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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  สิ่งสร้างของพระเจ้า

แบบเรียนวิชาคริสต์ศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

        ผลการเรียนรู้

สัมผัสถึ งควำมรักของพระเจ ำ้  ผ ่ำนสรรพสิ่ ง ท่ีพระองค ์ทรงสร ำ้ง 
และมนุษย ์มีจิ ตส� ำ นึกในกำรดู แลสิ่ งสร ้ำงของพระ เจ ้ำ  ด ้วยควำมรัก 
และควำมเอำใจใส่ 

        สาระส�าคัญ

เรียนรู้และสัมผัสถึงควำมรักของพระเจำ้ สำมำรถสัมผัสได้ผำ่นทำงสรรพสิ่ง 
ท่ีพระองค์ทรงสร้ำง ซ่ึงล้วนเป็นผลงำนของพระเจ้ำ และพระองค์ทรงมอบหน้ำท่ี 
ให้มนุษย์เป็นผู้ดูแลสิ่งสร้ำงและรักษำให้คงอยู่อย่ำงสมดุล

        จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เรียนรู ้ถึงควำมรักของพระเจำ้ และรูจ้ักขอบพระคุณพระเจำ้ท่ีทรงสรำ้ง 
สรรพสิ่งเพื่อเรำ

2. รู ้จักหนำ้ท่ีของตนเองในกำรดูแลเอำใจใส่ และช่วยกันรักษำสิ่งสรำ้งของ
พระเจ้ำ

        สาระการเรียนรู้

1. ทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นผลงำนกำรสร้ำงของพระเจ้ำ

2. หน้ำที่ของมนุษย์ในกำรดูแลสิ่งสร้ำงของพระเจ้ำ

    

หน่วยกำรเรียนรู้ที่  1
เรื่อง สิ่งสร้างของพระเจ้า
รายวิชา คริสต์ศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ภาคเรียนที่ 1 จ�านวน 6 คาบ

1



1. วาระแห่งการสร้างสรรพสิ่ง

5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งสร้างของพระเจ้า

แบบเรียนวิชาคริสต์ศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

        คุณค่าพระวรสาร

1. ควำมรัก

2. กำรพิศเพ่งสิ่งสร้ำง / รักษ์ธรรมชำติ 

             เพลง โอ้ทะเลแสนงาม

โอ้ทะเลแสนงำม   ฟ้ำสีครำมสดใส 
มองเห็นเรือใบ   แล่นอยู่ในทะเล 
 หำดทรำยงำมเห็นปู  ดูซิดูหมู่ปลำ 
กุ้งหอยนำนำ  อยู่ในท้องทะเล



6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  สิ่งสร้างของพระเจ้า

แบบเรียนวิชาคริสต์ศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

                            “วาระแห่งการสร้างสรรพสิ่ง”

    พระเจ้า ทรงสร้ำงโลกและสรรพสิ่งใน 7 วัน

วันท่ี 1 พระองค์ทรงสร้ำงควำมสว่ำง ทรงแยกควำมสว่ำงจำกควำมมืด 
ทรงเรียกควำมสว่ำงว่ำ “วัน” และทรงเรียกควำมมืดว่ำ “คืน”

วันที่ 2 พระองค์ทรงแยกน�้ำเบื้องบนกับน�้ำเบื้องล่ำงออกจำกกัน โดยทรงสร้ำง

พื้นอำกำศมำคั่นกลำง ทรงเรียกพื้นอำกำศนั้นว่ำ “ฟ้า”

วันที่ 3 พระองค์ทรงรวมน�้ำเบื้องลำ่งมำไว้ในท่ีแห่งเดียวเรียกวำ่ “ทะเล” ให้มี 
ท่ีแห้งเกิดขึน้เรยีกว่ำ “แผ่นดนิ” และทรงให้มีต้นไม้นำนำพันธ์ุเกิดขึน้บนแผ่นดนิน้ัน

