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บทเรียนด้านการเรียนรู้ บทท่ี 30 A 
 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ: แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นและความสามารถในการหารายได้อย่างพอเพียง 

ตัวชี้วัด: พัฒนาความสนใจและความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 

เนื้อหาบทเรียน: ริเริ่ม น าไปใช้ และบอกได้ถึงวิธีการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ด้านบวก 

 

กลุ่มอายุ:  6 – 8 ปี  

ปีที:่  2 

หัวข้อหลัก:  การเตรียมตัวรับมือภัยธรรมชาติ 

บทเรียน: แผ่นดินไหว-สึนามิ 

เวลาในการสอน: เนื้อหา 45 นาที 

 

จุดประสงค:์  

          

 เด็กสามารถอธิบายได้ว่าแผ่นดินไหว/สึนามิเกิดขึ้นได้อย่างไร 
 เด็กสามารถเขียนรายชื่อสิ่งของที่ต้องเตรียมไว้ใช้ยามฉุกเฉินเมื่อเกิดแผ่นดินไหว/สึนามิ 
 เด็กสามารถบอกได้ถึงวิธีปฏิบัติที่ปลอดภัยระหว่างเกิดแผ่นดินไหว/สึนาม:ิ หมอบ ป้อง เกาะ อธิษฐาน 

 

อุปกรณ์การสอน:                                                                    
 

  

 
 ลูกโป่งหรือถุงพลาสติก (ที่ไม่มีร)ู ส าหรับกิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
 กระดาษ 
 ปากกาหรืออุปกรณ์การเขียนอ่ืนๆ 
 กระดาน 
 ชอล์ก 

 
อุปกรณ์การสอนส าหรับกิจกรรมเสริม:   

 ปากกาหรืออุปกรณ์การเขียนอ่ืนๆ 
 กระดาน 
 ชอล์ก 
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สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียมหรือจัดท า:   

1. อ่านเนื้อหาบทเรียนท้ังหมด 
 ทบทวนเรื่องโนอาห์ ที่อยู่ในปฐมกาล 6-9 (ข้อพระคัมภีร์อยู่ด้านท้ายบทเรียน) 

2. รวบรวมอุปกรณ์ทั้งหมด 
3. ลองดูว่าในชุมชนท่ีเราอยู่มีอุปกรณ์อะไรบ้างที่สามารถใช้ในยามฉุกเฉินเมื่อเกิดแผ่นดินไหว/สึนามิได้บ้าง อาจจะเป็นสิ่ง

ต่อไปนี้ก็ได้ เช่น 
 กล่องปฐมพยาบาล พร้อมยาที่จ าเป็น 
 อาหารส าเร็จรูป 
 น้ าดื่มสะอาดในขวดพลาสติก 
 เครื่องนอน 
 ไฟฉาย หรือตะเกียง 
 วิทยุที่ใช้ถ่าน ฯลฯ 

4. เลือกวิธีแบ่งนักเรียนในห้องออกเป็นกลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มมีเด็ก 5-7 คน 
 ให้แต่ละกลุ่มมีนักเรียนท่ีอ่านหนังสือคล่องอย่างน้อย 1 คน 
 อาจใช้วิธีแบ่งกลุ่มดังต่อไปนี้ได้ เช่น 

◦ ให้แต่ละกลุ่มมีเด็กที่มีวิธีการเรียนแตกต่างกันอยู่คละกัน  
◦ หรือให้จับกลุ่มตามแถวที่นั่งใกล้กันก็ได ้

◦ ฯลฯ 

5. อธิษฐาน: 

 ขอบคุณพระเจ้าส าหรับโอกาสที่ได้ท างานกับเด็กๆของพระองค์และขอการทรงน าใน 

การสอนบทเรียนนี้ 
 ขอพระเจ้าช่วยให้เด็กเข้าใจ: 

o ความรักและความห่วงใยของพระเจ้าที่มีต่อเราทุกคน 
o พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างและรู้จักเราแม้กระทั่งรายละเอียดที่เล็กน้อยที่สุดในชีวิตของเรา 
o เราสามารถพูดคุยกับพระเจ้าได้ทุกเวลา ทั้งกลางวันและกลางคืน 

 สรรเสริญพระเจ้าส าหรับสิ่งที่ทรงกระท าและจะท าต่อไปในชีวิตและหัวใจของเด็กนักเรียนด้วย 

 

หมายเหตุส าหรับคร:ู บทเรียนนี้จะเหมือนกับบทเรียนท่ีสอนไปเมื่อปีที่แล้ว แต่จะใช้วิธีการสอนที่แตกต่างกัน ครูสามารถขอเด็กที่เคยเรียนบทเรียน
นี้แล้วให้มาช่วยน ากลุ่มย่อยในช่วงเตรียมอุปกรณ์เตรียมภัยแผ่นดินไหว และน าถามค าถามในกลุ่ม    

  
 

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 

การน าเข้าสู่บทเรียน:  
 

 

 

ชูถุงพลาสติกหรือลูกโป่งที่เตรียมไว้ขึ้นมาให้เด็กด ู

 เป่าลมเข้าไปในถุง/ลูกโป่ง แล้วใช้นิ้วก าปากถุง/ลูกโป่งไว้เพ่ือไม่ให้ลมออกมา 
 ถาม: นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าครูเป่าลมเข้าไปในถุง/ลูกโป่งไปเร่ือยๆ? (ค าตอบอาจเป็น: ถุง/ลูกโป่งจะระเบิด หรือแตก ฯลฯ) 
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 ให้ครูเป่าถุง/ลูกโป่งต่อจนกระทั่งถุง/ลูกโป่งแตกหรือเป่าต่อไม่ได้แล้ว 

 หรือถ้าถุง/ลูกโป่งไม่ยอมแตก ให้ครูใช้มือตบถุง/ลูกโป่งให้แตกเพ่ือให้เกิดเสียงดัง 

 ถาม: กิจกรรมนี้ท าให้นักเรียนคิดถึงสิ่งไหนในธรรมชาติบ้างไหม? ให้เด็กตอบ 

 ถาม: เวลาไหนที่โลกของเราจะส่งเสียงดังกระหึ่ม และระบายแรงดันที่สะสมไว้ออกมาอย่างฉับพลัน? นักเรียนอาจตอบหลากหลายค าตอบ
เช่น ฟ้าแลบ ภูเขาไฟระเบิด คาดว่าน่าจะมีเด็กอย่างน้อยหนึ่งคนตอบว่า แผ่นดินไหว 

 พูดว่า: กระบวนการที่ท าให้เกิดแผ่นดินไหวก็เหมือนกับถุง/ลูกโป่งที่อัดแน่นไปด้วยลม 

o ใจกลางโลกมีแกนโลกที่ร้อนมากๆ อยู่ เมื่อแรงดันที่เกิดจากความร้อนนี้สะสมเพิ่มมากขึ้น ก็จะท าให้แกนโลกไปดันเปลือกโลก
ให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางต่างๆ 

o ด้วยแรงเคลื่อนนี้ท าให้ชิ้นเปลือกโลกเคลื่อนชนกัน เสียดสีกัน หรือแยกออกจากกัน จึงเป็นสาุเหตุให้เกิดแผ่นดินไหว 

o การเกิดแผ่นดินไหวก็เหมือนกับถุง/ลูกโป่งที่อัดแน่นด้วยลม เมื่อมีแรงดันมากเข้าโลกก็จ าเป็นต้องปลดปล่อยแรงดันออกมา ซึ่ง
บ่อยคร้ังที่ออกมาในรูปแบบของแผ่นดินไหว และภูเขาไฟระเบิด 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 

 
 

ครูถามว่า: เกิดอะไรขึ้นต่อโลกบ้างระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหว? ให้นักเรียนตอบ (ค าตอบอาจเป็น: พ้ืนโลกสั่นสะเทือน, ทุกสิ่งเขย่าไปหมดและส่งเสียง
ดัง ฯลฯ) 
  

