
ดานจิตวิญญาณ บทท่ี 5 
เร่ือง  คาอินและอาแบล 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเช่ือมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา 

ตัวชี้วัด:  รู และเขาในพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู:  สะทอนมุมมองแบบคริสเตียนโดยผานทางความคิดได 

 

กลุมอายุ:  6-8 

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  โลกของพระเจา 

บทเรียน:  คาอิน และอาแบล  

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็กจะบอกถึงความรูสึกอิจฉาริษยา 
2. เด็กจะเรียน และทองพระธรรม ลูกา 6:37ข 
3. เด็กจะบอกวิธีที่จะอยูรวมกับพ่ีนอง 1 วิธี 
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อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  
 

1. พระคัมภีร 
2. หนังสือพิมพ (1 หนา) 
3. กลอง หรือถังขยะขนาดเล็ก 
4. เทปกาว 
5. หินกอนเล็ก (เด็กจะไดคนละ 1 กอน) ใสไวในกลอง 
6. กระดาษสําหรับเด็กแตละคน 
7. ดินสอสี หรือสีเทียน 
 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 



 ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
 
 
 
 
สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:   
 
1. อาน และศึกษาบทเรียนทั้งหมด 
2. รวบรวมอุปกรณตางๆ 
3. อาน และศึกษาพระธรรม ลูกา 6:37 และทําเครื่องหมายเอาไว 
4. อธิษฐานเผ่ือเด็กๆที่จะรูวาความโกรธเปนสาเหตุที่นําไปสูความผิดบาปได และเลือกที่จะอยูรวมกับคนอื่นได 
 
 
 

 
ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 
การนําเขาสูบทเรียน:   
 

 
 

 

 
 
ยินดีตอนรับเด็กทุกคนเขามาเรียนรูเร่ืองราวตางๆดวยกัน ใหเริ่มดวยการทํากิจกรรม 
 
 แบงเด็กออกเปนสองกลุม และใหแตละกลุมอยูหางกัน กระซิบบอกกลุมที่ 1 ใหพวกเขาแสดงเปนคนเล้ียงแกะที่กําลัง

ดูแลแกะของพวกเขาอยู  กระซิบบอกกลุมที่ 2 ใหพวกเขาแสดงเปนชาวนา ใหเวลากับเด็กๆที่จะวางแผนรวมกัน 
จากน้ันใหพวกเขากลับมาน่ังรวมกันอีกครั้งหน่ึง 

 
 กลุมท่ี 2 ครูจะใหแสดงกอน เพื่อนๆในกลุมท่ี 1 จะชวยกันเดาสิ่งท่ีพวกเธอกําลังแสดงออกถึงงานท่ี คาอินไดทําในอดีต 

ใหกลุมที่ 2 แสดงทาทางจนกวากลุมที่ 1 จะสามารถเดาออกวาเปน “ชาวนา” 
 
 ตอนน้ีเราจะสลับใหอีกกลุมท่ี 1 แสดงออก พวกเธอจะตองแสดงเก่ียวกับงานท่ี อาแบลทํา และใหกลุมท่ีสองเดา 
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 พวกเธอทุกคนเดา และแสดงไดเกงมาก วันน้ีเราจะมาเรียนเก่ียวกับพ่ีนองผูชายคูแรกในพระคัมภีร  พวกเธอเพิ่งจะ
แสดงเก่ียวกับสิ่งท่ีสองพี่นองน้ันไดทํา คนโตมีชื่อวา คาอิน งานของเขาคืออะไร (ชาวนา) 

 

 คนนองชื่อวา อาแบล งานของเขาคืออะไร (ดูแลฝูงแกะ)  ถึงแมวาพวกเขาจะเปนพ่ีนองกัน แตเขาท้ังสองแตกตางกัน
มาก และมีงานท่ีไมเหมือนกันดวย เม่ือถึงเวลาเก็บเก่ียว พวกเขาแตละคนนําเคร่ืองถวายมาเพ่ือเปนการขอบคุณพระเจา 
ซึ่งเปนชวงเวลาท่ีเกิดปญหา 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน: 
 
 

 

     
 

 

