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บทเรียนด้านการเรียนรู้ บทที่ 30 B 
 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ: แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นและความสามารถในการหารายได้อย่างพอเพียง 

ตัวชี้วัด: พัฒนาความสนใจและความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 

เนื้อหาบทเรียน: ริเริ่ม น าไปใช้ และบอกได้ถึงวิธีการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ด้านบวก 

 

กลุ่มอายุ:  6 – 8 ปี  

ปีที่:  2 

หัวข้อหลัก:  การเตรียมตัวรับมือภัยธรรมชาติ 

บทเรียน: ภูเขาไฟระเบิด 

เวลาในการสอน: เนื้อหา 45 นาที 

 

จุดประสงค:์  

       
    

 เด็กสามารถอธิบายได้ว่าภูเขาไฟระเบิดเกิดขึ้นได้อย่างไร   
 เด็กสามารถเขียนรายชื่อสิ่งของที่ต้องเตรียมไว้ใช้ยามฉุกเฉินเมื่อเกิดภูเขาไฟระเบิด   
 เด็กสามารถบอกได้ถึงวิธีปฏิบัติที่ปลอดภัยระหว่างเกิดภูเขาไฟระเบิด 

 

อุปกรณ์การสอน:                                                                    
 

  

 

 กระดาษ 
 ปากกาหรืออุปกรณ์การเขียนอื่นๆ 
 กระดานด า 
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 ชอล์ก 
 ลูกโป่งหรือถุงพลาสติก (ที่ไม่มีร)ู ส าหรับกิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

 

อุปกรณ์การสอนส าหรับกิจกรรมเสริม:   

 ปากกาหรืออุปกรณ์การเขียนอื่นๆ 

 กระดาษ 
 กระดานด า 
 ชอล์ก 
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สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียมหรือจัดท า:   

1. อ่านเนื้อหาบทเรียนทั้งหมด 
2. รวบรวมอุปกรณ์ทั้งหมด 
3. ลองดูว่าในชุมชนที่เราอยู่มีอุปกรณ์อะไรบ้างที่สามารถใช้ในยามฉุกเฉินเมื่อเกิดภูเขาไฟระเบิด

ได้ อาจจะเป็นสิ่งต่อไปนี้ก็ได้ (ถ้าหาได้ในพื้นที่) เช่น 
 กล่องปฐมพยาบาล พร้อมยาที่จ าเป็น 
 อาหารส าเร็จรูป 
 น้ าดื่มสะอาดในขวดพลาสติก 
 เครื่องนอน 
 ไฟฉาย หรือตะเกียง 
 วิทยุที่ใช้ถ่าน ฯลฯ 

 หน้ากากอนามัย หรือผ้าเช็ดหน้า ในกรณีที่ภูเขาไฟพ่นเถ้าถ่านออกมา 
 เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว 

4. ศึกษาเส้นทางอพยพเวลาเกิดภูเขาไฟระเบิดที่อยู่ใกล้โครงการ  
 หากเป็นไปได้ ควรหาเส้นทางที่เดินขึ้นสู่ที่สูงทิ่อยู่ไม่ไกลมาก 

 ไม่ควรเป็นเส้นทางหุบเขา หรือล าธารที่ลาดลงมาจากภูเขาไฟที่เกิดระเบิด 

 ถ้ามีเวลา ครูควรพานักเรียนไปดูเส้นทางจริงๆ   
5. เลือกวิธีแบ่งนักเรียนในห้องออกเป็นกลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มมีเด็ก 5-7 คน และให้แต่ละกลุ่มมี

นักเรียนที่อ่านหนังสือคล่องอย่างน้อย 1 คน (อาจใช้วิธีแบ่งกลุ่มดังต่อไปนี้ได้ เช่น 

◦ ให้แต่ละกลุ่มมีเด็กที่มีวิธีการเรียนแตกต่างกันอยู่คละกัน  
◦ หรือให้จับกลุ่มตามแถวที่นั่งใกล้กันก็ได ้

◦ ฯลฯ) 

 ในแต่ละกลุ่ม 

◦ ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันคิดถึงส่ิงของจ าเป็นที่จะใส่ไว้ในชุดอุปกรณ์/กล่องฉุกเฉินเมื่อเกิดภูเขาไฟ
ระเบิด (เช่น กล่องยา, น้ าดื่ม, อาหารกระป๋อง, ฯลฯ) 

◦ ให้ใส่ชื่อสิ่งของที่ไม่จ าเป็นลงไปด้วย (เช่น ของหนักๆ ของเล่น อาหารสด ฯลฯ) 
6. อธิษฐาน: 

 ขอบคุณพระเจ้าส าหรับโอกาสที่ได้ท างานกับเด็กๆของพระองค์และขอการทรงน าใน 

การสอนบทเรียนนี้ 
 ขอพระเจ้าช่วยให้เด็กเข้าใจ: 



 4

 

o ความรักและความห่วงใยของพระเจ้าที่มีต่อเราทุกคน 
o พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างและรู้จักเราแม้กระทั่งรายละเอียดที่เล็กน้อยที่สุดใน

ชีวิตของเรา 
o เราสามารถพูดคุยกับพระเจ้าได้ทุกเวลา ทั้งกลางวันและกลางคืน 

 สรรเสริญพระเจ้าส าหรับสิ่งที่ทรงกระท าและจะท าต่อไปในชีวิตและหัวใจของเด็กนักเรียนด้วย 

 

หมายเหตุส าหรับคร:ู บทเรียนนี้จะเหมือนกับบทเรียนที่สอนไปเมื่อปีที่แล้ว แต่จะใช้วิธีการสอนที่แตกต่างกัน 
ครูสามารถขอเด็กที่เคยเรียนบทเรียนนี้แล้วให้มาช่วยน ากลุ่มย่อยในช่วงเตรียมอุปกรณ์เตรียมภัยแผ่นดินไหว 
และน าถามค าถามในกลุ่ม      
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ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 

การน าเข้าสู่บทเรียน:  
 

 

 