ครูถามว่า: ขณะที่เปลือกโลกเคลื่อน บ้านเรือนและผู้คนจะเป็นอย่างไร? ให้นักเรียนตอบ (ค าตอบอาจเป็น: ของอาจตกใส่เราท าให้เราบาดเจ็บ, ตึกอาจ
ถล่ม, ฯลฯ ถ้าพ้ืนที่ของโครงการอยู่ตามชายฝั่งทะเล ก็ตอบเพ่ิมเติมได้ว่าอาจจะมีสึนามิซึ่งท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลันได้ชั่วคราว) 
 

      

 

  

 
 

 

 
 

ครูพูดว่า: เราจะมาฝึกซ้อมวิธีหลบภัยหากเกิดแผ่นดินไหว ถ้าครูพูดว่า เตรียมตัว ให้นักเรียนลุกขึ้นเดินไปรอบๆ ห้อง แต่ห้ามส่งเสียงดังเพราะนักเรียน
จะไม่ได้ยินเสียงครู 

 พอครูพูดว่า “แผ่นดินไหว” ให้นักเรียนสมมุติว่าเกิดแผ่นดินไหว และรีบหาที่ซ่อนที่ปลอดภัยอย่างรวดเร็วและเงียบที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
เมื่อซ่อนตัวแล้วให้ใช้แขนป้องตาไว้แบบนี้ (ท าท่าเอาแขนปิดตาให้เด็กดู) 

 ก่อนจะเร่ิม ให้ทุกคนมองไปรอบๆ ห้องและดูว่ามีที่ไหนที่ปลอดภัยให้ซ่อนได้บ้าง นักเรียนพร้อมรึยัง? เร่ิมเดินรอบๆ ห้องได ้

 พอนักเรียนทุกคนลุกขึ้นและเดินไปรอบห้อง ให้ครูพูดว่า: แผ่นดินไหว! 

 คอยดูเด็กและเตรียมให้ค าแนะน าติชมที่จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจว่าวิธีการของเขานั้นปลอดภัยหรือไม่ เช่น:  
 “นักเรียนทุกคนหาที่ซ่อนตัวได้รวดเร็ว เงียบ และเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมาก” 

 “ส่วนใหญ่หาที่ปลอดภัยซ่อนตัวได้ แต่ครูเป็นห่วงวีระเพราะไปซ่อนอยู่ใกล้หน้าต่างเกินไป ครูกลัวว่ากิ่งไม้จะล้มใส่กระจก
ฟาดถูกศรีษะของวีระ วีระ เธอบอกครูได้ไหมว่ามีที่หลบที่อ่ืนอีกไหมที่ปลอดภัยกว่านี้? 

 “มานีกับชูใจแสดงความเป็นเพ่ือนที่ช่วยเหลือกันได้ดีมาก ครูเห็นทั้งสองคนหลบอยู่ใต้โต๊ะด้วยกัน กอดกันแน่นเชียว” 

 ถามว่า: พอนักเรียนหาที่หลบที่ปลอดภัยได้แล้ว นักเรียนจะท าอะไรได้บ้าง? ช่วยให้นักเรียนเข้าใจว่า 
 พระเจ้าทรงอยู่กับเราเสมอ 

 พระองค์ทะนุถนอมลูกของพระองค์ และพร้อมจะฟังค าอธิษฐานของเราเสมอ 

ข้อคิดเห็น[J1]: ครูควรบอกวิธีหาที่หลบภัย
ท่ีถูกต้องให้เด็กก่อน/หลังฝึกด้วย 
เช่น ไม่ควรหลบใต้ต้นไม้ สายไฟ เสา
ไฟ ฯลฯ 
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 หนุนใจให้เด็กอธิษฐานขอก าลัง พระคุณ และสติปัญญาท่ามกลางภัยอันตราย 
 

เล่นเกมนี้อีกสักสองครั้งจนนักเรียนจ าวิธีหาที่หลบภัยที่ถูกต้องได้ และไม่ลืมที่จะเอาแขนปิดตาไว ้
 

 

    

 

 

 

 
 

 

 
 

ครูพูดว่า: นอกจากสิ่งที่เราควรปฏิบัติเวลาเกิดแผ่นดินไหว/สึนามิแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า เราจึงควรมีของที่เตรียมไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน
ด้วย ดังนั้นเราจะแบ่งกลุ่มกัน ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันเขียนรายชื่อสิ่งของที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ระหว่างที่เกิด หรือหลังจากเกิดแผ่นดินไหว/สึนา
มิ พอเราเตรียมของตามนั้นเสร็จแล้ว เราจะเอาของพวกนั้นไปไว้ในที่ๆ ปลอดภัยเพื่อจะได้หยิบใช้ได้สะดวกรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่นวางไว้ใกล้
ประตูห้องเรียน เป็นต้น 

 
 ก่อนจะเร่ิม ครูจะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ และแจกกระดาษเปล่ากับดินสอให้เด็กแต่ละคน 

 ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันคิดถึงสิ่งของจ าเป็นที่จะใส่ไว้ในชุดอุปกรณ์/กล่องฉุกเฉินเมื่อเกิดแผ่นดินไหว/สึนาม ิ

 ให้คิดถึงสิ่งจ าเป็นพื้นฐานที่คนเราต้องใช้เพื่อความอยู่รอด 

 ตอนนี้ ให้แต่ละกลุ่มเขียนรายชื่อสิ่งของไว้บนกระดาษของกลุ่มแผ่นเดียว 

 กลุ่มไหนที่ได้รับกระดาษกับดินสอก็เร่ิมเขียนได้เลย 

o บอกวิธีแบ่งกลุ่มให้เด็ก 

o แจกกระดาษกับดินสอให้เด็กแต่ละคน และกระดาษเปล่าอีกแผ่นส าหรับแต่ละกลุ่ม 

o ให้เวลาเด็กแต่ละกลุ่มเขียนรายชื่อสิ่งของ 10 นาท ี
 

ขณะที่เด็กช่วยกันคิดอยู่ ให้ครูเดินดูตามแต่ละกลุ่ม และถามค าถามน าเช่น 

 “น้ าดิ่มสะอาดจ าเป็นไหมหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหว?” 

 “ถ้าไม่มีไฟฟ้า ตอนกลางคืนเราจะมองเห็นได้ยังไง?” 
 

เมื่อแต่ละกลุ่มเขียนเสร็จ ให้แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนองานหน้าชั้นเรียน 
 

พูดว่า: ครูจะขอให้แต่ละกลุ่มขึ้นมาพูดรายชื่อสิ่งที่ได้ส าหรับชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินเมื่อเกิดแผ่นดินไหว ขณะที่นักเรียนแต่ละกลุ่มขึ้นมาพูด ครูจะจดสิ่งที่
นักเรียนพูดไว้บนกระดาน 

 

เรียกเด็กกลุ่มแรกขึ้นมาพูดและจดสิ่งที่นักเรียนได้ไว้บนกระดาน จากนั้นก็ให้กลุ่มต่อไปขึ้นมาพูด ถ้าของชิ้นไหนที่มีเขียนไว้บนกระดานแล้ว ก็ใส่
เครื่องหมายดอกจันไว้ด้านหน้าของชิ้นน้ัน ถ้าของชิ้นไหนยังไม่มีก็ให้จดเพ่ิม ให้นักเรียนอธิบายเหตุผลสั้นๆ ด้วยว่าท าไมถึงจะต้องใส่ของชิ้นน้ันไว้
ในชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินเมื่อเกิดแผ่นดินไหว/สึนาม ิ
 

เมื่อทุกกลุ่มออกมาพูดเสร็จแล้ว ครูพูดว่า: นักเรียนทุกคนช่วยกันท างานและตัดสินใจร่วมกันได้ดีมาก เอาละ เรามาดูรายชื่อสิ่งของทั้งหมดกัน ของชิ้น
ไหนที่เราส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าจ าเป็นมากที่จะต้องใส่ไว้ในชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินของเรา? ให้นักเรียนตอบ 

