีได้อีกหรือไม่ (ค าตอบที่
เป็นไปได:้ ลม สัตว์ เป็นต้น) 

 พูดว่า: พวกเราได้พูดคุยกันไปแล้วถึงวิธีที่ลมและฝนสามารถท าลายที่ดินได้ ลองมาคิดดูเกี่ยวกับลมและฝน  หาก
ว่าพวกเราอยู่ด้านนอก ลม และ/หรือ ฝน สามารถท าอันตรายเราได้ไหม? (ค าตอบ:ได)้ 

 พูดว่า: วิธีที่ดีท่ีสุดที่จะไม่เป็นอัตรายเมื่อเกิดลมหรือฝน ก็คือการอยู่ด้านใน ลองสมมติดูว่า นักเรียนจ าเป็นจะต้อง
ออกไปข้างนอกเพื่อดูแลอะไรบางอย่างที่ส าคัญมาก ในสถานะการณ์เช่นนั้น จะมีวิธีไหนที่จะป้องกันตัวเองไม่ให้
ได้รับบาดเจ็บบ้าง?     (ค าตอบที่เป็นไปได:้  สวมเสื้อคลุม ใช้ผ้าคลุมตัว แอบอยู่ใต้ต้นไม้หรืออาคาร เป็นต้น) 
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 ถามว่า: มันมีหลายวิธีท่ีเราสามารถป้องกันร่างกายของเราจากลมและฝนได้ นักเรียนคิดว่ามันจะมีวิธีที่พวกเรา
สามารถป้องกันที่ดินจากการกัดกร่อนโดยลมและฝนได้หรือไม่? ให้นักเรียนตอบ 

 พูดว่า: พระเจ้าท่านทรงสร้างที่ดิน และมอบความรับผิดชอบให้แก่พวกเราเพื่อดูแลท่ีดินนั้น หนึ่งในนั้นคือพวก
เราจะต้องช่วยกันป้องกันที่ดินของเราจากการกัดเซาะ มีวิธีไหนบ้างที่นักเรียนคิดว่าพวกเราจะท าได้ส าเร็จ? 
(ค าตอบที่เป็นไปได:้ สร้างรั้ว ปลูกต้นไม้บนที่ดิน ไม่ตัดต้นไม้ เป็นต้น) 

 พูดว่า: จากการทดลองที่พวกเราท ากันในวันนี้ พวกเราได้เห็นผลกระทบทางด้านลบจากลมและน้ าที่กระท าต่อ
ที่ดินที่ไม่ได้รับการป้องกัน 

 พูดว่า: ที่ดินที่เราท าการทดลองนี้ไม่ได้รับการป้องกันอย่างไรบ้าง? (ค าตอบที่เป็นไปได้ : มันไม่มีต้นไม้หรือการ
เพาะปลูกอะไรเลย มันไม่มีอะไรที่มาหยุดยั้งลมจากเนินเขา หรือป้องกันน้ าไม่ให้พัดสิ่งต่างๆไป 

 ถามว่า:  เนินฝุ่นดินของครูเหมือนกับเนินอื่นๆ ภูเขา หรือ ทุ่งแถวๆนี้หรือไม่?  สถานที่เหล่านั้นมีแต่ฝุ่นดินปกคลุม
อยู่ใช่หรือไม่?  (ค าตอบที่เป็นไปได:้ ที่ส่วนใหญ่ด้านนอกมีต้นไม้ พืช หญ้า หรือวัชพืช คลุมอยู่ เป็นต้น) 

 พูดว่า: วิธีที่ดีท่ีสุดวิธีหนึ่งที่จะปกป้องโลกของเราจากการกัดกร่อน ก็คือให้มีสิ่งต่างๆเจริญเติบโตขึ้น เมื่อเวลาที่มี
ฝนหรือลม พืชจะปกป้องโลกจากการชะล้างและพัดพา 

 ถามว่า: เมื่อไหร่ที่คนเราจะเอาพืชหรือต้นไม้ ออกไปจากที่ดิน? (ค าตอบที่เป็นไปได้: เกษตรกรเอาพืชผลออก เมื่อ
พวกเขาจะได้ขายพืชผลของพวกเขา คนตัดต้นไม้เพื่อน าไปใช้หรือขายไม้ เป็นต้น) 

 พูดว่า: การที่มีพืชผลและไม้ไปขายเป็นสิ่งที่ส าคัญมากส าหรับครอบครัวที่ต้องพยายามหาอาหารหรือ
เครื่องนุ่งห่มให้กับสมาชิกในครอบครัวอย่างเพียงพอ 

 มีวิธีหนึ่งที่เกษตรกรสามารถปลูกพืชผล และยังคงสามารถรักษาที่ดินไว้ก็ด้วยการปลูกพืชหมุนเวียน นี่
หมายความว่าเกษตรกรเลือกว่าท่ีดินไหนที่ใช้ส าหรับการเพาะปลูกที่ พวกเขาจะไปตัดมาใช ้

