
บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทที่ 40 
เร่ือง  บุตรนอยผูหลงหาย 

 

ผลที่คาดวาจะไดรับ: เด็กมีความมุงมั่นในการติดตามพระคริสต 

ตัวช้ีวัด: รูและเขาใจพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู: รูและเขาใจเรื่องราวพื้นฐานในพระคัมภีร 
 

 

กลุมอายุ :  3-5  

ป :  1 

หัวขอหลัก:  พระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม 

บทเรียน : บุตรนอยหลงหาย (ลูกา 15:11-31) 

เวลาที่ใชในการสอน :  45 นาที ถึง 1 ช่ัวโมง 

 
วัตถุประสงคการเรียนรู:       

         
       
1. เด็กจะสามารถเลาเรื่องน้ีใหผูอื่นฟงได และบอกไดวาพระเจาทรงเปนพระบิดาที่รักลูกๆ 

เด็กจะบอกสิ่งที่พระเจายกโทษใหเราไดอยางนอย 1-2 ส่ิงเม่ือเรากลับใจจากบาป 2. 

 
 
 
 
อุปกรณการสอนที่ตองใช : 

                                                                   
 

  
 

สีเทียน หรือ แปรงทาสี หรือดินสอสี  กระดาษขาวหรือกระดาษสีครีม 1. 

 
 
อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม 

     ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
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สิ่งที่ผูสอนตองเตรียม หรือ จัดทํา:   
 
อานและศึกษาบทเรียนและพระคัมภีร (ลูกา 15: 11-31)  

อธิษฐานเพ่ือเด็กๆที่คุณกําลังจะสอน อธิษฐานใหพวกเขาไมหลงไปจากทางของพระเจา แตใหติด
สนิทกับพระองค  ทูลขอพระเจาใหเตรียมใจคุณ 

 

รวบรวมอุปกรณ   

ตัดกระดาษสีครีมหรือกระดาษขาวครึ่งแผนใหเพียงพอตอเด็กแตละคน เพ่ือใหเด็กพับและทําสมุด
เลมเล็ก 

 

 
 

          
 
 
 

 
ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 
การนําเขาสูบทเรียน:   

 

   

 

 พูด: พระเยซูเลาเรื่องหน่ึงใหเราฟง เพ่ือจะสอนวาพระเจาเปนพระบิดาบนสวรรคที่รักเรา 
 
Presentation: 
พูด: พระเยซูเลาวา ชายคนหน่ึงมีบุตรชาย 2 คน บุตรชายคนเล็กไมชอบอยูบาน เขาไมชอบทํางานและคิดวาคงจะ
ดีกวาถาออกไปอยูที่อื่น 

เขาขอใหพอแบงสมบัติในบานและแบงสวนที่เปนของเขา จากน้ันเขาเอาสมบัติทั้งหมดท่ีไดรับออกจากบาน
ไป 

 

บุตรนอยที่โงเขลาเที่ยวเตรไปยังเมืองอื่นๆที่ทุกสิ่งทุกอยางดูนาต่ืนเตนไปหมด ไมมีใครบอกใหเขาทํางาน 
และไมมีกฏเกณฑที่เขาตองเช่ือฟง 

 

เขาเอาแตเที่ยวเลน กินและด่ืม และจายเงินอยางฟุมเฟอย เขามีเพ่ือนใหมๆมากมาย แตวันหน่ึงเมื่อเงินของเขา
หมด เขาก็เริ่มรูสึกตัววาเขาไดละลายเงินทั้งหมดไปกับสิ่งอยางโงเขลา 

 

คนที่เคยเปนเพ่ือนใหมของเขาก็หายหนาไปหมด เมื่อเห็นวาเขาไมเงินจะซื้อสิ่งของใหพวกเขาไดอีกแลว ไม
มีใครชวยเขาเลย เขาถูกทิ้งใหอยูลําพัง 

 