 ถ้าของชิ้นไหนที่ทุกคนเห็นด้วยว่าจ าเป็น ให้ครูวงกลมรอบชื่อของชิ้นน้ันบนกระดานไว้ 

ข้อคิดเห็น[J2]: บทเรียนปีนี้ไม่ได้เน้นให้ครู
อธิบายค าว่า หมอบ ป้อง เกาะ ให้
นักเรียนเข้าใจ แต่กลับมีอยู่ใน
จุดประสงค ์

 

ถ้าพี่อนันจะใส่เพิ่มก็ลอกจากบทเรียน
ปีแรกมาใส่ไว้ก็ได้นะคะ 
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 ถ้าครูคิดว่าของชิ้นไหนไม่จ าเป็นเท่าไหร่ บอกนักเรียนท านองที่ว่า “ครูรู้ว่าเราแต่ละคนอยากจะเอาของเล่นชิ้นโปรดไปด้วย แต่ถ้าเรา
จะเตรียมชุดอุปกรณ์ไว้ให้พร้อมเวลาฉุกเฉิน เราคงจะไม่ใส่ของเล่นไว้ในนั้น เพราะเราจะต้องใส่ของจ าเป็นท่ีจะช่วยชีวิตคนให้ได้มาก
ที่สุด” จากนั้นก็ลบของสิ่งนั้นออกจากรายชื่อ 

 ตอนท้าย ครูอาจจะต้องตรวจดูและเพ่ิมเติมของบางรายการท่ีนักเรียนไม่ได้ใส่ไว้ และเป็นสิ่งของที่เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่ของ
โครงการ 

 

พูดว่า: วิธีที่จะจ าข้อมูลส าคัญเพื่อไว้บอกคนอื่นต่อ ก็คือการจด ให้นักเรียนแต่ละคนเขียนรายชื่อของพวกนี้ไว้บนกระดาษเปล่า เพื่อนักเรียนจะได้เอา
กลับไปบอกคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านหรือคนในชุมชน ทุกคนได้กระดาษคนละแผ่นแล้วใช่ไหม เร่ิมเขียนได ้

 

พูดว่า: เราจะต้ังชื่อรายการสิ่งของพวกนี้ว่าอะไรดี? (ให้เด็กลองเสนอชื่อดู จากนั้นเลือกมาสักหนึ่งชื่อแล้วเขียนไว้บนกระดาน เช่น ชุดเตรียมพร้อมเมื่อ
เกิดแผ่นดินไหว, ชุดเตรียมภัยแผ่นดินไหว,ชุดป้องกันภัยฉุกเฉิน ฯลฯ) ถ้าเวลาไม่พอ ให้ครูตั้งชื่อเองแล้วให้นักเรียนลอกใส่กระดาษตาม 
 

พูดว่า: ให้นักเรียนลอกชื่อและรายการสิ่งของจ าเป็นพวกนี้ไว้บนกระดาษของนักเรียน ถ้าเสร็จแล้ว (บอกนักเรียนว่าควรเก็บกระดาษไว้ให้ดี และเก็บ
ดินสอไว้ที่เดิม) ให้นักเรียนเอากระดาษนี้กลับไปบ้านไปบอกคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านหรือคนในชุมชนนะ 
 

 

การจบบทเรียน:   

  

  

 ขอให้นักเรียนช่วยกันเล่าเืรื่องโนอาห์ตอนน้ าท่วมโลกที่อยู่ในพระธรรมปฐมกาล ขณะที่นักเรียนช่วยกันเล่าเรื่อง 
ทบทวนเรื่องของโนอาห์ด้วยการอ่านปฐมกาล 12-17 
 

พระเจ้าตรัสว่า "นี่เป็นหมายส าคัญแห่งพันธสัญญาซึ่งเราต้ังไว้ระหว่างเรากับพวกเจ้า และสัตว์ที่มีชีวิตทั้งปวงที่อยู่กับเจ้า ในทุกชั่วอายุ
ตลอดไปเป็นนิตย์ 13 เราได้ต้ังรุ้งของเราไว้ที่เมฆและมันจะเป็นหมายส าคัญแห่งพันธสัญญาระหว่างเรากับแผ่นดินโลก 14 และต่อมาเมื่อเรา
ให้มีเมฆเหนือแผ่นดินโลก จะเห็นรุ้งที่เมฆนั้น 15 และเราจะระลึกถึงพันธสัญญาของเราซึ่งมีระหว่างเรากับพวกเจ้าและสิ่งที่ม ีชีวิตทั้งปวง
แห่งบรรดาเนื้อหนัง และน้ าจะไม่มาท่วมท าลายบรรดาเนื้อหนังอีกต่อไป 16 จะมีรุ้งที่เมฆและเราจะมองดูมันเพื่อเราจะระลึกถึงพันธสัญญา
นิรันดร์ ระหว่างพระเจ้ากับสิ่งทั้งปวงที่มีชีวิตแห่งบรรดาเนื้อหนังที่อยู่บนแผ่นดิน โลก" 17 และพระเจ้าตรัสแก่โนอาห์ว่า "นี่เป็นหมาย
ส าคัญแห่งพันธสัญญาซึ่งเราได้ต้ังไว้ระหว่างเรากับบรรดาเนื้อหนังบนแผ่นดินโลก" 

 

ถามว่า: หลังจากน้ าท่วมโลกคร้ังใหญ่คร้ังนั้น พระเจ้าได้สร้างอะไรไว้บนท้องฟ้าเพื่อเตือนใจให้โนอาห์ได้ระลึกถึงความห่วงใยที่พระองค์ที่มีต่อเราและ
พงศ์พันธุ์ของเราเสมอมา? (ตอบ: พระองค์ทรงสร้างรุ้งกินน้ าไว้บนท้องฟ้า) 

 

พูดว่า: ถึงแม้เราไม่เห็นรุ้งกินน้ าทุกคร้ังที่เกิดน้ าท่วมหรือภัยธรรมชาติ แต่พระคัมภีร์บทนี้ก็เตือนให้เราระลึกถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่ห่วงใยทุก
สิ่งมีชีวิตในโลก ถึงแม้จะมีอุปสรรคที่ยากล าบากเกิดขึ้นบ้างหลังจากน้ าท่วม แต่พระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่กับเราในทุกย่างก้าว พระองค์ทรงรักและทะนุ
ถนอมเรา 
 

กิจกรรมเสริม:  

 

 

  

 
 

ถ้าโครงการอยู่ในพ้ืนที่ท่ีสามารถเกิดสึนามิ ให้สอนบทเรียนท่ีเกี่ยวกับสึนามิด้วย 
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ถามว่า: “เรารู้แล้วว่าแผ่นดินไหวอันตราย แล้วสึนามิละ?” 

 นักเรียนบางคนอาจไม่รู้ค าตอบนี้ ดังนั้นครูอาจต้องอธิบายเพ่ิม 

 เมื่อเกิดแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเล/มหาสมุทร เปลือกโลกใต้ท้องทะเลก็จะเคลื่อนที่และท าให้เกิดคลื่นยักษ์ หรือสึนามิ เมื่อคลื่นสึนามิ
ซัดเข้าฝั่งก็จะท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลันที่รุนแรงมาก 

ถามว่า: เราจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อไหร่ที่จะเกิดสึนาม?ิ 

(ค าตอบ: เราอาจไม่สามารถรู้ได้แน่ชัด แต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวนานกว่า 20 วินาที และเราก าลังอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล ก็ให้ระมัดระวังตัวจากสึ
นามิไว้) 

1. สิ่งแรกที่ควรท าคือ เมื่อแผ่นดินก าลังไหวให้ป้องกันตัวเองจากแผ่นดินไหวก่อน ด้วยการ หมอบ ป้อง เกาะ และอธิษฐาน 

2. เมื่อแผ่นดินไหวหยุด ให้รีบรวบรวมคนในบ้านและอพยพออกจากพ้ืนที่ให้เร็วที่สุด ทิ้งสิ่งของทุกอย่างไว้ก่อนเพราะสึนามิอาจจะเกิดขึ้น
ในอีกไม่กี่นาที ดังนั้นควรหนีออกจากชายฝั่งและขึ้นที่สูงให้เร็วที่สุด 

3. ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงเสาไฟฟ้าที่ล้ม อาคารสูง และสะพาน 
 

สถานที่ปลอดภัยที่ไหนที่เราควรหนีไปถ้าเกิดสึนามิขึ้น? 