วันที่ 4 พระองค์ทรงสร้ำงดวงอำทิตย์ ดวงจันทร์ และดำวต่ำงๆบนฟ้ำ

วันที่ 5 พระองค์ทรงสร้ำงปลำในทะเล และนกในอำกำศ

วันที่ 6 พระองค์ทรงสรำ้งสัตว์ตำ่งๆ บนแผ่นดิน และสุดทำ้ยทรงสรำ้งมนุษย์ 
ให้เป็นเจ้ำปกครองดูแลสิ่งทั้งหลำยที่พระองค์ทรงสร้ำงขึ้นมำ

วันที่ 7 พระองค์ทรงเสร็จสิ้นงำนสร้ำงสิ่งต่ำงๆ จึงทรงหยุดงำนทุกอยำ่ง 
และทรงก�ำหนดให้วันที่ 7 นี้เป็น วันศักดิ์สิทธิ์

 



ใบงำนที่ 1
สิ่งสร้างแสนสวยของพระเจ้า

7
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งสร้างของพระเจ้า

แบบเรียนวิชาคริสต์ศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ค�าชี้แจง ให้ตั้งชื่อภำพ และเขียนว่ำในภำพนี้มีอะไรบ้ำง

     สิ่งสร้างแสนสวยของพระเจ้าในภาพนี้ มีอะไรบ้าง

ชื่อภาพ



8
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  สิ่งสร้างของพระเจ้า

แบบเรียนวิชาคริสต์ศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

“วาระการสร้าง”

แยก

วันที่ 1 แยกควำมสว่ำงออกจำก 
ควำมมืด

วันที่ 2 แยกผืนฟ้ำ ออกจำกผืนน�้ำ

วันที่ 3 แยกผืนน�้ำ ออกจำกแผ่นดิน 
ทรงสร้ำงต้นไม้ พืชพรรณนำนำชนิด 
พร้อมอวยพรให้ออกดอกออกผล
มำกมำยตำมชนิดของมัน

วันที่ 7 พระเป็นเจำ้ให้เป็นวันศักดิ์สิทธ์ิ เพ่ือระลึกถึงพระองค์พระผู้สรำ้ง 
และเรียกวันนี้ว่ำเป็น วันศักดิ์สิทธิ์

วันที ่4 ประดบัดวงอำทิตย์ ดวงจนัทร์ 
และดวงดำว

วันที ่5 ประดับนกบนท้องฟ้ำ และปลำ
รวมทั้งสัตว์น�้ำต่ำงๆ ในทะเล

วันที่ 6 ประดับสัตว์บกบนผืนดิน 
ทรงสรำ้งมนุษย ์ข้ึนด ้วยควำมรัก 
อวยพรมนุษย์ให้มีลูกดกทวีมำกข้ึน
จนเต็มแผ่นดิน ให้มีอ�ำนำจปกครอง
และดูแลสิ่งสร้ำงของพระองค์

ประดับ



2. ฉันรักพระเจ้าและสิ่งสร้างของพระองค์
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งสร้างของพระเจ้า

แบบเรียนวิชาคริสต์ศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

พระเจำ้ทรงยิ่งใหญ่ ทรงเปี่ยมด้วยฤทธำนุภำพ ทรงสรำ้งสรรพสิ่งมำเพ่ือเรำ 
เพรำะพระองค์ทรงรักเรำมำกยิ่งนัก... ฉันจึงต้องตอบแทนควำมรักของพระเจ้ำ 
ด้วยกำรรักพระองค์อย่ำงสุดจิตใจ

เม่ือได้เห็นแล้ววำ่ พระเจำ้ทรงสรำ้งโลกมำอย่ำงไร และทรงรักมนุษย ์
มำกเพียงไหน 

ให้เรามาช่วยกันตอบค�าถามกันเถอะ

• เธอรู้สึกอย่ำงไรกับกำรเนรมิตสร้ำงที่น่ำอัศจรรย์นี้  

• เธอรู้สึกอย่ำงไร... ท่ีพระเจ้ำตรัสว่ำ “ทุกอย่างที่พระองค์ทรงสร้างมานั้น
ล้วนเป็นสิ่งดี”

• ค�ำว่ำ ดี แปลว่ำอะไร และเรำควรจะท�ำอย่ำงไรกับสิ่งสร้ำงที่ดีเหล่ำนั้น

• ถ้ำหำกเธออยู่ในสวนสวรรค์แห่งนี้ เธอจะท�ำอะไรบ้ำง

ฉันจะร่วมมือกับพระเจำ้ในกำรสร้ำงสรรค์โลกของเรำให้สวยงำม... 
ฉันรักพระเจ้ำและสิ่งสร้ำงของพระองค์... 