ชูถุงพลาสติกหรือลูกโป่งที่เตรียมไว้ขึ้นมาให้เด็กด ู

 เป่าลมเข้าไปในถุง/ลูกโป่ง แล้วใช้นิ้วก าปากถุง/ลูกโป่งไว้เพื่อไม่ให้ลมออกมา 
 ถาม: นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าครูเป่าลมเข้าไปในถุง/ลูกโป่งไปเรื่อยๆ? (ค าตอบอาจเป็น: ถุง/

ลูกโป่งจะระเบิด หรือแตก ฯลฯ) 
 ให้ครูเป่าถุง/ลูกโป่งต่อจนกระทั่งถุง/ลูกโป่งแตกหรือเป่าต่อไม่ได้แล้ว 

 หรือถ้าถุง/ลูกโป่งไม่ยอมแตก ให้ครูใช้มือตบถุง/ลูกโป่งให้แตกเพื่อให้เกิดเสียงดัง 

 ถาม: กิจกรรมนี้ท าให้นักเรียนคิดถึงสิ่งไหนในธรรมชาติบ้างไหม? ให้เด็กตอบ 

 ถาม: เวลาไหนที่โลกของเราจะส่งเสียงดังกระหึ่ม และระบายแรงดันที่สะสมไว้ออกมาอย่างฉับพลัน? 
นักเรียนอาจตอบหลากหลายค าตอบเช่น ฟ้าแลบ ภูเขาไฟระเบิด คาดว่าน่าจะมีเด็กอย่างน้อยหนึ่งคน
ตอบว่า แผ่นดินไหว 

 พูดว่า: กระบวนการที่ท าให้เกิดแผ่นดินไหวก็เหมือนกับถุง/ลูกโป่งที่อัดแน่นไปด้วยลม 

o ใจกลางโลกมีแกนโลกท่ีร้อนมากๆ อยู่ เมื่อแรงดันที่เกิดจากความร้อนนี้สะสมเพิ่มมากขึ้น ก็จะ
ท าให้แกนโลกไปดันเปลือกโลกให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางต่างๆ 

o ด้วยแรงเคลื่อนนี้ท าให้ชิ้นเปลือกโลกเคล่ือนชนกัน เสียดสีกัน หรือแยกออกจากกัน จึงเป็นสาุ
เหตุให้เกิดแผ่นดินไหว 

o การเกิดแผ่นดินไหวก็เหมือนกับถุง/ลูกโป่งที่อัดแน่นด้วยลม เมื่อมีแรงดันมากเข้าโลกก็
จ าเป็นต้องปลดปล่อยแรงดันออกมา ซึ่งบ่อยครั้งที่ออกมาในรูปแบบของแผ่นดินไหว และภูเขา
ไฟระเบิด 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 

 
 

ครูถามว่า: เกิดอะไรขึ้นเมื่อภูเขาไฟระเบิด? นักเรียนอาจไม่รู้ค าตอบมากนัก แต่ให้ครูพยายามให้เด็กเข้าใจว่าภูเขา
ไฟระเบิดสามารถท าให้เกิด 
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 หินลาวาร้อนจัด (คือหินหลอมละลายที่ถูกพ่นจากปล่องภูเขาไฟ) 
o มันจะเผาไหม้ทุกสิ่งตามทางที่มันไหลไป 

 ก๊าซต่างๆ 

o ภูเขาไฟจะปล่อยก๊าซพิษฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ ซึ่งเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต  
 ขี้เถ้า 

o สามารถปลิวไปได้เป็นระยะทางไกลๆ ท าให้หายใจล าบาก   
 แผ่นดินถล่ม 

o เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ     
o ท าให้ก้อนหินบนภูเขาถล่มลงมา 

o ถ้าบนยอดเขานั้นมีหิมะปกคลุมอยู่ด้วย เมื่อภูเขาไฟระเบิด หิมะจะละลายผสมกับดินและท าให้
เกิดโคลนถล่ม   

 

ถาม:  “ถ้าภูเขาไฟระเบิดเป็นอันตรายต่อมนุษย์ เราจะป้องกันตัวเองอย่างไรหากเรารู้ว่าภูเขาไฟก าลังจะระเบิด” 
ให้นักเรียนตอบ (ค าตอบควรจะมี  

 วางแผนให้มีเส้นทางอพยพที่ปลอดภัย   
 ท าชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยภูเขาไฟระเบิด) 

พูด:  ถ้ามีเวลา เราจะไปเดินดูเส้นทางอพยพตอนท้ายชั่วโมงกัน 
 

  

 

 
 

 

 
 
 

ครูพูดว่า: นอกจากสิ่งที่เราควรปฏิบัติเวลาเกิดภูเขาไฟระเบิดแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า เราจึงควรมี
ของที่เตรียมไว้ใช้ในยามฉุกเฉินด้วย ดังนั้นเราจะแบ่งกลุ่มกัน ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันเขียนรายชื่อสิ่งของที่คิด
ว่าน่าจะมีประโยชน์ระหว่างที่เกิด หรือหลังจากเกิดภูเขาไฟระเบิด พอเราเตรียมของตามนั้นเสร็จแล้ว เราจะเอา
ของพวกนั้นไปไว้ในที่ๆ ปลอดภัยเพื่อจะได้หยิบใช้ได้สะดวกรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่นวางไว้ใกล้ประตู
ห้องเรียน เป็นต้น 

 
 ก่อนจะเริ่ม ครูจะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ และแจกกระดาษเปล่าให้แต่ละกลุ่ม และดินสอใหุ้ทุกคน 

 ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันคิดถึงสิ่งของจ าเป็นที่จะใส่ไว้ในชุดอุปกรณ์/กล่องฉุกเฉินเม่ือเกิดภูเขาไฟระเบิด 
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 ให้นักเรียนคิดถึงสิ่งจ าเป็นพื้นฐานที่คนเราต้องใช้เพื่อความอยู่รอด 

 ตอนนี้ ให้แต่ละกลุ่มเขียนรายชื่อสิ่งของไว้บนกระดาษของกลุ่มแผ่นเดียว 

 กลุ่มไหนท่ีได้รับกระดาษกับดินสอก็เริ่มเขียนได้เลย 

o บอกวิธีแบ่งกลุ่มให้เด็ก 

o แจกกระดาษกับดินสอให้เด็กแต่ละคน และกระดาษเปล่าอีกแผ่นส าหรับแต่ละกลุ่ม 

o ให้เวลาเด็กแต่ละกลุ่มเขียนรายชื่อสิ่งของ 10 นาท ี

 

ขณะที่เด็กช่วยกันคิดอยู่ ให้ครูเดินดูตามแต่ละกลุ่ม และถามค าถามน าเช่น 

 “น้ าดิ่มสะอาดจ าเป็นไหมหลังจากที่เกิดภูเขาไฟระเบิด?” 