(รอฟังค าตอบจากเด็ก ค าตอบก็คือ สถานที่ท่ีสูงและห่างจากชายฝั่งท่ีสุด) 
 
ถ้ามีเวลาเหลือ ให้พานักเรียนเดินดูตามสถานที่เหล่านั้น 
 

 เนื้อหาพ้ืนฐานจากบทเรียนเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหว/สึนามิในปีแรกนั้นอยู่ด้านท้ายของบทเรียนนี้ด้วย ครูสามารถเพ่ิมเติมหรือสลับ
ข้อมูลหรือกิจกรรมระหว่างบทเรียนนี้กับบทเรียนของปีแรก ตามแต่ที่ครูเห็นชอบได้ 

 
 

การประเมินผลครู:  (กิจกรรมไหนที่ใช้ได้ผลด?ี กิจกรรมไหนที่ได้ผลไม่ด?ี ควรจะเตรียมบทเรียนต่อไปอย่างไร?)   
 
 
 

 

การประเมินผลนักเรียน: 
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ปฐมกาล 6 

 

น้ าท่วมโลก 

 
1 ต่อมาเมื่อมนุษย์เร่ิมทวีมากขึ้นบนพื้นแผ่นดินโลก และพวกเขาให้ก าเนิดบุตรสาวหลายคน 
2 บุตรชายทั้งหลายของพระเจ้าเห็นว่าบุตรสาวทั้งหลายของมนุษย์สวยงาม และพวกเขารับเธอทั้งหลายไว้เป็นภรรยาตามชอบใจของพวกเขา 3 พระเย
โฮวาห์ตรัสว่า "วิญญาณของเราจะไม่วิงวอนกับมนุษย์ตลอดไป เพราะเขาเป็นแต่เนื้อหนัง อายุของเขาจะเพียงแค่ร้อยยี่สิบปี"  4 ในคราวนั้นมีพวก
มนุษย์ยักษ์บนแผ่นดินโลก แล้วภายหลังเมื่อบุตรชายทั้งหลายของพระเจ้าสมสู่กับบุตรสาวทั้งหลายของ มนุษย์ และเธอทั้งหลายคลอดบุตรให้แก่พวก
เขา บุตรเหล่านั้นเป็นคนมีอ านาจมาก ต้ังแต่สมัยโบราณเป็นคนมีชื่อเสียง 5 และพระเจ้าทรงเห็นว่าความชั่วของมนุษย์มีมากบนแผ่นดินโลก และเจตนา
ทุกอย่างแห่งความคิดทั้งหลายในใจของเขาล้วนแต่ชั่วร้ายอย่างเดียว เสมอไป 6 พระเยโฮวาห์ทรงโทมนัสที่พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์บนแผ่นดินโลก 
และกระท าให้พระองค์ทรงเศร้าโศกภายในพระทัยของพระองค์ 7 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "เราจะท าลายมนุษย์ที่เราได้สร้างมาจากพื้นแผ่นดินโลก ทั้ง
มนุษย์และสัตว์และสัตว์เลื้อยคลานและนกในอากาศ เพราะว่าเราเสียใจที่เราได้สร้างพวกเขามา" 
8 แต่โนอาห์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ 9 ต่อไปนี้คือพงศ์พันธุ์ของโนอาห์ โนอาห์เป็นคนชอบธรรมและดีรอบคอบในสมัยของ
ท่าน และโนอาห์ด าเนินกับพระเจ้า 10 โนอาห์ให้ก าเนิดบุตรชายสามคน ชื่อเชม ฮาม และยาเฟท 11 ดังนั้นมนุษย์โลกจึงชั่วช้าต่อพระพักตร์พระเจ้า และ
แผ่นดินโลกก็เต็มไปด้วยความอ ามหิต 12 พระเจ้าทอดพระเนตรบนแผ่นดินโลก และดูเถิด แผ่นดินโลกก็ชั่วช้า เพราะว่าบรรดาเนื้อหนังได้กระท าการ
ชั่วช้าบนแผ่นดินโลก 13 พระเจ้าตรัสแก่โนอาห์ว่า "ต่อหน้าเราบรรดาเนื้อหนังก็มาถึงวาระสุดท้ายแล้ว เพราะว่าแผ่นดินโลกเต็มไปด้วยความอ ามหิต
เพราะพวกเขา และดูเถิด เราจะท าลายพวกเขาพร้อมกับแผ่นดินโลก 14 เจ้าจงต่อนาวาด้วยไม้สนโกเฟอร์ เจ้าจงท าเป็นห้องๆในนาวา และยาทั้งข้างใน
ข้างนอกด้วยชัน 15 เจ้าจงต่อนาวาตามนี้ นาวายาวสามร้อยศอก กว้างห้าสิบศอก และสูงสามสิบศอก 16 เจ้าจงท าช่องในนาวา และให้อยู่ข้างบนขนาด
ศอกหนึ่ง และเจ้าจงต้ังประตูที่ด้านข้างนาวา เจ้าจงท าเป็นชั้นล่าง ชั้นที่สองและชั้นที่สาม 17 ดูเถิด เราเองเป็นผู้กระท าให้น้ าท่วมบนแผ่นดินโลก เพื่อ
ท าลายบรรดาเนื้อหนังใต้ฟ้าที่มีลมปราณแห่งชีวิต และทุกสิ่งบนแผ่นดินโลกจะตายสิ้น 18 แต่เราจะต้ังพันธสัญญาของเราไว้กับเจ้า และเจ้าจงเข้าอยู่ใน
นาวา ทั้งเจ้า บุตรชาย ภรรยาและบุตรสะใภ้ของเจ้าพร้อมกับเจ้า 19 เจ้าจงน าสัตว์ทั้งปวงที่มีชีวิตทั้งตัวผู้และตัวเมียทุกชนิดอย่างละคู่เข้าไปในนาวาเพื่อ
รักษาชีวิต 20 นกตามชนิดของมัน และสัตว์ใช้งานตามชนิดของมัน สัตว์เลื้อยคลานตามชนิดของมัน อย่างละคู่จะมาหาเจ้าเพื่อรักษาชีวิตไว้ 21 เจ้าจงหา
อาหารทุกอย่างที่กินได้ และสะสมไว้ส าหรับเจ้า และมันจะเป็นอาหารส าหรับเจ้าและสัตว์ทั้งปวง" 
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ปฐมกาล 7 

 
1 และพระเยโฮวาห์ตรัสแก่โนอาห์ว่า "เจ้าและครอบครัวทั้งหมดจงเข้าไปในนาวา เพราะว่าเราเห็นว่า เจ้าชอบธรรมต่อหน้าเราในชั่วอายุนี้ 
2 เจ้าจงเอาสัตว์ทั้งปวงที่สะอาดทั้งตัวผู้และตัวเมียอย่างละเจ็ดคู่ และสัตว์ทั้งปวงที่ไม่สะอาดทั้งตัวผู้และตัวเมียอย่างละคู ่
3 นกในอากาศทั้งตัวผู้และตัวเมียอย่างละเจ็ดคู่ด้วย เพื่อรักษาชีวิตไว้ให้สืบเชื้อสายบนพื้นแผ่นดินโลก 
4 เพราะว่าอีกเจ็ดวันเราจะบันดาลให้ฝนตกบนแผ่นดินโลกสี่สิบวันสี่สิบคืน และสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวงที่เราสร้างมานั้นเราจะท าลายเสียจากพื้นแผ่นดิน 