ใบงำนที่ 2
ฉันรักพระเจ้าและสิ่งสร้างของพระองค์  
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  สิ่งสร้างของพระเจ้า

แบบเรียนวิชาคริสต์ศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

สวนสวรรค์แสนสวย

 ค�าชี้แจง ให้วำดภำพตำมค�ำบอกของครู และเขียนค�ำภำวนำตำมตัวอย่ำง

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

เขียนค�าภาวนาตามตัวอย่างค�าภาวนา

ลูกรักพระองค์  
ลูกขอบพระคุณพระองค์ 
ส�าหรับสิ่งสร้างที่สวยงาม 
ที่พระองค์ทรงมอบให้ลูก 
ดูแลรักษา



3. ฉันรักธรรมชาติ
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แบบเรียนวิชาคริสต์ศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ฉันจะชื่นชมในสิ่งสรำ้งจำกภำพท่ีฉันและเพ่ือนๆ วำดอยำ่งสวยงำม และเรำ 
จะภำวนำร่วมกัน

ในโรงเรียนของเรำก็มีสิ่งสรำ้งสวยงำมท่ีพระเจำ้ทรงสรำ้งมำมำกมำยหลำย
อย่ำง ให้เรำมำดูกันว่ำ มีอะไรบ้ำง

• ให้เรำไปเดินชมธรรมชำติในโรงเรียนกันเถอะ... ต้องมีอะไรท่ีสวยงำม 
มำกมำยแน่ๆ เลย... 

• อย่ำลืมจดจ�ำไว้ด้วยว่ำได้เห็นอะไรกันบ้ำง... แล้วบันทึกไว้ด้วยนะ...  

• วำดรูปธรรมชำติให้สวยงำม ระบำยสีให้สดใส...  

“เธอชอบไหม ที่ได้ไปชมธรรมชาติในโรงเรียน?” ลองเล่ำให้เพื่อนๆ ฟังดูนะ 
อย่ำลืมเอำรูปภำพท่ีเธอวำดมำแบ่งปนัให้เพ่ือนๆ ได้ชมควำมงำมกันดว้ยล่ะ 
แล้วลองบอกซิว่ำ ชอบรูปไหนมำกที่สุด? เพรำะอะไรเอ่ย?



4. พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  สิ่งสร้างของพระเจ้า

แบบเรียนวิชาคริสต์ศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

มีใครรู้จักเพลง “Head, Shoulders, Knees & Toes” บำ้ง ยกมือขึ้น 
ให้เรำมำร้องเพลง และเต้นกันดีกว่ำ... สนุกดีนะ...   

ในบทเพลงน้ีมีพูดถึงอวัยวะบำงส่วนของรำ่งกำยของเรำ นอกน้ัน เรำยัง
รู้จักอวัยวะส่วนอื่นๆ ของรำ่งกำยบำ้งหรือไม่... อวัยวะตำ่งๆ น้ันท�ำหนำ้ท่ีอะไร 
ให้แก่เรำบ้ำง...   

ร่ำงกำยของเรำก็เป็นสิ่งสรำ้งของพระเจำ้เช่นเดียวกัน เป็นสิ่งสรำ้งประเสริฐ 
ท่ีช่วยเรำในกำรท�ำหลำยสิ่งหลำยอย่ำง ดังน้ัน เรำจึงต้องรูจ้ักดูแลรักษำสุขภำพ
ของตนเองให้แข็งแรงสมบูรณ์ รู้จักรักษำควำมสะอำดของร่ำงกำยเป็นอย่ำงดี 
และหลีกเลี่ยงกำรกระท�ำที่ให้โทษต่อร่ำงกำยของเรำ    

นักเรียนยังจ�ำได้ใช่ไหมว่ำ พระเจ้ำทรงสร้ำงโลกภำยในก่ีวัน... และใน 
แต่ละวันพระองค์ทรงสร้ำงอะไรบ้ำง...   