 “ถ้าไม่มีไฟฟ้า ตอนกลางคืนเราจะมองเห็นได้ยังไง?” 
 

เมื่อแต่ละกลุ่มเขียนเสร็จ ให้แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนองานหน้าชั้นเรียน 
 

พูดว่า: ครูจะขอให้แต่ละกลุ่มขึ้นมาพูดรายชื่อสิ่งที่ได้ส าหรับชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินเมื่อเกิดภูเขาไฟระเบิด ขณะที่
นักเรียนแต่ละกลุ่มขึ้นมาพูด ครูจะจดสิ่งที่นักเรียนพูดไว้บนกระดาน 

 

เรียกเด็กกลุ่มแรกขึ้นมาพูดและจดสิ่งที่นักเรียนได้ไว้บนกระดาน จากนั้นก็ให้กลุ่มต่อไปขึ้นมาพูด ถ้าของชิ้น
ไหนที่มีเขียนไว้บนกระดานแล้ว ก็ใส่เครื่องหมายดอกจันไว้ด้านหน้าของชิ้นนั้น ถ้าของช้ินไหนยังไม่มีก็ให้จด
เพิ่ม ให้นักเรียนอธิบายเหตุผลสั้นๆ ด้วยว่าท าไมถึงจะต้องใส่ของชิ้นนั้นไว้ในชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินเมื่อเกิดภูเขาไฟ
ระเบิด 
 

เมื่อทุกกลุ่มออกมาพูดเสร็จแล้ว ครูพูดว่า: นักเรียนทุกคนช่วยกันท างานและตัดสินใจร่วมกันได้ดีมาก เอาละ เรา
มาดูรายชื่อสิ่งของทั้งหมดกัน ของชิ้นไหนที่เราส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าจ าเป็นมากที่จะต้องใส่ไว้ในชุดอุปกรณ์
ฉุกเฉินของเรา? ให้นักเรียนตอบ 

 ถ้าของชิ้นไหนที่ทุกคนเห็นด้วยว่าจ าเป็น ให้ครูวงกลมรอบชื่อของชิ้นนั้นบนกระดานไว ้

 ถ้าครูคิดว่าของชิ้นไหนไม่จ าเป็นเท่าไหร่ บอกนักเรียนท านองที่ว่า “ครูรู้ว่าเราแต่ละคนอยากจะเอา
ของเล่นชิ้นโปรดไปด้วย แต่ถ้าเราจะเตรียมชุดอุปกรณ์ไว้ให้พร้อมเวลาฉุกเฉิน เราคงจะไม่ใส่ของ
เล่นไว้ในนั้น เพราะเราจะต้องใส่ของจ าเป็นที่จะช่วยชีวิตคนให้ได้มากที่สุด” จากนั้นก็ลบของสิ่งนั้น
ออกจากรายชื่อ 

 ตอนท้าย ครูอาจจะต้องตรวจดูและเพิ่มเติมของบางรายการที่นักเรียนไม่ได้ใส่ไว้ และเป็นสิ่งของที่
เหมาะสมส าหรับพื้นที่ของโครงการ 



 8

 

 

พูดว่า: วิธีที่จะจ าข้อมูลส าคัญเพื่อไว้บอกคนอื่นต่อ ก็คือการจด ให้นักเรียนแต่ละคนเขียนรายชื่อของพวกนี้ไว้บน
กระดาษเปล่า เพื่อนักเรียนจะได้เอากลับไปบอกคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านหรือคนในชุมชน ทุกคนได้กระดาษคนละ
แผ่นแล้วใช่ไหม เริ่มเขียนได ้

 

พูดว่า: เราจะตั้งชื่อรายการสิ่งของพวกนี้ว่าอะไรดี? (ให้เด็กลองเสนอชื่อดู จากนั้นเลือกมาสักหนึ่งชื่อแล้วเขียน
ไว้บนกระดาน เช่น ชุดเตรียมพร้อมเมื่อเกิดภูเขาไฟระเบิด, ชุดเตรียมภัยภูเขาไฟระเบิด,ชุดป้องกันภัยฉุกเฉิน 
ฯลฯ) ถ้าเวลาไม่พอ ให้ครูตั้งช่ือเองแล้วให้นักเรียนลอกใส่กระดาษตาม 
 

พูดว่า: ให้นักเรียนลอกชื่อและรายการสิ่งของจ าเป็นพวกนี้ไว้บนกระดาษของนักเรียน ถ้าเสร็จแล้ว (บอกนักเรียน
ว่าควรเก็บกระดาษไว้ให้ดี และเก็บดินสอไว้ที่เดิม) ให้นักเรียนเอากระดาษนี้กลับไปบ้านไปบอกคุณพ่อคุณแม่ท่ี
บ้านหรือคนในชุมชนนะ 

 

     

 

  

 

 
 

 

 
 
ถามว่า: ถ้าเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นมาแบบไม่ทันตั้งตัว เราควรจะท าอย่างไร? ให้เด็กตอบ ค าตอบอาจเป็น: 