โลก" 
5 โนอาห์ได้กระท าตามทุกสิ่งที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ท่าน 
6 เมื่อน้ าท่วมบนแผ่นดินโลกโนอาห์มีอายุได้หกร้อยป ี
7 โนอาห์ทั้งบุตรชาย ภรรยาและบุตรสะใภ้ทั้งหลายจึงเข้าไปในนาวาเพราะเหตุน้ าท่วม 
8 สัตว์ทั้งปวงที่สะอาดและสัตว์ทั้งปวงที่ไม่สะอาดและฝูงนกและบรรดาสัตว์ที่เลื้อยคลานบนแผ่นดินโลก 
9 ได้เข้าไปหาโนอาห์ในนาวาเป็นคู่ๆทั้งตัวผู้และตัวเมีย ตามที่พระเจ้าได้ทรงบัญชาไว้แก่โนอาห์ 
10 ต่อมาอีกเจ็ดวันน้ าก็ท่วมบนแผ่นดินโลก 
11 เมื่อโนอาห์มีชีวิตอยู่ได้หกร้อยปี ในเดือนที่สอง วันที่สิบเจ็ดของเดือนนั้น ในวันเดียวกันนั้นเอง น้ าพุทั้งหลายที่อยู่ที่ลึกใต้บาดาลก็พลุ่งขึ้นมา และ
ช่องฟ้าก็เปิดออก 
12 ฝนตกบนแผ่นดินโลกสี่สิบวันสี่สิบคืน 
13 ในวันเดียวกันนั้นเองโนอาห์และบุตรชายของโนอาห์ คือเชม ฮาม และยาเฟท ภรรยาของโนอาห์ และบุตรสะใภ้ทั้งสามได้เข้าไปในนาวา 
14 เขาเหล่านั้นและสัตว์ป่าทั้งปวงตามชนิดของมัน และสัตว์ใช้งานทั้งปวงตามชนิดของมัน และบรรดาสัตว์เลื้อยคลานที่คลานไปมาบนแผ่นดินโลก
ตามชนิดของมัน และนกทั้งปวงตามชนิดของมัน คือบรรดานกทุกชนิดที่มีลักษณะแตกต่างกัน 
15 สัตว์ทั้งปวงที่มีลมปราณแห่งชีวิตได้เข้าไปหาโนอาห์ในนาวาเป็นคู่ๆ 
16 สัตว์ทั้งปวงที่เข้าไปนั้นได้เข้าไปทั้งตัวผู้และตัวเมียตามที่พระเจ้าได้ทรงบัญชาแก่ท่าน และพระเยโฮวาห์ทรงปิดประตูให้ท่าน 

 
17 น้ าได้ท่วมแผ่นดินโลกสี่สิบวัน และน้ าก็ทวีมากขึ้นและหนุนนาวาให้สูงเหนือแผ่นดินโลก 
18 น้ าไหลเชี่ยวและทวีมากยิ่งขึ้นบนแผ่นดินโลก และนาวาลอยบนผิวน้ า 
19 น้ าไหลเชี่ยวทวีมากยิ่งขึ้นบนแผ่นดินโลก และน้ าก็ท่วมภูเขาสูงทุกแห่งทั่วใต้ฟ้า 
20 น้ าไหลเชี่ยวท่วมเหนือภูเขาสิบห้าศอก 
21 บรรดาเนื้อหนังที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินโลก ทั้งนก สัตว์ใช้งาน สัตว์ป่า และสัตว์เลื้อยคลานที่คลานไปมาบนแผ่นดินโลก และมนุษย์ทั้งปวงก็ตายสิ้น 
22 มนุษย์ทั้งปวงผู้ซึ่งมีลมปราณแห่งชีวิตเข้าออกทางจมูก สิ่งสารพัดที่อยู่บนบกตายสิ้น 
23 สิ่งที่มีชีวิตทั้งปวงที่อยู่บนพื้นแผ่นดินโลกถูกท าลาย ทั้งมนุษย ์สัตว์ใช้งาน สัตว์เลื้อยคลาน และนกในอากาศ และทุกสิ่งถูกท าลายจากแผ่นดินโลก 

เหลืออยู่แต่โนอาห์และทุกสิ่งที่อยู่กับท่านในนาวา 
24 น้ าไหลเชี่ยวบนแผ่นดินโลกเป็นเวลาหน่ึงร้อยห้าสิบวัน 
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ปฐมกาล 9 

 

พันธสัญญาของพระเจ้าต่อโนอาห์ 

 
1 พระเจ้าทรงอวยพระพรแก่โนอาห์และบุตรชายทั้งหลายของท่าน และตรัสแก่พวกเขาว่า "จงมีลูกดก และทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน 
2 สัตว์ป่าทั้งปวงบนแผ่นดินโลก บรรดานกในอากาศ สิ่งทั้งปวงที่คลานไปมาบนแผ่นดินโลก และบรรดาปลาในทะเล จะเกรงกลัวพวกเจ้าและหวาดกลัว
ต่อพวกเจ้า พวกมันจะถูกมอบอยู่ในมือพวกเจ้า 
3 สิ่งทั้งปวงที่มีชีวิตเคลื่อนไหวไปมาจะเป็นอาหารของพวกเจ้า เช่นเดียวกับพืชผักเขียวสด เรายกทุกสิ่งให้แก่พวกเจ้า 
4 แต่เนื้อกับชีวิตของมัน คือเลือดของมัน พวกเจ้าอย่ากินเลย 

 
5 โลหิตเจ้าที่เป็นชีวิตของเจ้าเราจะเรียกเอาแน่นอน เราจะเรียกเอาจากชีวิตของสัตว์ป่าทั้งปวงและจากมือมนุษย ์เราจะเรียกเอาชีวิตมนุษย์จากมือพี่น้อง
ของตนทุกคน 
6 ผู้ใดท าให้โลหิตของมนุษย์ไหล ผู้อื่นจะท าให้ผู้นั้นโลหิตไหล เพราะว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามแบบพระฉายาของพระองค์ 
7 เจ้าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นอุดมบริบูรณ์ในแผ่นดินโลกและทวีมากขึ้นในนั้น" 
8 พระเจ้าจึงตรัสแก่โนอาห์และบุตรชายทั้งหลายที่อยู่กับท่านว่า 
 
9 "ดูเถิด เราต้ังพันธสัญญาของเรากับพวกเจ้าและกับเชื้อสายของเจ้าสืบไป 
10 และกับสัตว์ที่มีชีวิตทั้งปวงที่อยู่กับเจ้า ทั้งนก สัตว์ใช้งาน และบรรดาสัตว์ป่าบนแผ่นดินโลกที่อยู่กับเจ้า สัตว์ทั้งปวงที่ออกจากนาวา รวมทั้งบรรดา
สัตว์ป่าบนแผ่นดินโลก 
11 เราจะต้ังพันธสัญญาของเราไว้กับพวกเจ้าว่า จะไม่มีการท าลายบรรดาเนื้อหนังโดยน้ าท่วมอีก จะไม่มีน้ ามาท่วมท าลายโลกอีกต่อไป" 
12 พระเจ้าตรัสว่า "นี่เป็นหมายส าคัญแห่งพันธสัญญาซึ่งเราต้ังไว้ระหว่างเรากับพวกเจ้า และสัตว์ที่มีชีวิตทั้งปวงที่อยู่กับเจ้า ในทุกชั่วอายุตลอดไปเป็น
นิตย์ 
13 เราได้ต้ังรุ้งของเราไว้ที่เมฆและมันจะเป็นหมายส าคัญแห่งพันธสัญญาระหว่างเรากับแผ่นดินโลก 
14 และต่อมาเมื่อเราให้มีเมฆเหนือแผ่นดินโลก จะเห็นรุ้งที่เมฆนั้น 
15 และเราจะระลึกถึงพันธสัญญาของเราซึ่งมีระหว่างเรากับพวกเจ้าและสิ่งที่ม ีชีวิตทั้งปวงแห่งบรรดาเนื้อหนัง และน้ าจะไม่มาท่วมท าลายบรรดาเนื้อ
หนังอีกต่อไป 
16 จะมีรุ้งที่เมฆและเราจะมองดูมันเพื่อเราจะระลึกถึงพันธสัญญานิรันดร์ ระหว่างพระเจ้ากับสิ่งทั้งปวงที่มีชีวิตแห่งบรรดาเนื้อหนังที่อยู่บนแผ่นดิน 