ไมนานก็เกิดการกันดารอาหารในเมืองน้ี  เด็กๆรูไหมวาการกันดารอาหารคืออะไร? ใหเด็กๆตอบสนอง  การ
กันดารอาหารหมายถึงแทบจะไมมีอะไรกิน เขาตองไปทํางานเปนคนเล้ียงหมู  เขาอาจไมไดคาจางหรือ
อาจจะไดนอยมาก แตเขาตองนอนในคอกหมู  เขาตองทํางานในทุงนาดวยการเลี้ยงหมู แตเขาไมมีอะไรจะ
กิน เขาหิวมาก 
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ขณะที่เขานอนตรงที่ที่หมูนอนน้ัน บางทีเขาคงเห็นแลววามันสกปรกแคไหน เขาเห็นหมูกินอาหารอยาง
ตะกละและเห็นแกตัว  ทําใหเขานึกถึงตัวเองและเพ่ือนๆของเขา 

 

เขาเริ่มเห็นการกระทําแยๆที่เขาทํากับพอของเขาและครอบครัวของเขา เขารูสึกละอายใจและเสียใจในสิ่งที่
เขาไดทําลงไป 

 

 
บุตรนอยตัดสินใจกลับบานและจะขอรองพอใหยกโทษใหกับเขา เขาคิดวาบางทีพออาจจะใหเขาทํางานเปน
คนใช 

 

เขาเริ่มเดินทางกลับบานเกิดเมืองนอนของเขา เสื้อผาของเขาสกปรกและขาดว่ิน และกลิ่นเหม็นมาก 
เหมือนกับหมูที่เขาเล้ียง 

 

เขารูสึกเสียใจท่ีทําใหคนในครอบครัวเสียใจ  

นักเรียนคิดวาอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเขากลับบาน (ใหเด็กๆตอบสนอง)  

เมื่อเขายังอยูแตไกล พอก็เห็นวาเขากําลังกลับมา พอว่ิงไปหาลูกชาย สวมกอดและจูบลูกชาย เขารูสึกมี
ความสุขที่เห็นลูกชายอีกครั้ง 

 

บุตรชายพูดวาเขารูสึกเสียใจในความเลวที่เขาไดกระทํา  

พอยกโทษใหเขา และบอกใหคนใชนําเสื้อผา รองเทาที่สะอาดมาใหเขา และสวมแหวนประจําตระกูลลงบน
น้ิวของบุตรชาย  พอพูดวา “ลูกชายของเราหายไปแลวแตบัดน้ีไดพบกันอีก เราจะเลี้ยงฉลองดวยกัน และจะ
ช่ืนชมยินดีที่เขากลับบาน” 

 

 
พระเยซูสอนเรื่อนน้ีเพ่ือจะบอกเราวา พระเจา พระบิดาบนสวรรครักเรามากเพียงใด  

 
ถามเด็กๆดวยคําถามดังตอไปน้ี และใหเด็กๆตอบสนอง 

1. ใครตอบครูไดบางวางตอนแรกของเรื่องน้ีเปนอยางไร?   (อาจตอบวา: บุตรชายขอเงินจากพอและออกจาก
บานไป บุตรใชจายเงินทั้งหมดอยางโงเขลา และไมไดทํางาน) 

แลวเกิดอะไรขึ้นตอไป ? (บอาจตอบวา: บุตรนอยใชเงินหมด เพ่ือนๆทิ้งเขาเมื่อรูวาเงินหมด เกิดการกันดาร
อาหาร เขาทํางานเปนคนเล้ียงหมู) 

2. 

3. แลวจากน้ันเกิดอะไรข้ึน (อาจตอบวา: บุตรนอยตัดสินใจกลับบาน พอมองเห็นเขาและว่ิงมาหาเขา  บุตรนอย
พูดวาเขารูสึกเสียใจ  พอยกโทษใหเขา พวกเขาจัดงานฉลองที่ลูกชายกลับบาน) 
 

พูด: แมวาเราทําสิ่งที่ผิด (ทําบาป) พระเจายังคงรักเราและรอใหเราสํานึกในความผิดน้ัน (กลับใจ) และกลับมาหา
พระองค.  
ลูกา 15:10 กลาววา จะมีความยินดีทามกลางทูตสวรรคของพระเจาเรื่องคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม พระ
เจาทรงเปนพอที่ดีที่รักเรามาก 
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กิจกรรมการเรียนการสอน:   
 