 หนีไปตามเส้นทางอพยพ 
 หลีกเลี่ยงเส้นทางลาด ทางล าธารที่ไหลลงมาจากภูเขาไฟ 
 ถ้าหากอยู่ใกล้ล าธาร หรือบริเวณที่อาจเกิดดินถล่ม โคลนถล่ม ให้รีบหนีขึ้นสู่ที่สูง 
 ใส่เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว 
 ถ้ามีเถ้าถ่านปลิวมา ให้รีบใส่หน้ากากอนามัย (หรือผ้าชุบน้ าพอหมาด) ปิดจมูกและปากไว ้
 ถ้าเกิดติดอยู่ในอาคาร ให้ปิดประตูหน้าต่างให้หมด 
 เมื่ออยู่ในที่ปลอดภัยแล้ว ให้อธิษฐานขอบคุณพระเยซูส าหรับความรักของพระองค์ และขอพระองค์

ประทานก าลังและสติปัญญาให้กับเราเพื่อจะผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได ้
 

ขณะที่นักเรียนตอบ เขียนค าตอบดีๆ ลงบนกระดาน (รวมทั้งค าตอบด้านบนด้วย) ครูสามารถเพิ่มสิ่งที่นักเรียน
ไม่ได้ตอบลงไปด้วยได้ 
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หลังจากที่จดค าตอบลงบนกระดานแล้ว พูดว่า: เมื่อครูบอกวิธีเสร็จ เราจะมาฝึกวิธีหลบภัยแผ่นดินไหวที่เรา
เสนอมากัน 
 
ให้นักเรียนลุกขึ้นเุดินไปรอบๆ ห้อง พอครูพูดว่า 

 “ขี้เถ้า” ก็ให้นักเรียนเอาเศษกระดาษมาปิดปากไว้ สมมุติว่าเป็นหน้ากากหรือผ้าเปียก 
 “โคลนถล่ม หรือ ดินถล่ม” ให้นักเรียนขึ้นไปยืนบนเก้าอี้ เพื่อสมมุติว่าเป็นที่สูง (หมายเหตุ ถ้าใน

ห้องเรียนไม่มีเก้าอี้ หรือถ้าเด็กไปยืนบนเก้าอี้แล้วอาจไม่ปลอดภัย ก็ให้เด็กกระโดด เพื่อเป็นสัญลักษณ์
ของการข้ึนอยู่บนที่สูง) 

 “อพยพ” วิ่งหนีไปที่ ... (บอกสถานที่ในห้อง) เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่า การมีเส้นทางอพยพเตรียมพร้อม
ไว้นั้นส าคัญ 

 
นักเรียนทุกคนพร้อมไหม? เอาละ เริ่มได ้

 เมื่อนักเรียนทุกคนลุกขึ้นยืนและเดินไปรอบๆ ห้อง ให้ครูพูดว่า “ขี้เถ้า” 
 สังเกตุดูนักเรียนและเตรียมค าแนะน าที่จะช่วยให้เด็กเข้าใจว่าพฤติกรรมเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องหรือไม่ เช่น 

อาจพูดว่า  
o “ทุกคนท าได้อย่างรวดเร็วและเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมาก การใช้กระดาษปิดปากเป็นการ

สมมุติว่า ในเหตุการณ์จริง เราจะต้องหาผ้าหรือหน้ากากมาปิดปากปิดจมูกไว้เพื่อไม่ให้เราสูด
ขี้เถ้าเข้าไปในปอด” 

 พูดว่า “โคลนถล่ม” 
 สังเกตุดูนักเรียนและเตรียมค าแนะน าที่จะช่วยให้เด็กเข้าใจว่าพฤติกรรมเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องหรือไม่ เช่น 

อาจพูดว่า  
o “ส่วนใหญ่หาที่ปลอดภัยได้ แต่น้องโบว์ลืมขึ้นไปอยู่บนเก้าอี้ ถ้าเกิดโคลนถล่มขึ้นมาหนูจะจม

อยู่ใต้กองโคลนนะ” 
o “ปิติกับมานะช่วยกันขึ้นไปยืนอยู่บนเก้าอี้ได้ดีมาก” 

 พูดว่า “อพยพ” 
 สังเกตุดูนักเรียนและเตรียมค าแนะน าที่จะช่วยให้เด็กเข้าใจว่าพฤติกรรมเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องหรือไม่ 

 
เล่นเกมนี้สัก 5 นาที ให้นักเรียนฝึกวิธีที่ถูกต้องในการรับมือกับภัยภูเขาไฟระเบิด 
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จากนั้นถามว่า: เมื่อเราได้วิธีปฏิบัติที่ปลอดภัยแล้ว เราควรท าอะไรต่อ? (ค าตอบอาจเป็น: อธิษฐาน, คุยกับพระ
เยซู, ช่วยเพื่อนคนอื่น, ฯลฯ) 
 
 

การจบบทเรียน:   

  

  

 เพื่อเป็นการสรุป  ให้อ่านสดุดี 46ข้อ 1-3 ให้นักเรียนฟัง   
 

  “ พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัย และเป็นก าลังของข้าพระองค์ทั้งหลาย   
     เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากล าบาก  
     ฉะนั้นเราจะไม่กลัว  แม้ว่าแผ่นดินโลกจะเปลี่ยนแปลงไป   
     แม้ว่าภูเขาท้ังหลายจะโคลงเคลงลงสู่สะดือทะเล          
     แม้ว่าน้ าทะเลคึกคะนอง  และฟองฟู  แม้ว่าภูเขาส่ันสะเทือนเพราะทะเลอลวนน้ัน” 

 
พูด:  ใครรู้สึกว่าการมีประสบการณ์กับภูเขาไฟระเบิดเป็นเรื่องน่ากลัวบ้าง ยกมือขึ้น ให้รอนักเรียนที่จะยกมือ   
 
พูด:  พระธรรมสดุดี บอกเราอย่างไรเมื่อเราเผชิญหน้ากับภัยธรรมชาติที่น่ากลัวอย่างภูเขาไฟระเบิด? (ค าตอบท่ี
เป็นได้ เช่น เราควรวางใจในพระเจ้าที่จะดูแลเรา เราไม่จ าเป็นต้องกลัวเพราะเพราะองค์เป็นก าลังของเรา)   
 