โลก" 
17 และพระเจ้าตรัสแก่โนอาห์ว่า "นี่เป็นหมายส าคัญแห่งพันธสัญญาซึ่งเราได้ต้ังไว้ระหว่างเรากับบรรดาเนื้อหนังบนแผ่นดินโลก" 
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บทเรียนที่สอนในปีแรก 
การเกิดแผ่นดินไหว/สึนามิ และเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีพาย ุ

 
เตรียมการแสดงสั้นๆ เพ่ือเริ่มชั้นเรียน   

 ให้ครูใช้สีหน้าท่าทางเพ่ือแสดงความโกรธออกมา โดยไม่ต้องพูด  (อาจท าท่าก าหมัด, ท าหน้าบูดบึ้ง, ถลึงตา, เท้า
กระแทกพ้ืน, ฯลฯ)  

 ให้ครูอธิบายท่าทางเหล่านี้ว่า เมื่อเราโกรธเรารู้สึกร้อนอยู่ภายใน ก็เหมือนกับโลก ลึกลงไปในใจกลางโลกก็ร้อน
ระอุแบบน้ีเหมือนกัน  

 
 ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 
การน าเข้าสู่บทเรียน:   

 

 

 

 
 
 เริ่มต้นด้วยการแสดงความโกรธออกมาด้วยสีหน้าท่าทาง  
 ถาม:  นักเรียนคิดว่า ขณะนี้ในใจครูก าลังรู้สึกอย่างไร (รู้สึกโกรธ)  
 ถาม:  นักเรียนรู้ได้อย่างไร?  ?  (เพราะครูก าหมัดแน่น ท าหน้าโมโห  ถลึงตา กัดปาก เท้ากระทืบพ้ืน หรือท่าทางอะไรก็ได้ที่แสดงความโกรธ

เป็นต้น) 
 พูด:   ใครเคยรู้สึกโกรธบ้าง ยกมือขึ้น ครูก็ยกมือด้วยเช่นกัน   
 ถาม:  “อะไรจะเกิดขึ้น ถ้าเราเก็บความโกรธไว้ในใจนานๆ ให้เด็กๆตอบ (บางคนอาจตอบว่า เมื่อเก็บความโกรธไว้ภายในนานๆ ในที่สุดมันก็จะ

แสดงออกมาให้เห็นภายนอกได้)     
 พูด:  เมื่อเรารู้สึกโกรธ ความโกรธท าให้เรารู้สึกร้อนอยู่ภายใน จนเราต้องแสดงความโกรธออกมาภายนอก ด้วยการท าสีหน้าโกรธ หรือกระทืบ

เท้า โลกก็เหมือนกัน ใจกลางของโลกมีแกนกลางที่ร้อนมากๆ อยู่ เมื่อแกนกลางโลกร้อนขึ้นท าให้เกิดแรงดันมากขึ้น จนท าให้แผ่นเปลือกโลกบาง
ชิ้นเคลื่อนที่และเสียดสีกัน และแสดงออกมาในรูปแบบของ แผ่นดินไหว สึนามิ หรือภูเขาไฟระเบิด  

 
 

วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว/สึนาม ิ
 

 

 

  
 

 
 
ครูถามว่า: เกิดอะไรขึ้นต่อโลกบ้างระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหว? ให้นักเรียนตอบ (ค าตอบอาจเป็น: พ้ืนโลกสั่นสะเทือน, ทุกสิ่งเขย่าไปหมดและส่งเสียง
ดัง ฯลฯ) 
  

ครูถามว่า: ขณะที่เปลือกโลกเคลื่อน บ้านเรือนและผู้คนจะเป็นอย่างไร? ให้นักเรียนตอบ (ค าตอบอาจเป็น: ของอาจตกใส่เราท าให้เราบาดเจ็บ, ตึกอาจ
ถล่ม, ฯลฯ ถ้าพ้ืนที่ของโครงการอยู่ตามชายฝั่งทะเล ก็ตอบเพ่ิมเติมได้ว่าอาจจะมีสึนามิซึ่งท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลันได้ชั่วคราว) 
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ครูถามว่า: ถ้าเราเร่ิมรู้สึกว่าแผ่นดินสั่นคล้ายกับจะเกิดแผ่นดินไหว เราต้องไม่ลืมค าว่า “หมอบ ป้อง เกาะ อธิษฐาน” นักเรียนรู้ไหมว่ามีความหมายว่า
อะไร (ให้น าการสนทนาจนมีคุยถึงเรื่องนี้ หากมีเวลาให้แสดงท่าทางประกอบแต่ละค าให้เห็นด้วย)   

 ถ้ามีโต๊ะหรือเครื่องเรือนอะไรที่แข็งแรงมั่นคง  
o ให้หมอบอยู่ใต้โต๊ะ หรือสิ่งที่ป้องกันศรีษะได้   
o ป้องกันตาด้วยการใช้แขนป้องตาไว้  
o เกาะให้แน่นจนกว่าการสั่นไหวจะหยุดลง พยายามอยู่กับที่ อย่าวิ่งหนีจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ 
o อธิษฐานขอบคุณพระเยซูที่ทรงรักเรา ขอพระองค์ประทานสติปัญญาให้เราสามารถผ่านพ้นเหตุร้ายนี้ไปได้   

 ถ้าไม่มีโต๊ะหรือสิ่งของที่เราจะเข้าไปหลบเป็นท่ีก าบังได้   
o หมอบลงกับพ้ืนโดยอยู่ให้ห่างจากหน้าต่าง ต้นไม้ ชั้นวางสิ่งของต่าง ๆ หรือวัสดุที่อาจจะสามารถหล่นลงมาได ้ 
o ป้องกันตาด้วยการใช้แขนปิดตาไว ้ 
o อธิษฐานขอบคุณพระเยซูที่ทรงรักเรา ขอพระองค์ประทานสติปัญญาให้เราสามารถผ่านพ้นเหตุร้ายนี้ไปได้   

 ถาม: ในห้องเรียนนี้มีที่ไหนที่เราสามารถไปหลบได้เมื่อเกิดแผ่นดินไหว  ให้นักเรียนตอบ  
 พูด: เมื่อครูนับ 1-3 ให้นักเรียนท าท่าเอาแขนป้องกันตาไว้นะ  หน่ึง สอง สาม (ครูท าแขนป้องตาให้ดู พร้อมกับดูว่านักเรียนทุกคนท าได้

ถูกต้องหรือไม่)   
 
ครูพูดว่า: เราจะมาฝึกซ้อมวิธีหลบภัยหากเกิดแผ่นดินไหว ถ้าครูพูดว่า เตรียมตัว ให้นักเรียนลุกขึ้นเดินไปรอบๆ ห้อง แต่ห้ามส่งเสียงดังเพื่อนักเรียน
จะได้ได้ยินเสียงครู 

 พอครูพูดว่า “แผ่นดินไหว” ให้นักเรียนสมมุติว่าเกิดแผ่นดินไหว ให้นักเรียนหาที่ซ่อนที่ปลอดภัยอย่างรวดเร็วและเงียบที่สุดเท่าที่จะ
ท าได้ เมื่อซ่อนตัวแล้วให้ใช้แขนบังตาไว้แบบนี้ (ท าท่าเอาแขนปิดตาให้เด็กดู) 

 ก่อนจะเร่ิม ให้ทุกคนมองไปรอบๆ ห้องและดูว่ามีที่ไหนที่ปลอดภัยให้ซ่อนได้บ้าง นักเรียนพร้อมรึยัง? เร่ิมเดินรอบๆ ห้องได ้

 พอนักเรียนทุกคนลุกขึ้นและเดินไปรอบห้อง ให้ครูพูดว่า: แผ่นดินไหว! 

