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เร่ือง  ปญหาคนเล้ียงแกะของโลท 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเช่ือมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา 

ตัวชี้วัด:  รู และเขาในพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู:  สะทอนมุมมองแบบคริสเตียนโดยผานทางความคิดได 

 

กลุมอายุ:  6-8 

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  คนพิเศษของพระเจา 

บทเรียน:  ปญหาคนเลี้ยงแกะของโลท  

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
            

1. เด็กจะอธิบายถึงสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นระหวางคนเลี้ยงแกะ 
2. เด็กจะบอกเก่ียวกับวิธีที่อับราฮัมไดทําเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว 
3. เด็กจะเลาเก่ียวกับวิธีที่พระเจาเลี้ยงดูอับราฮัม 

 
 

 

 1

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  
 

1. พระคัมมภีร 
2. กระดาษ 
3. ลูกบอลขนาดเล็ก หรือกระดาษท่ีขยําเปนลูกบอล 
 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 
 ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
 
 
 
 



สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา: 
1. อาน และศึกษาบทเรียนทั้งหมด 
2. รวบรวมอุปกรณตางๆ 
3. อาน และศึกษาพระธรรม ปฐก 13 
4. อธิษฐานเผ่ือเด็กๆที่จะรูสึกมั่นใจวาพระเจาจะดูแลสิ่งที่พวกเขาขัดสนอยู และเพ่ือที่เด็กๆจะเปนผูที่มีจิตใจท่ี

เอื้ออารียตอผูอื่น        
 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
 
การนําเขาสูบทเรียน:   

 

 

  

 

 
 ยินดีตอนรับเด็กๆทุกคนเขามาเรียนรูเร่ืองราวตางๆดวยกัน วันน้ีเรามีวิธีท่ีสนุกสนานมากท่ีจะเร่ิมบทเรียนของเรา เรา

จะแบงออกเปนสองกลุม ใหแตละกลุมไปอยูในแตละมุมของหอง 
 
 พวกเธอจะตองแสดงเปนแกะ โดยใหคุกเขาลง และเอามือวางขางหนาทําทาเหมือนแกะ และใหรองวา “บา” 

 

 ใหเลือกคนหน่ึงคนจากในกลุมของเธอท่ีจะแสดงเปนแกะ ใหเลือกเด็กสองคนที่จะแสดงเปนแกะ 
 

 ใหฉีกกระดาษหน่ึงแผนเปนเสนๆ จํานวนแปดเสน เสนกระดาษเหลาน้ีจะใชแทนนํ้า ใหกอง “นํ้า” ไวระหวางเด็กทั้ง
สองกลุม 

 
 ครูจะบอวิธีการเลนเกม จะตองเลนท่ีละคน โดยแตละกลุมจะมีผูเล้ียงแกะหน่ึงคน  เขาจะแตะท่ีไหลของแกะตัวใดตัว

หน่ึง เม่ือคนเล้ียงแกะแตะท่ีไหล ใหเธอหลับตาใหสนิท แลวฟงเสียงของคนเล้ียงแกะใหดีๆ เขาจะนําเธอไปยังนํ้า คน
เล้ียงแกะจะไมสามารถผลัก หรือดัน หรือจูงแกะได   

 
 และเม่ือแกะไปถึงนํ้าแลวใหหยิบกระดาษหน่ึงเสนแลวรีบกลับมายังกลุม คนเล้ียงแกะจะพาแกะตัวอ่ืนไปหานํ้าอีก เรา

จะเลนจนกวานํ้าจะหมด จากน้ันเราจะมาดูวากลุมไหนจะไดนํ้าเยอะกวากัน 
 

 ใหคุณนําเด็กๆเลนจนกวานํ้าจะหมด จากน้ันใหนับกระดาษที่แตละกลุมจับมาได 
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 ใหถามคนเลี้ยงแกะทั้งสองคนวา เธอรูสึกอยางไรเม่ือแกะของอีกกลุมหน่ึงไดนํ้าไป ใหคนเล้ียงแกะไดตอบคําถาม 
 