ช่วยให้เด็กๆเข้าใจว่า แม้โลกจะดูเหมือนไม่มั่นคงปลอดภัย และอาจมีสิ่งร้ายแรงเกิดขึ้น เช่น ภูเขาไฟระเบิด แต่
เราสามารถไว้วางใจในความรักมั่นคงของพระเจ้าที่มีต่อเราอย่างเต็มที่ และวางใจในฤทธิ์อ านาจของพระองค์ใน
การดูแลโลกของเรา    
 
 
 

กิจกรรมเสริม:  
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ถ้ามีเวลาและครูสามารถหาที่ปลอดภัยที่อยู่ใกล้โครงการได้ ให้พานักเรียนออกไปด้านนอก และให้นักเรียนเดิน
ตามเส้นทางอพยพ ขณะที่เดิน ให้ครูพูดว่าเพราะอะไรเส้นทางนี้ถึงเหมาะเป็นเส้นทางอพยพ เพราะว่าเส้นทางนี้
ไม่มีทางน้ า ล าธาร แม่น้ าไหลลงมาจากภูเขาไฟ 
 

เนื้อหาพื้นฐานจากบทเรียนเกี่ยวกับการเกิดภูเขาไฟระเบิดในปีแรกนั้นอยู่ด้านท้ายของบทเรียนนี้ด้วย ครูสามารถ
เพิ่มเติมหรือสลับข้อมูลหรือกิจกรรมระหว่างบทเรียนนี้กับบทเรียนของปีแรก ตามแต่ที่ครูเห็นชอบได้ 
 
 

การประเมินผลคร:ู  (กิจกรรมไหนที่ใช้ได้ผลด?ี กิจกรรมไหนที่ได้ผลไม่ด?ี ควรจะเตรียมบทเรียนต่อไป
อย่างไร?)   
 
 
 

 

การประเมินผลนักเรียน: 
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บทเรียนที่สอนในปีแรก 
การเกิดภูเขาไฟระเบิด 

 
เตรียมการแสดงสั้นๆ เพื่อเริ่มชั้นเรียน   

 ให้ครูใช้สีหน้าท่าทางเพื่อแสดงความโกรธออกมา โดยไม่ต้องพูด  (อาจท าท่าก าหมัด, 
ท าหน้าบูดบึ้ง, ถลึงตา, เท้ากระแทกพื้น, ฯลฯ)  

 ให้ครูอธิบายท่าทางเหล่านี้ว่า เมื่อเราโกรธเรารู้สึกร้อนอยู่ภายใน ก็เหมือนกับโลกที่ลึก
ลงไปในใจกลางโลกนั้นก็ร้อนระอุแบบนี้เหมือนกัน 

 เมื่อโลกปลดปล่อยแรงดันออกมา จึงท าให้เกิดภูเขาไฟระเบิดได ้  
  

 
 ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 
การน าเข้าสู่บทเรียน:   

 
 

 
 เริ่มต้นด้วยการแสดงความโกรธออกมาด้วยสีหน้าท่าทาง  
 ถาม:  นักเรียนคิดว่า ขณะนี้ในใจครูก าลังรู้สึกอย่างไร (ตอบ: รู้สึกโกรธ)  
 ถาม:  นักเรียนรู้ได้อย่างไร?  (เพราะครูก าหมัดแน่น ท าหน้าโมโห  ถลึงตา กัดปาก เท้ากระทืบพื้น หรือ

ท่าทางอะไรก็ได้ท่ีแสดงความโกรธเป็นต้น) 
 พูด:   ใครเคยรู้สึกโกรธบ้าง ยกมือขึ้น ครูก็ยกมือด้วยเช่นกัน   
 ถาม:  “อะไรจะเกิดขึ้น ถ้าเราเก็บความโกรธไว้ในใจนานๆ” ให้เด็กๆตอบ (บางคนอาจตอบว่า เมื่อเก็บความ

โกรธไว้ภายในนานๆ ในที่สุดมันก็จะแสดงออกมาให้เห็นภายนอกได้)     
 พูด:  เมื่อเรารู้สึกโกรธ ความโกรธท าให้เรารู้สึกร้อนอยู่ภายในจนเราต้องแสดงความโกรธออกมาภายนอก

ทางสีหน้าที่โกรธเกร้ียว หรือท่าทางเช่นการกระทืบเท้า โลกก็เหมือนกัน ใจกลางของโลกมีแกนกลางที่ร้อน
มากๆ อยู่ เมื่อแกนกลางโลกร้อนขึ้นท าให้เกิดแรงดันมากขึ้น จนท าให้แผ่นเปลือกโลกบางชิ้นเคลื่อนที่และ
เสียดสีกัน และแสดงออกมาในรูปแบบของ แผ่นดินไหว สึนามิ หรือภูเขาไฟระเบิด  

 ถาม:  เรามีภูเขาไฟอยู่ใกล้ๆ บริเวณนี้ไหม?  ให้เด็กๆตอบ 
 ถาม:  แล้วภูเขาไฟนั้นเคยระเบิดไหม ให้เด็กตอบ    
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 ถาม:  ต าแหน่งของภูเขาไฟตั้งอยู่ที่ไหน? ให้เด็กตอบ    
 

ครูถามว่า: เกิดอะไรขึ้นเมื่อเกิดภูเขาไฟระเบิด? นักเรียนอาจไม่รู้ค าตอบมากนัก แต่ให้ครูพยายามให้เด็กเข้าใจว่า
ภูเขาไฟระเบิดสามารถท าให้เกิด 
 

 หินลาวาที่ร้อนจัด (คือหินหลอมละลายที่ถูกพ่นจากปล่องภูเขาไฟ) 
o มันจะเผาไหม้ทุกสิ่งตามทางที่มันไหลไป 