 ทุกๆสองปี พวกเขาควรจะปล่อยให้ที่ดินผืนหนึ่งพักจากการเพาะปลูก 

 ขณะที่ท่ีดินผืนนั้นพัก มันสามารถจะมีวัชพืช และพืชผักอื่นๆเติบโตขึ้นช่วยป้องกันที่ดิน และน าเอาแร่ธาตุ
ที่มันต้องการเข้ามาทดแทน 

 ในปีถัดไป ก็สามารถเพาะปลูกบนพื้นที่นั้นได้ แล้วก็ให้ที่ดินผืนอื่นได้พักบ้าง 

 ด้วยการหมุนเวียนที่ดินที่ใช้ในแต่ละปี เกษตรกรมีโอกาสท่ีจะปกป้องที่ดิน เพื่อท่ีมันสามารถจะใช้งานได้
นานขึ้นอีกหลายๆป ี

 
พูดว่า: เมื่อนักเรียนรู้แล้วว่าพวกเราสามารถป้องกันที่ดินได้ด้วยการหมุนเวียนการเพาะปลูก พวกเราจะช่วยคิดวิธีที่จะตัด
ต้นไม้ไปขาย โดยที่ยังคงสามารถปกป้องที่ดินจากการกัดกร่อนไว้ด้วย ได้หรือไม่? ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กันกับคุณครู และในตอนท้ายของบทเรียนให้ข้อมูลต่อไปนี้อย่างชัดเจนแก่นักเรียน 
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 การตัดต้นไม้ทั้งหมดในพื้นที่ที่หนึ่ง สามารถท าลายที่ดิน และท าให้ยากแก่การปลูกต้นไม้เพิ่มได้อีก 

 หากว่าแต่ละคนกระจายกการตัดต้นไม้ในพื้นที่หนึ่ง ต้นไม้ที่เหลือสามารถ 
 ป้องกันที่ดินจากการกัดกร่อน 
 ให้ต้นไม้ใหม่มีโอกาสเจริญเติบโต โดยต้นไม้ที่ใหญ่กว่า แข็งแรงกว่าที่ยังเหลืออยู่จะท าหน้าที่

ปกป้อง 
 

 
 
การสรุปบทเรียน:   
 

   
 

  พูดว่า : เพื่อให้พวกเราจดจ าถึงสิ่งที่เราได้เรียนไปแล้วใน
วันนี้  ให้นักเรียนวาดรูปที่แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างที่ดินที่ได้รับการป้องกันจากการกัดกร่อนและท่ี
ไม่ได้รับการป้องกัน 
 พูดว่า: บนกระดาษที่พวกเราใช้ไปแล้วก่อนหน้านั้น ให้แบ่งกระดาษเป็นสองส่วนอย่างนี้ (วาดรูปกระดาษบน
กระดานและแบ่งเป็นสองส่วน) 
 
 พูดว่า: บนกระดาษด้านนี้ ครูขอให้นักเรียนวาดภาพเนินเขาที่อาจจะมีการเพาะปลูกหรือต้นไม้เติบโตบนนั้น แต่
ว่าไม่ได้รับการป้องกันจากการกัดกร่อน (ชี้ไปที่ด้านหนึ่งของกระดาษ)  เพื่อให้พวกเราจ าได้ว่าเป็นภาพของอะไร
พวกเราก็จะเขียนก ากับไว้ว่า “ไม่ได้ป้องกัน” เขียนค าว่า “ไม่ได้ป้องกัน” ไว้บนกระดาน 
 
พูดว่า: ทางด้านนี้ของกระดาษ (ชี้ไปที่อีกด้านของกระดาษ) พวกเราจะวาดรูปที่ดินเหมือนกัน คราวนี้พวกเรา
จะต้องแสดงให้เห็นว่ามันจะเป็นอย่างไร หากพวกเราใช้ความรู้ที่พวกเราคุยกันไปแล้ววันนี้  เพื่อให้จ าได้ว่าเป็น
ภาพของอะไร พวกเราจะเขียนค าว่า “ป้องกัน” ไว้ด้านบน เขียนค าว่า “ป้องกัน” ไว้บนกระดาน 
 
ให้นักเรียนใช้เวลาในการวาดภาพ และหากมีเวลา คุณครูอาจจะให้พวกเขาแบ่งกันดูรูปภาพของแต่ละคน 
 
หากว่ามีสีเทียนหรือดินสอสี นักเรียนอาจจะสร้างสรรภาพเหล่านี้ด้วยสีสันต่างๆ 
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กิจกรรมเสริม: 
ไม่มีกิจกรรมเสริมในบทเรียนนี้ 

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

 

การประเมินผลผู้เรียน:  
   
   
 

 