 คอยดูเด็กและเตรียมตัวให้ค าแนะน าติชมที่จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจว่าวิธีการของเขานั้นปลอดภัยหรือไม่ ค าแนะน าที่อาจเป็นได:้  
 “นักเรียนทุกคนหาที่ซ่อนตัวได้รวดเร็ว เงียบ และเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมาก” 

 “ส่วนใหญ่หาที่ปลอดภัยซ่อนตัวได้ แต่ครูเป็นห่วงวีระเพราะไปซ่อนอยู่ใกล้หน้าต่างเกินไป ครูกลัวว่ากิ่งไม้จะล้มใส่กระจก
ฟาดถูกศรีษะของวีระ วีระ เธอบอกครูได้ไหมว่ามีที่หลบที่อ่ืนอีกไหมที่ปลอดภัยกว่านี้? 

 “มานีกับชูใจแสดงความเป็นเพ่ือนที่ช่วยเหลือกันได้ดีมาก ครูเห็นทั้งสองคนหลบอยู่ใต้โต๊ะด้วยกัน กอดกันแน่นเชียว” 
 

เล่นเกมนี้อีกสักสองครั้งจนนักเรียนจะจ าวิธีหาที่หลบภัยที่ถูกต้องได้ และไม่ลืมที่จะเอาแขนปิดตาไว ้

 

 

ชุดอุปกรณ์เตรียมภัยแผ่นดินไหว/สึนาม ิ
 

 ลองดูว่าในชุมชนท่ีเราอยู่มีอุปกรณ์อะไรบ้างที่สามารถใช้ในยามฉุกเฉินเมื่อเกิดแผ่นดินไหว/สึนามิได้บ้าง อาจจะเป็นสิ่งต่อไปนี้
ก็ได้ เช่น 
 กล่องปฐมพยาบาล พร้อมยาที่จ าเป็น 
 อาหารส าเร็จรูป 
 น้ าดื่มสะอาดในขวดพลาสติก 
 เครื่องนอน 
 ไฟฉาย หรือตะเกียง 
 วิทยุที่ใช้ถ่าน ฯลฯ 

 เลือกวิธีแบ่งนักเรียนในห้องออกเป็นกลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มมีเด็ก 5-7 คน 
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 ให้แต่ละกลุ่มมีนักเรียนท่ีอ่านหนังสือคล่องอย่างน้อย 1 คน (อาจใช้วิธีแบ่งกลุ่มดังต่อไปนี้ได้ เช่น 

◦ ให้แต่ละกลุ่มมีเด็กที่มีวิธีการเรียนแตกต่างกันอยู่คละกัน  
◦ หรือให้จับกลุ่มตามแถวที่นั่งใกล้กันก็ได ้

◦ ฯลฯ 

 ในแต่ละกลุ่ม 

◦ ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันคิดถึงสิ่งของจ าเป็นท่ีจะใส่ไว้ในชุดอุปกรณ์/กล่องฉุกเฉินเมื่อเกิดแผ่นดินไหว/สึนามิ (เช่น กล่องยา, น้ าดื่ม
, อาหารกระป๋อง, ฯลฯ) 

◦ ให้ใส่ชื่อสิ่งของที่ไม่จ าเป็นลงไปด้วย (เช่น ของหนักๆ ของเล่น อาหารสด) 
 

    

 
 

 

 
 
ครูพูดว่า: นอกจากสิ่งที่เราควรปฏิบัติเวลาเกิดแผ่นดินไหว/สึนามิแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า เราจึงควรมีของที่เตรียมไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน
ด้วย ดังนั้นเราจะแบ่งกลุ่มกัน ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันเขียนรายชื่อสิ่งของที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ระหว่างที่เกิด หรือหลังจากเกิดแผ่นดินไหว/สึนา
มิ พอเราเตรียมของตามนั้นเสร็จแล้ว เราจะเอาของพวกนั้นไปไว้ในที่ๆ ปลอดภัยเพื่อจะได้หยิบใช้ได้สะดวกรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่นวางไว้ใกล้
ประตูห้องเรียน เป็นต้น 

 
ก่อนจะเร่ิม ครูจะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย และจะแจกรายการสิ่งของต่างๆ พร้อมกระดาษเปล่า กับดินสอให้ทุกคน    
 หลังจากนักเรียนได้อุปกรณ์แล้ว วางกระดาษเปล่า และดินสอไว้ก่อน อย่าเพิ่งท าอะไร   
 แล้วให้ทุกกลุ่มเลือกคนที่จะอ่านรายการในกระดาษให้เพื่อนในกลุ่มฟัง   
 ขณะที่เขาก าลังอ่าน ให้คิดว่ารายการอันไหนที่สมควรจะอยู่ในสิ่งที่ควรน าไปใช้ประโยชน์ในชุดอุปกรณ์เตรียมภัยแผ่นดินไหว และเพราะอะไร   
 เมื่ออ่านจบให้นั่งเงียบๆ ฟังค าสั่งต่อไป  

 เตรียมวิธีแบ่งกลุ่มที่ชัดเจน (เช่น เจี๊ยบ ไก่ ฟ้า หนิง ไปนั่งท่ีพ้ืนข้างหน้าต่างนั้น, ทุกคนที่นั่งแถวเดียวกันให้จับกลุ่มกันเพ่ือว่าจะสามารถได้
ยินคนในกลุ่มพูดได้, หาเพ่ือนอีก 3-4 คนที่นั่งใกล้นักเรียน ให้นั่งหันหน้าเข้าหากัน เป็นต้น )  

 แจกกระดาษและรายการสิ่งของต่างๆที่ครูได้เตรียมไว้แล้ว และดินสอแก่นักเรียนทุกคน   
 ให้ทุกกลุ่มอ่าน ให้เวลา 5 นาท ี

 
พูด:  เมื่อครูพูดเสร็จ กลุ่มของนักเรียนต้องช่วยกันเลือกสิ่งของ 5 อย่างที่ส าคัญที่สุดที่ควรอยู่ในชุดอุปกรณ์เตรียมภัยแผ่นดินไหว ให้วงกลมสิ่งของ
เหล่านั้น และเตรียมออกมาหน้าชั้นเพื่ออธิบายเหตุผลว่าท าไมสิ่งของชิ้นนั้นถึงจ าเป็น 
 
ให้เวลาแต่ละกลุ่มพูดคุยกัน 5 นาที ในขณะที่นักเรียนก าลังคุยกัน ให้ครูเดินดูแต่ละกลุ่ม ฟังดูว่าเด็กเข้าใจกิจกรรมนี้ แลกเปลี่ยนความเห็นกัน และ
ช่วยกันเลือกสิ่งของ 
 
พูด:  เอาละ นักเรียน (ให้คอยจนกว่าทุกคนเงียบ)   
 
พูดว่า: ครูจะขอให้แต่ละกลุ่มขึ้นมาพูดรายชื่อสิ่งที่ได้ส าหรับชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินเมื่อเกิดแผ่นดินไหว ขณะที่นักเรียนแต่ละกลุ่มขึ้นมาพูด ครูจะจดสิ่งที่
นักเรียนพูดไว้บนกระดาน 
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เรียกเด็กกลุ่มแรกขึ้นมาพูดและจดสิ่งที่นักเรียนได้ไว้บนกระดาน จากนั้นก็ให้กลุ่มต่อไปขึ้นมาพูด ถ้าของชิ้นไหนเขียนไว้บนกระดานแล้ว ใส่
เครื่องหมายดอกจันไว้ด้านหน้าของชิ้นน้ัน ถ้าของชิ้นไหนยังไม่มีก็ให้จดเพ่ิม ให้นักเรียนอธิบายเหตุผลสั้นๆ ด้วยว่าท าไมถึงจะต้องใส่ของชิ้นน้ันไว้
ในชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินเมื่อเกิดแผ่นดินไหว/สึนาม ิ
 