 ก๊าซต่างๆ 

o ภูเขาไฟจะปล่อยก๊าซพิษฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ ซึ่งเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต  
 ขี้เถ้า 

o สามารถปลิวไปได้เป็นระยะทางไกลๆ ท าให้หายใจล าบาก   
 แผ่นดินถล่ม 

o เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ     
o ท าให้ก้อนหินบนภูเขาถล่มลงมา 

o ถ้าบนยอดเขานั้นมีหิมะปกคลุมอยู่ด้วย เมื่อภูเขาไฟระเบิด หิมะจะละลายผสมกับดินและท าให้
เกิดโคลนถล่ม   

 

ถาม:  “ถ้าภูเขาไฟระเบิดเป็นอันตรายต่อมนุษย์ เราจะป้องกันตัวเองอย่างไรถ้าเรารู้ว่าภูเขาไฟก าลังจะระเบิด” ให้
นักเรียนตอบ (ค าตอบควรจะม ี

 วางแผนให้มีเส้นทางอพยพที่ปลอดภัย   
 ท าชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยภูเขาไฟระเบิด) 

พูด:  ถ้ามีเวลา เราจะไปเดินดูเส้นทางอพยพตอนท้ายชั่วโมงกัน 

 
 

วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดภูเขาไฟระเบิด 
 

 

   
 

 
 
ถามว่า: ถ้าเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นมาแบบไม่ทันตั้งตัว เราควรจะท าอย่างไร? ให้เด็กตอบ ค าตอบอาจเป็น: 
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 หนีไปตามเส้นทางอพยพ 
 หลีกเลี่ยงเส้นทางลาด ทางล าธารที่ไหลลงมาจากภูเขาไฟ 
 ถ้าหากอยู่ใกล้ล าธาร หรือบริเวณที่อาจเกิดดินถล่ม โคลนถล่ม ให้รีบหนีขึ้นสู่ที่สูง 
 ใส่เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว 
 ถ้ามีเถ้าถ่านปลิวมา ให้รีบใส่หน้ากากอนามัย (หรือผ้าชุบน้ าพอหมาด) ปิดจมูกและปากไว ้
 ถ้าเกิดติดอยู่ในอาคาร ให้ปิดประตูหน้าต่างให้หมด 
 เมื่ออยู่ในที่ปลอดภัยแล้ว ให้อธิษฐานขอบคุณพระเยซูส าหรับความรักของพระองค์ และขอพระองค์

ประทานก าลังและสติปัญญาให้กับเราเพื่อจะผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได ้
 

ขณะที่นักเรียนตอบ เขียนค าตอบดีๆ ลงบนกระดาน (รวมทั้งค าตอบด้านบนด้วย) ครูสามารถเพิ่มสิ่งที่นักเรียน
ไม่ได้ตอบลงไปด้วยได้ 
 
หลังจากที่จดค าตอบลงบนกระดานแล้ว พูดว่า: เมื่อครูบอกวิธีเสร็จ เราจะมาฝึกวิธีหลบภัยแผ่นดินไหวที่เรา
เสนอมากัน 
 
ให้นักเรียนลุกขึ้นเุดินไปรอบๆ ห้อง พอครูพูดว่า 

 “ขี้เถ้า” ก็ให้นักเรียนเอาเศษกระดาษมาปิดปากไว้ สมมุติว่าเป็นหน้ากากหรือผ้าเปียก 
 “โคลนถล่ม หรือ ดินถล่ม” ให้นักเรียนขึ้นไปยืนบนเก้าอี้ เพื่อสมมุติว่าเป็นที่สูง (หมายเหตุ ถ้าใน

ห้องเรียนไม่มีเก้าอี้ หรือถ้าเด็กไปยืนบนเก้าอี้แล้วอาจไม่ปลอดภัย ก็ให้เด็กกระโดด เพื่อเป็นสัญลักษณ์
ของการข้ึนอยู่บนที่สูง) 

 “อพยพ” วิ่งหนีไปที่ ... (บอกสถานที่ในห้อง) เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่า การมีเส้นทางอพยพเตรียมพร้อม
ไว้นั้นส าคัญ 

 
นักเรียนทุกคนพร้อมไหม? เอาละ เริ่มได ้

 เมื่อนักเรียนทุกคนลุกขึ้นยืนและเดินไปรอบๆ ห้อง ให้ครูพูดว่า “ขี้เถ้า” 
 สังเกตุดูนักเรียนและเตรียมค าแนะน าที่จะช่วยให้เด็กเข้าใจว่าพฤติกรรมเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องหรือไม่ เช่น 

อาจพูดว่า  
o “ทุกคนท าได้อย่างรวดเร็วและเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมาก การใช้กระดาษปิดปากเป็นการ

สมมุติว่า ในเหตุการณ์จริง เราจะต้องหาผ้าหรือหน้ากากมาปิดปากปิดจมูกไว้เพื่อไม่ให้เราสูด
ขี้เถ้าเข้าไปในปอด” 
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 พูดว่า “โคลนถล่ม” 
 สังเกตุดูนักเรียนและเตรียมค าแนะน าที่จะช่วยให้เด็กเข้าใจว่าพฤติกรรมเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องหรือไม่ เช่น 

อาจพูดว่า  
o “ส่วนใหญ่หาที่ปลอดภัยได้ แต่น้องโบว์ลืมขึ้นไปอยู่บนเก้าอี้ ถ้าเกิดโคลนถล่มขึ้นมาหนูจะจม

อยู่ใต้กองโคลนนะ” 
o “ปิติกับมานะช่วยกันขึ้นไปยืนอยู่บนเก้าอี้ได้ดีมาก” 

 พูดว่า “อพยพ” 
 สังเกตุดูนักเรียนและเตรียมค าแนะน าที่จะช่วยให้เด็กเข้าใจว่าพฤติกรรมเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องหรือไม่ 

 
เล่นเกมนี้สัก 5 นาที ให้นักเรียนฝึกวิธีที่ถูกต้องในการรับมือกับภัยภูเขาไฟระเบิด 
 
จากนั้นถามว่า: เมื่อเราได้วิธีปฏิบัติที่ปลอดภัยแล้ว เราควรท าอะไรต่อ? (ค าตอบอาจเป็น: อธิษฐาน, คุยกับพระ
เยซู, ช่วยเพื่อนคนอื่น, ฯลฯ) 