ในกำรสรำ้งของพระเจำ้น้ัน มีสิ่งหน่ึงท่ีนำ่พิศวงมำกท่ีสุด น่ันคือ ในวันท่ี 6 
พระองค์ทรงสรำ้งมนุษย์ ซ่ึงเป็นสิ่งสรำ้งท่ีพิเศษสุด เพรำะมนุษย์มีหลำยสิ่ง 
หลำยอย่ำงท่ีพิเศษ แตกตำ่งจำกสิ่งสรำ้งอื่นๆ ... ให้เรำมำดูกันนะวำ่ เรำมีอะไร 
ที่พิเศษกว่ำสิ่งอื่นๆ บ้ำง...   
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งสร้างของพระเจ้า
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 ค�ำชี้แจง แต่งตัว ระบำยสีภำพให้สวยงำม และตอบค�ำถำม   

ใบงำนที่ 3
พระเจ้าสร้างฉันมาด้วยความรัก

       ฉันเป็นคนพิเศษ ฉันมีพระพรพิเศษ คือ 

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................



5. สร้างสรรค์โลกให้สวยงาม

14
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  สิ่งสร้างของพระเจ้า
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ให้เรำมำแบ่งปันกันดูซิวำ่ ใครมีควำมสำมำรถพิเศษอะไรบำ้ง และควำม
สำมำรถพิเศษที่มนุษย์เรำมีนี้ ใช้ท�ำอะไรได้บ้ำง  

เธอชอบภำพที่สวยงำมแบบนี้ไหม... 
มองภำพนี้แล้วเธอรู้สึกอะไรบ้ำง ให้เรำมำพูดคุยแบ่งปันกันถึงควำมรู้สึกที่ได้จำก
ภำพเหล่ำนี้กัน... 
     ใครหนอ เป็นผู้สร้ำงธรรมชำติที่สวยงำมเช่นนี้มำ... มนุษย์เรำสำมำรถท�ำขึ้น
เองทั้งหมดได้ไหม... 
     ธรรมชำติเหล่ำนี้มีประโยชน์ต่อมนุษย์อย่ำงไรบ้ำง...  
 
     ในวันนี้ เราจะมา “ปั้นๆ สร้างสวนสวรรค์แสนสวย” กัน

ให้แต่ละคนวำดภำพฝัน “สวนสวรรค์” ให้สวยงำมในรูปแบบของตน โดยปั้น
สิ่งสรำ้งแต่ละอย่ำงใส่ลงในสวนน้ัน ตกแต่งด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์ของเพ่ือนๆ 
ในกลุ่ม    

หวังว่ำสวนสวรรค์ของเธอและเพ่ือนๆ จะสวยงำมเป็นท่ีนำ่ชื่นชม ท�ำให้เรำ
คิดถึงสวนสวรรค์ของพระเจ้ำได้...   

เม่ือเรำได้ชม “สวนสรรค์” ท่ีสวยงำมในหลำกหลำยรปูแบบแล้ว เรำคงจะมีอะไร
หลำยๆ อย่ำงจะแบ่งปันให้เพื่อนๆ ฟังด้วย     



6. ฉันจะดูแลรักษาสิ่งสร้าง

15
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งสร้างของพระเจ้า

แบบเรียนวิชาคริสต์ศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

จำกธรรมชำติสวยงำมท่ีพระเจำ้ประทำนให้แก่เรำมนุษย์ ซ่ึงธรรมชำติเหลำ่น้ี 
น�ำประโยชน์มำกมำยต่อเรำ... เรำคงเคยเห็นวำ่ บอ่ยคร้ังธรรมชำติเหล่ำน้ัน 
ก็ถูกท�ำลำยจนเปลี่ยนสภำพไป กลำยเป็นสิ่งท่ีน�ำผลเสียหรือผลรำ้ยต่อเรำมนุษย์
ได้เช่นกัน