     
 พี่นองท้ังสองคนนําเคร่ืองบูชามาถวายพระเจา คาอินนําเมล็ดพืช ผลไม และผักชนิดตางๆมาถวาย อาแบลนําเน้ือจาก

แกะมาถวาย  ไมเพียงแตพวกเขานําเคร่ืองบูชาท่ีมีความแตกตางกันแลว จิตใจของพวกเขาก็ยังแตกตางกันอีกดวย      
คาอินเปนคนหย่ิงยโส และเห็นแกตัว ความหย่ิงยโส และเห็นแกตัวน้ันเปนอยางไรบาง ใหเด็กๆยืนขึ้น และแสดงใหคุณ
ดู 

 สวนอาแบลน้ันเปนคนออนสุภาพ และรักพระเจา ความออนสุภาพ และรักพระเจาน้ันเปนอยางไร ใหเด็กๆยืนขึ้น และ
แสดงใหคุณดู 

 

 เพราะวาพระเจาทรงรูถึงจิตใจของพ่ีรองท้ังสองคนน้ี  พระเจาทรงรับเครืองบูชาของอาแบลคือเน้ือสัตว แตพระองคไม
ทรงโปรดเคร่ืองบูชาของคาอินซึ่งเปนเมล็ดพืช และพืชผักตางๆ 

 

 คาอินเห็นวาพระเจาทรงโปรดเคร่ืองบูชาของอาแบล แตไมใชของเขา เขาเร่ิมอิจฉา และโกรธในใจ พระเจาทรงเห็นวา
คาอินโกรธ และทรงเตือนใหเขาท่ีจะระมัดระวัง แตคาอินไมเชื่อฟงพระเจา ความอิจฉาของคาอินเพ่ิมขึ้นๆจนกลายเปน
ความเกลียด เขาเกลียดพ่ีนองของเขา 

 

 ใหคิดถึงเวลาท่ีเธอรูสึกอิจฉา ใครคือคนที่เธออิจฉา และเธอรูสึกอยางไรบาง ใหเด็กๆไดตอบสนอง เธอแสดงออก
อยางไรขณะที่รูสึกอิจฉา ใหเวลากับเด็กๆที่จะบรรยายปฏิกริยาที่มีตอความรูสึกอิจฉา 

 

 เราลองมาทดสอบดูวามีอะไรที่จะเกิดขึ้นไดบางเม่ือคนหน่ึงคนกําลังรูสึกอิจฉาอยู ใหกางกระดาษหนังสื่อพิมพ หรือ
กระดาษบางๆปดปากกลองที่เตรียมเอาไว ใชเทปกาวปดยืดกระดาษกับกลอง และใหขึงไวใหตึงพอท่ีจะใชรับนํ้าหนัก
ได ใหเด็กแตละคนคอยๆวางกอนหินลงบนกระดาษ ใสกอนหินลงไปจนกระท่ังกระดาษฉีกและตกลงไปในกลอง 
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 เม่ือเราใหความโกรธเพ่ิมขึ้นในจิตใจของเรา มันก็เหมือนกับการแบกนํ้าหนักไปมาภายในใจเรา หากเราไมเรียนรูท่ีจะ
รัก และใหอภัย ความโกรธจะทวีขึ้นจนกระท่ังกอใหเกิดความเสียหาย และจบลงดวยการทํารายผูอ่ืน และทําบาปตอ
พระเจา 

 

 ลองมาดูวาจะเกิดอะไรขึ้นบางเม่ือคาอินอิจฉา อยูมาวันหน่ึงคาอินไดพาอาแบลไปท่ีทุงนา และฆาเขาท่ีน่ัน 
 

 พระเจาทรงไลคาอินไป และบอกกับเขาวา เขาจะไมสามารถปลูกพืชไดอีกเลย ชางเปนเร่ืองท่ีเศราเก่ียวกับพ่ีนองสอง
คน 

 

 ทําไมคาอินถึงทําบาป และฆาพ่ีนองของเขา? (เพราะวาคาอินอิจฉา และโกรธ) 
 