 

 
 

ชุดอุปกรณ์เตรียมภัยภูเขาไฟระเบิด 
 

 ลองดูว่าในชุมชนที่เราอยู่มีอุปกรณ์อะไรบ้างที่สามารถใช้ในยามฉุกเฉินเมื่อเกิดภูเขาไฟระเบิด
ได้ อาจจะเป็นสิ่งต่อไปนี้ก็ได้ (ถ้าหาได้ในพื้นที่) เช่น 
 กล่องปฐมพยาบาล พร้อมยาที่จ าเป็น 
 อาหารส าเร็จรูป 
 น้ าดื่มสะอาดในขวดพลาสติก 
 เครื่องนอน 
 ไฟฉาย หรือตะเกียง 
 วิทยุที่ใช้ถ่าน ฯลฯ 

 หน้ากากอนามัย หรือผ้าเช็ดหน้า ในกรณีที่ภูเขาไฟพ่นเถ้าถ่านออกมา 
 เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว 

 เลือกวิธีแบ่งนักเรียนในห้องออกเป็นกลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มมีเด็ก 5-7 คน ให้แต่ละกลุ่มมี
นักเรียนที่อ่านหนังสือคล่องอย่างน้อย 1 คน (อาจใช้วิธีแบ่งกลุ่มดังต่อไปนี้ได้ เช่น 

◦ ให้แต่ละกลุ่มมีเด็กที่มีวิธีการเรียนแตกต่างกันอยู่คละกัน  
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◦ หรือให้จับกลุ่มตามแถวที่นั่งใกล้กันก็ได ้

◦ ฯลฯ ) 

 ในแต่ละกลุ่ม 

◦ ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันคิดถึงส่ิงของจ าเป็นที่จะใส่ไว้ในชุดอุปกรณ์/กล่องฉุกเฉินเมื่อเกิดภูเขาไฟ
ระเบิด (เช่น กล่องยา, น้ าดื่ม, อาหารกระป๋อง, ฯลฯ) 

◦ ให้ใส่ชื่อสิ่งของที่ไม่จ าเป็นลงไปด้วย (เช่น ของหนักๆ ของเล่น อาหารสด ฯลฯ) 
 

   

   
 

  
 

ครูพูดว่า: นอกจากสิ่งที่เราควรปฏิบัติเวลาเกิดภูเขาไฟระเบิดแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า เราจึงควรมี
ของที่เตรียมไว้ใช้ในยามฉุกเฉินด้วย ดังนั้นเราจะแบ่งกลุ่มกัน ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันเขียนรายชื่อสิ่งของที่คิด
ว่าน่าจะมีประโยชน์ระหว่างที่เกิด หรือหลังจากเกิดภูเขาไฟระเบิด พอเราเตรียมของตามนั้นเสร็จแล้ว เราจะเอา
ของพวกนั้นไปไว้ในที่ๆ ปลอดภัยเพื่อจะได้หยิบใช้ได้สะดวกรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่นวางไว้ใกล้ประตู
ห้องเรียน เป็นต้น 

 
ก่อนจะเริ่ม ครูจะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย และจะแจกรายการสิ่งของต่างๆ พร้อมกระดาษเปล่า กับดินสอ
ให้ทุกคน    
 หลังจากนักเรียนได้อุปกรณ์แล้ว วางกระดาษเปล่า และดินสอไว้ก่อน อย่าเพิ่งท าอะไร   
 แล้วให้ทุกกลุ่มเลือกคนที่จะอ่านรายการในกระดาษให้เพื่อนในกลุ่มฟัง   
 ขณะที่เขาก าลังอ่าน ให้คิดว่ารายการอันไหนที่สมควรจะอยู่ในสิ่งที่ควรน าไปใช้ประโยชน์ในชุดอุปกรณ์

เตรียมภัยแผ่นดินไหว และเพราะอะไร   
 เมื่ออ่านจบให้นั่งเงียบๆ ฟังค าสั่งต่อไป  

 เตรียมวิธีแบ่งกลุ่มที่ชัดเจน (เช่น เจี๊ยบ ไก่ ฟ้า หนิง ไปนั่งที่พื้นข้างหน้าต่างนั้น, ทุกคนที่นั่งแถว
เดียวกันให้จับกลุ่มกันเพื่อว่าจะสามารถได้ยินคนในกลุ่มพูดได้, หาเพื่อนอีก 3-4 คนที่นั่งใกล้นักเรียน 
ให้นั่งหันหน้าเข้าหากัน เป็นต้น )  

 แจกกระดาษและรายการสิ่งของต่างๆที่ครูได้เตรียมไว้แล้ว และดินสอแก่นักเรียนทุกคน   
 ให้ทุกกลุ่มอ่าน ให้เวลา 5 นาท ี
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พูด:  เมื่อครูพูดเสร็จ กลุ่มของนักเรียนต้องช่วยกันเลือกสิ่งของ 5 อย่างที่ส าคัญที่สุดที่ควรอยู่ในชุดอุปกรณ์
เตรียมภัยแผ่นดินไหว ให้วงกลมสิ่งของเหล่านั้น และเตรียมออกมาหน้าชั้นเพื่ออธิบายเหตุผลว่าท าไมสิ่งของ
ชิ้นนั้นถึงจ าเป็น 
 
ให้เวลาแต่ละกลุ่มพูดคุยกัน 5 นาที ในขณะที่นักเรียนก าลังคุยกัน ให้ครูเดินดูแต่ละกลุ่ม ฟังดูว่าเด็กเข้าใจ
กิจกรรมนี้ แลกเปลี่ยนความเห็นกัน และช่วยกันเลือกสิ่งของ 
 
พูด:  เอาละ นักเรียน (ให้คอยจนกว่าทุกคนเงียบ)   
 
พูดว่า: ครูจะขอให้แต่ละกลุ่มขึ้นมาพูดรายชื่อสิ่งที่ได้ส าหรับชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินเมื่อเกิดแผ่นดินไหว ขณะที่
นักเรียนแต่ละกลุ่มขึ้นมาพูด ครูจะจดสิ่งที่นักเรียนพูดไว้บนกระดาน 