เมื่อทุกกลุ่มขึ้นมาพูดเสร็จแล้ว พูดว่า: นักเรียนทุกคนช่วยกันท างานและตัดสินใจร่วมกันได้ดีมาก เอาละ เรามาดูรายชื่อทั้งหมดกัน ของชิ้นไหนที่เรา
ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าจ าเป็นมากที่จะต้องใส่ไว้ในชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินของเรา? ให้นักเรียนตอบ 

 ถ้าของชิ้นไหนที่ทุกคนเห็นด้วยว่าจ าเป็น ให้ครูวงชื่อของชิ้นน้ันบนกระดาน 

 ถ้าครูคิดว่าของชิ้นไหนไม่จ าเป็นเท่าไหร่ บอกนักเรียนท านองที่ว่า “ครูรู้ว่าเราแต่ละคนอยากจะเอาของเล่นชิ้นโปรดไปด้วย แต่ถ้าเรา
จะเตรียมชุดอุปกรณ์ไว้ให้พร้อมเวลาฉุกเฉิน เราคงจะไม่ใส่ของเล่นไว้ในนั้น เพราะเราจะต้องใส่ของจ าเป็นท่ีจะช่วยชีวิตคนให้ได้มาก
ที่สุด” จากนั้นก็ลบของสิ่งนั้นออกจากรายชื่อ 

 ตอนท้าย ครูอาจจะต้องตรวจดูและเพ่ิมเติมของบางรายการท่ีนักเรียนไม่ได้ใส่ไว้ และเป็นสิ่งของที่เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่ของ
โครงการ 

 

พูดว่า: วิธีที่จะจ าข้อมูลส าคัญเพื่อไว้บอกคนอื่นต่อ ก็คือการจดไว้บนกระดาษ ให้นักเรียนแต่ละคนเขียนรายชื่อของพวกนี้ไว้บนกระดาษเปล่า เพื่อ
นักเรียนจะได้เอากลับไปบอกคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านหรือคนในชุมชน ทุกคนได้กระดาษคนละแผ่นแล้วใช่ไหม เร่ิมเขียนได ้

 

พูดว่า: เราจะต้ังชื่อรายการของพวกนี้ว่าอะไรดี? (ให้เด็กลองเสนอชื่อดู จากนั้นเลือกมาสักหนึ่งชื่อแล้วเขียนไว้บนกระดาน เช่น ชุดเตรียมพร้อมเมื่อ
เกิดแผ่นดินไหว, ชุดรับมือภัยแผ่นดินไหว, ฯลฯ) ถ้าเวลาไม่พอ ให้ครูตั้งชื่อเองแล้วให้นักเรียนลอกใส่กระดาษตาม 
 

พูดว่า: ให้นักเรียนลอกชื่อและรายการสิ่งของจ าเป็นพวกนี้ไว้บนกระดาษของนักเรียน ถ้าเสร็จแล้ว (บอกนักเรียนว่าควรเก็บกระดาษไว้ในที่ปลอดภัย 
และเก็บดินสอไว้ที่เดิม) ให้นักเรียนเอากระดาษนี้กลับไปบ้านไปบอกคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านหรือคนในชุมชนนะ 
 
 

กิจกรรมส าหรับพื้นที่ที่อาจเกิดสึนามิ 

 

  
 

 

 
 
ถ้าโครงการอยู่ในพ้ืนที่ท่ีสามารถเกิดสึนามิ ให้สอนบทเรียนท่ีเกี่ยวกับสึนามิด้วย 

ถามว่า: “เรารู้แล้วว่าแผ่นดินไหวอันตราย แล้วสึนามิละ?” 

 นักเรียนบางคนอาจไม่รู้ค าตอบนี้ ดังนั้นครูอาจต้องอธิบายเพ่ิม 

 เมื่อเกิดแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเล/มหาสมุทร เปลือกโลกใต้ท้องทะเลก็จะเคลื่อนท าให้เกิดคลื่นยักษ์ หรือสึนามิ เมื่อคลื่นสึนามิซัดเข้า
ฝั่งก็จะท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลันที่อันตรายมาก 

ถามว่า: เราจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อไหร่ที่จะเกิดสึนาม?ิ 

(ค าตอบ: เราอาจไม่สามารถรู้ได้แน่ชัด แต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวนานกว่า 20 วินาที และเราก าลังอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล ก็ให้ระมัดระวังตัวจากสึ
นามิไว้) 

1. สิ่งแรกที่ควรท าคือ เมื่อแผ่นดินก าลังไหวให้ป้องกันตัวเองจากแผ่นดินไหวก่อน ด้วยการ หมอบ ป้อง เกาะ อธิษฐาน  
2. เมื่อแผ่นดินไหวหยุด ให้รีบรวบรวมคนในบ้านและอพยพออกจากพ้ืนที่ให้เร็วที่สุด ทิ้งสิ่งของทุกอย่างไว้ก่อนเพราะสึนามิอาจจะเกิดขึ้น

ในอีกไม่กี่นาที ดังนั้นควรหนีออกจากชายฝั่งและขึ้นที่สูงให้เร็วที่สุด 

3. ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงเสาไฟฟ้าที่ล้ม อาคารสูง และสะพาน 
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สถานที่ปลอดภัยที่ไหนที่เราควรหนีไปถ้าเกิดสึนามิขึ้น? 

(รอฟังค าตอบจากเด็ก ค าตอบก็คือ สถานที่ท่ีสูงและห่างจากชายฝั่งท่ีสุด) 
 
ถ้ามีเวลาเหลือ ให้พานักเรียนเดินดูตามสถานที่เหล่านั้น 
 

 
 การสรุปบทเรียน:  
 

   

  

 
 
เพ่ือเป็นการสรุป  ให้อ่านสดุดี 46ข้อ 1-3 ให้นักเรียนฟัง   
 

  “ พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัย และเป็นก าลังของข้าพระองค์ทั้งหลาย   
     เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากล าบาก  
     ฉะนั้นเราจะไม่กลัว  แม้ว่าแผ่นดินโลกจะเปลี่ยนแปลงไป   
     แม้ว่าภูเขาทั้งหลายจะโคลงเคลงลงสู่สะดือทะเล          
     แม้ว่าน้ าทะเลคึกคะนอง  และฟองฟู  แม้ว่าภูเขาสั่นสะเทือนเพราะทะเลอลวนนั้น” 

 
พูด:  ใครรู้สึกว่าการมีประสบการณ์กับแผ่นดินไหวเป็นเร่ืองน่ากลัวบ้าง ยกมือขึ้น ให้รอนักเรียนท่ีจะยกมือ   
 
พูด:  พระธรรมสดุดี บอกเราอย่างไรเมื่อเราเผชิญหน้ากับภัยธรรมชาติที่น่ากลัวอย่างแผ่นดินไหว หรือสึนามิ? (ค าตอบที่เป็นได้ เช่น เราควรวางใจใน
พระเจ้าที่จะดูแลเรา เราไม่จ าเป็นต้องกลัวเพราะเพราะองค์เป็นก าลังของเรา)   
 
ช่วยให้เด็กๆเข้าใจว่า แม้โลกจะดูเหมือนไม่มั่นคงปลอดภัย และอาจมีสิ่งร้ายแรงเกิดขึ้น เช่น แผ่นดินไหว แต่เราสามารถไว้วางใจในความรักมั่นคง
ของพระเจ้าที่มีต่อเราอย่างเต็มที่ และวางใจในฤทธิ์อ านาจของพระองค์ในการดูแลโลกของเรา    
 