นอกจำก 2 ภำพน้ีท่ีแสดงถึงกำรท�ำลำยธรรมชำติแล้ว เธอคิดว่ำ ยังมีกำร 
กระท�ำอื่นๆ อีกไหมท่ีท�ำให้ธรรมชำติท่ีดีและสวยงำมซึ่งน�ำประโยชน์ต่อมนุษย์ 
ต้องกลำยเป็นสิ่งที่ท�ำลำยชีวิตมนุษย์หรืออำจน�ำควำมเสียหำยมำสู่มนุษย์ได้... 

เธอคิดว่ำ ใครล่ะคือผู้ท�ำลำยธรรมชำติท่ีสวยงำมและมีประโยชน์อย่ำงยิ่ง 
ต่อมนุษย์... และผู้ที่ท�ำเช่นนั้นเขำมีจุดประสงค์อะไร...   

และเม่ือธรรมชำติได้กลับกลำยเป็นสำเหตุของควำมเดือดร้อนต่อมนุษยแ์ล้ว 
เรำมนุษย์ต้องรับผลกระทบจำกควำมเสียหำยเหล่ำน้ันอยำ่งไรบำ้ง... มำลอง 
แบ่งปันกันดูนะ...   



16
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  สิ่งสร้างของพระเจ้า

แบบเรียนวิชาคริสต์ศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ใบงำนที่ 4
ฉันดูแลสิ่งสร้างด้วยความเอาใจใส่

ค�ำชีแ้จง ให้ระบำยสภีำพท่ีแสดงถงึกำรดแูลสิง่สร้ำงของพระเจ้ำ และเขยีนข้อต้ังใจ

ข้อตั้งใจในการดูแลสิ่งสร้างของฉัน

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................



17
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งสร้างของพระเจ้า

แบบเรียนวิชาคริสต์ศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

จำกภำพต่ำงๆ ในใบงำนน้ี เธอจะเห็นตัวอย่ำงของกำรรักษำหรือกำร
ท�ำลำยสิ่งสร้ำง ซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อมนุษย์ ต่อพืช ต่อสัตว์ และสภำพแวดล้อม 
รอบๆ ตัวเรำทั้งสิ้น 

ให้เรำมำเสนอเพ่ิมเติมกันว่ำ นอกจำกตัวอย่ำงของกำรรักษำหรือกำร 
ท�ำลำยสิ่งสร้ำงต่ำงๆ ตำมใบงำนน้ีแล้ว ยังมีกำรกระท�ำแบบอื่นๆ อีกหรือไม่... 
ลองช่วยกันคิดดูนะ...    

เมื่อได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งสร้ำงต่ำงๆ ของพระเจ้ำแล้ว เรำก็ได้รู้อีกด้วยว่ำ 
พระเจ้ำทรงสร้ำงสรรค์สิ่งสวยงำมเหล่ำน้ันท้ังหมดเพ่ือเรำมนุษย์ เพรำะพระองค์
ทรงรักเรำอย่ำงมำกมำย   

ให้เรำมำช่วยกันสรุปว่ำ เรำได้เรียนรู้อะไรไปบำ้ง... และเรำจะสำมำรถน�ำสิ่ง 
ที่ได้เรียนรู้นี้ไปฏิบัติอย่ำงไรบ้ำง... 

และเพื่อเป็นกำรตอบรับควำมรักของพระเจ้ำ เรำจะช่วยกันดูแลรักษำสิ่งสร้ำง
ต่ำงๆ นี้ที่พระเจ้ำได้ทรงประทำนให้แก่เรำอย่ำงดีที่สุด  

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.... ..................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

......... ............................................................................................................................

.......................................................................................................................................

บันทึกกำรไตร่ตรองจำกสิ่งที่เรียนรู้   