 

เรียกเด็กกลุ่มแรกขึ้นมาพูดและจดสิ่งที่นักเรียนได้ไว้บนกระดาน จากนั้นก็ให้กลุ่มต่อไปขึ้นมาพูด ถ้าของชิ้น
ไหนเขียนไว้บนกระดานแล้ว ใส่เครื่องหมายดอกจันไว้ด้านหน้าของชิ้นนั้น ถ้าของช้ินไหนยังไม่มีก็ให้จดเพิ่ม 
ให้นักเรียนอธิบายเหตุผลส้ันๆ ด้วยว่าท าไมถึงจะต้องใส่ของชิ้นนั้นไว้ในชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินเมื่อเกิดภูเขาไฟ
ระเบิด 
 

เมื่อทุกกลุ่มขึ้นมาพูดเสร็จแล้ว พูดว่า: นักเรียนทุกคนช่วยกันท างานและตัดสินใจร่วมกันได้ดีมาก เอาละ เรามาดู
รายชื่อทั้งหมดกัน ของชิ้นไหนที่เราส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าจ าเป็นมากที่จะต้องใส่ไว้ในชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินของเรา? 
ให้นักเรียนตอบ 

 ถ้าของชิ้นไหนที่ทุกคนเห็นด้วยว่าจ าเป็น ให้ครูวงชื่อของช้ินนั้นบนกระดาน 

 ถ้าครูคิดว่าของชิ้นไหนไม่จ าเป็นเท่าไหร่ บอกนักเรียนท านองที่ว่า “ครูรู้ว่าเราแต่ละคนอยากจะเอา
ของเล่นชิ้นโปรดไปด้วย แต่ถ้าเราจะเตรียมชุดอุปกรณ์ไว้ให้พร้อมเวลาฉุกเฉิน เราคงจะไม่ใส่ของ
เล่นไว้ในนั้น เพราะเราจะต้องใส่ของจ าเป็นที่จะช่วยชีวิตคนให้ได้มากที่สุด” จากนั้นก็ลบของสิ่งนั้น
ออกจากรายชื่อ 

 ตอนท้าย ครูอาจจะต้องตรวจดูและเพิ่มเติมของบางรายการที่นักเรียนไม่ได้ใส่ไว้ และเป็นสิ่งของที่
เหมาะสมส าหรับพื้นที่ของโครงการ 

 

พูดว่า: วิธีที่จะจ าข้อมูลส าคัญเพื่อไว้บอกคนอื่นต่อ ก็คือการจดไว้บนกระดาษ ให้นักเรียนแต่ละคนเขียนรายชื่อ
ของพวกนี้ไว้บนกระดาษเปล่า เพื่อนักเรียนจะได้เอากลับไปบอกคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านหรือคนในชุมชน ทุกคนได้
กระดาษคนละแผ่นแล้วใช่ไหม เริ่มเขียนได ้
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พูดว่า: เราจะตั้งชื่อรายการของพวกนี้ว่าอะไรดี? (ให้เด็กลองเสนอชื่อดู จากนั้นเลือกมาสักหนึ่งชื่อแล้วเขียนไว้
บนกระดาน เช่น ชุดเตรียมพร้อมเมื่อเกิดแผ่นดินไหว, ชุดรับมือภัยแผ่นดินไหว, ฯลฯ) ถ้าเวลาไม่พอ ให้ครูตั้งช่ือ
เองแล้วให้นักเรียนลอกใส่กระดาษตาม 
 

พูดว่า: ให้นักเรียนลอกชื่อและรายการสิ่งของจ าเป็นพวกนี้ไว้บนกระดาษของนักเรียน ถ้าเสร็จแล้ว (บอกนักเรียน
ว่าควรเก็บกระดาษไว้ในที่ปลอดภัย และเก็บดินสอไว้ที่เดิม) ให้นักเรียนเอากระดาษนี้กลับไปบ้านไปบอกคุณ
พ่อคุณแม่ที่บ้านหรือคนในชุมชนนะ 
 
 

สรุปบทเรียน 
  

 
 
เพื่อเป็นการสรุป  ให้อ่านสดุดี 46ข้อ 1-3 ให้นักเรียนฟัง   
 

  “ พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัย และเป็นก าลังของข้าพระองค์ทั้งหลาย   
     เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากล าบาก  
     ฉะนั้นเราจะไม่กลัว  แม้ว่าแผ่นดินโลกจะเปลี่ยนแปลงไป   
     แม้ว่าภูเขาท้ังหลายจะโคลงเคลงลงสู่สะดือทะเล          
     แม้ว่าน้ าทะเลคึกคะนอง  และฟองฟู  แม้ว่าภูเขาส่ันสะเทือนเพราะทะเลอลวนน้ัน” 

 
พูด:  ใครรู้สึกว่าการมีประสบการณ์กับแผ่นดินไหวเป็นเรื่องน่ากลัวบ้าง ยกมือขึ้น ให้รอนักเรียนที่จะยกมือ   
 
พูด:  พระธรรมสดุดี บอกเราอย่างไรเมื่อเราเผชิญหน้ากับภัยธรรมชาติที่น่ากลัวอย่างภูเขาไฟระเบิด? (ค าตอบท่ี
เป็นได้ เช่น เราควรวางใจในพระเจ้าที่จะดูแลเรา เราไม่จ าเป็นต้องกลัวเพราะเพราะองค์เป็นก าลังของเรา)   
 
ช่วยให้เด็กๆเข้าใจว่า แม้โลกจะดูเหมือนไม่มั่นคงปลอดภัย และอาจมีสิ่งร้ายแรงเกิดขึ้น เช่น ภูเขาไฟระเบิด แต่
เราสามารถไว้วางใจในความรักมั่นคงของพระเจ้าที่มีต่อเราอย่างเต็มที่ และวางใจในฤทธิ์อ านาจของพระองค์ใน
การดูแลโลกของเรา    
 