งานผีมือ : สมุดที่ไมมีตัวหนังสือ 

  
 

  ใหเด็กๆยายไปยังพ้ืนที่ที่เตรียมไวสําหรับทํางานฝมือ 

ชวยเด็กทําสมุดที่ไมมีตัวหนังสือ  

แจกกระดาษขาวใหเด็กแตละคนเพ่ือทําช้ินงาน ชวยพวกเขาพับครึ่งหนากระดาษเพ่ือทําสมุดเลมเล็กๆ  

ชวยพวกเขาเขียนช่ือลงบนดานหนาสมุด  

สวนดานในน้ัน ใหเด็กๆใชสีขีดเปนเสนสีดํายาวๆ และวาดสีแดงใตเสนน้ัน  จากน้ันใหขีดเสนสีขาวใตเสน
น้ันอีก ตามดวยเสนสีเหลือง และเสนสีเขียว 

 

จากน้ันใหสอนบทเพลงควบคูไปกับการบอกช่ือสีเหลาน้ี  

หัวใจของฉันเปนสีดําเพราะความบาป จนถึงวันที่พระเยซู พระผูชวยใหรอด เขามา (สีดํา/ความบาป)  

พระโลหิตอันมีคาของพระองค ฉันรู (สีแดง/เลือด)  

ชําระฉันใหสะอาดเหมือนดังหิมะ หรือ นํ้าสะอาด (สีขาว/หิมะ หรือ นํ้า)  

ในพระวจนะของพระเจา บอกฉันวา ฉันจะเดินบนถนนทองคํา (สีเหลือง/ทองคํา)  

ฉันจะเติบโตขึ้นในพระคริสตทุกๆวัน ฉันอานพระคัมภีรและอธิษฐาน (สีเขียว/เติบโต)  

ถามเด็กๆวา สีแตละสีหมายถึงอะไรบาง  
 

 
 
เกม: เด็กของพระเจา  

  

  
 

 ใหเด็กๆยายไปยังพ้ืนที่ที่เตรียมไวสําหรับเลนเกม 
   

ใหเด็กยืนในวงกลม และพูดตามคําที่ครูพูดและทําทาทาง เลนเกมซ้ําอีก  คําและทาทางที่ใชเลนเกมน้ีสามารถ
เพ่ิมเขาไปอีก หรือ เปลี่ยนเพ่ือใหสอดคลองกับประเทศและภาษาในทองถ่ินน้ันๆ   เด็กๆสามารถคิดคําพูด
ดวยตัวเอง 

 

 
เด็กของพระเจา เด็กของพระเจา จงหมุนไปรอบ ๆ (หมุนรอบวงกลม) 
เด็กของพระเจา เด็กของพระเจา จงแตะที่พ้ืน (แตะที่พ้ืน) 
เด็กของพระเจา เด็กของพระเจา  จงมองดู (วางมือที่ตาและมองดู) 
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เด็กของพระเจา เด็กของพระเจา  จงอานหนังสือของพระเจา (ทํามือเปนเหมือนหนังสือและทําทาอาน) 
เด็กของพระเจา เด็กของพระเจา จงเขานอน (นอนลงและทําทาหลับ) 
เด็กของพระเจา เด็กของพระเจา จงกมหัวลง (ทําทาอธิษฐาน) 
เด็กของพระเจา เด็กของพระเจา พูดวา “ราตรีสวัสด์ิ”(พูดราตรีสวัสด์ิ) 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
สรุปบทเรียน :   

  

 

  ใหเด็กๆน่ังในวงกลม 
 นําเด็กๆในกลุมอธิษฐาน ขอบคุณพระเจาท่ีทรงรักเรา ขอพระองคชวยเราใหทําในส่ิงที่ถูกตอง 

 จบลงดวยการรองเพลงคริสเตียนดวยกัน 
 

 
 
 
 
 
ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: กิจรรมใดไดผลเปนอยางดี? กิจกรรมใด
ไมไดผล? ฉันจะเตรียมบทเรียนครั้งตอไปอยางไร 
 
 
 
 
การประเมินผลผูเรียน:   
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