 การอิจฉาสามารถเกิดจากสิ่งแลกนอย มีอะไรบางท่ีอาจเปนเหตุใหพี่นองเกิดการอิจฉาริษยาได ใหเด็กๆไดตอบสนอง 
 

 พระเจาทรงตองการใหเรารักผูอ่ืน – ไมประสงคใหเราอิจฉากัน  การแสดงความรักคือการที่เราแสดงความชื่นชมยินดี
กับพ่ีนองของเราเม่ือเกิดสิ่งดีๆกับพวกเขา พระเจาประสงคใหเราปลอยวางความเจ็บปวดท่ีคอยๆเกิดขึ้นกอนท่ีมันจะ
กลายเปนความบาปท่ีใหญกวา น่ีคือสิ่งท่ีพระคัมภีรกลาวไว 

จงยกโทษใหเขาและเขาจะยกโทษใหทาน ลูกา 6:37ข 
 

 ใหเด็กๆพูดตามคุณ 1 ครั้ง และใหเด็กๆหันไปหาเพ่ือนอีกสองคน แลวทองพระธรรมขอน้ีใหเพ่ือนเขาฟง 
 

 เราลองมาชวยกันคิดวาเรองราวจะเปนอยางไร ถาตอนน้ันคาอินเชื่อฟงคําเตือนของพระเจา ตอนน้ันหากคาอิน
อธิษฐานกับพระเจาวา “ขอโปรดยกโทษบาปผิดของขาพระองค ขาพระองครูวาจิตใจหย่ิงยโส และอิจฉาพ่ีนองของขา
พระองค ขอทรงเติมเต็มจิตใจขาดวยความรักของพระองค” เธอคิอวาพระเจาจะทรงรับฟงคําอธิษฐานน้ันหรือไม ให
เด็กๆไดตอบโดยการพยักหนา  

 

 จากน้ันหากคาอินไปหา อาแบลและพูดวา “ฉันรูสึกอิจฉาเธอเพราะพระเจาทรงพอพระทัยเคร่ืองบูชาของเธอ โปรดยก
โทษใหฉันดวย” เธอคิดวาเร่ืองน้ีจะจบอยางไรหากคาอินไดทําอยางน้ัน ใหเด็กๆไดตอบสนอง 

 

 ซาตานตองการเอาความโกรธ และความอิจฉาใสเขามาในจิตใจของเรา พระเจาตองการเติมเต็มจิตใจของเราดวยความ
รัก พระองคตองการใหเรายกโทษ และขอการทรงโปรดอภัยเม่ือเรามีความรูสึกท่ีปวดราว 

 
 

 
 



การจบบทเรียน:   

 

    
เอากระดาษใหเด็กทุกคน คนละ 1 แผน และเตรียมสีเทียนไวใหพวกเขาดวย ใหวาดรูปของเธอ พี่นองของเธอลงบนกระดาษ 
 
มีอะไรบางท่ีอาจจะเปนสาเหตุใหพี่นองเกิดการอิจฉาริษยากัน ใหเด็กไดตอบสนอง 
 
ใหชูรูปของพวกเธอขึ้นมา เม่ือถึงรอบของเธอใหบอกชื่อพ่ีนองของเธอดวย และบอกวิธี 1 วิธีท่ีเธอจะแสดงความรัก และใหอภัย 
แทนท่ีจะเปนการอิจฉาริษยา 
 
เมื่อเด็กๆทุกคนแบงปนเสร็จแลว ใหพวกเขายืนเปนวงกลมชิดๆกัน และเอารูปครอบครัวของเขาท่ีวาดแลววางไวตรงกลาง
วงกลม ใหคุณนําอธิษฐาน พระบิดาในสวรรค ขอบคุณสําหรับครอบครัวท่ีแสนวิเศษของพวกเรา โปรดเอาความโกรธ และการ
อิจฉาริษยาออกจากจิตใจของพวกเรา และเติทเต็มดวยความรักของพระองค โปรดชวยเราท่ีจะรัก และใหอภัย ในพระนามพระ
เยซูคริสตเจา   อาเมน 
 
 
กิจกรรมเสริม:  
ไมจําเปนตองมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 
 
 

 

การประเมินผลผูเรียน:   
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