 สิ่งท่ีเราเลนไปน้ันเปนมากกวาเกม มันเปนสิ่งท่ีเกิดขึ้นจริงในเร่ืองท่ีเราจะมาเรียนดวยกันในวันน้ี ใหเรามาคนหาดูวา 
ใครเปนคนเล้ียงแกะบาง และอะไรที่เกิดขึ้นกับแกะท่ีกระนํ้าเหลาน้ัน 
 

  
กิจกรรมการเรียนการสอน: 
 

 
 

   
 มีใครท่ีจะบอกครูไดบาง อับราฮัมคือใคร (ผูชายคนที่ออกเดินทางไปยังดินแดนใหม เพ่ือที่จะเปนบิดาของชนชาติของ

พระเจา 
 

 ขณะท่ีอับราฮัมเดินทางไปยังดินแดนแหงใหม เขาไดพาหลานชายไปดวย หลานชายคนน้ันมีชื่อวา โลท หลานชายคน
น้ันมีชื่อวาอะไร (โลท) 
 

 พระเจาไดอวยพรอับราฮัม และทุกคนท่ีอยูกับเขา ฝูงแกะของเขามีมากขึ้นเร่ือยๆ จนท้ังสองคนมีฝูงแกะขนาดใหญมาก 
ตอนน้ีใหต้ังใจฟงใหดีๆ ทุกคร้ังท่ีครูคําวา “แกะ” ใหพวกเธอพูดวา “บา” ใหเราลองมาฝกดวยกัน  “แกะ” ใหนําเด็กออก
เสียงวา “บา” 

 

 พวกเธอจะตองดูท่ีครูวาขณะท่ีครูเลาเร่ือง ครูทําทาทางอยางไรบาง และพวกเธอจะตองทําตามครูดวย  
 

 ดีมาก ดินแดน คานาอัน น้ันท้ังรอน และแหงแลง ซึ่งจะทําใหแกะ (บา) หิวนํ้าอยูเสมอ แตในบริเวณน้ันกลับมีนํ้าไมมาก 
 

 อับราฮัม โลท และคนอ่ืนๆอาศัยอยูกันในเตนท ดังน้ันจึงมีเตนทมากมายในบริเวณคายท่ีพักของพวกเขา ซึ่งไมไกลจาก
บริเวณท่ีพักของพวกเขา คนเล้ียงแกะของอับราฮัม และโลทกําลังดูแลแกะของเขาอยู (บา) 

 

 เพราะวามีแกะจํานวนมากมาย (บา) แตมีนํ้าเพียงนิดหนอย ดังน้ันคนเล้ียงแกะจะตองหมุนเวียนกันนําแกะไปดื่มนํ้า 
วันหน่ึงเกิดขอโตแยงระหวางคนเล้ียงแกะ คนเล้ียงแกะของโลทพูดวา “แกะ(บา) ของพวกเจาดื่มนํ้ามากเกินไป” 

 

 คนเล้ียงแกะของอับราฮัมตอบวา “ไมมีทาง อับราฮัมเจานายของเราเปนหัวหนาใหญท่ีน่ี ดังน้ันแกะ (บา) ของเขา
จะตองไดนํ้าเทาท่ีมันตองการ มีอะไรบางที่เธอเคยเกิดขอโตแยงกัน” ใหเด็กๆไดตอวสนอง 
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 วันแลววันเลาท่ีคนเล้ียงแกะของอับราฮัม กับโลททะเลาะกันเร่ืองนํ้า เม่ืออับราฮัมไดยินเร่ืองท่ีเกิดขึ้น เขาไปหา
หลานชายของเขาและพูดวา “ใหเรายุติเร่ืองบาดหมางระหวางเรา หรือคนเล้ียงแกะของเรา เพราะวาเราเปนครอบครัว
เดียวกัน” 
 

  อับราฮัมจึงชวนโลทเพื่อท่ีจะขึ้นไปยังเนินเขาเพ่ือมองดูบริเวณท้ังหมด ใหเอามือปองตา และใหเด็กๆทําตามสิ่งที่คุณ
ทําดวย ใหเราลองมองไปไกลๆ และดูวาเราเห็นอะไรบาง 
 

 อับราฮัมบอกกับโลทวา “ประเทศท้ังหมดอยูตอหนาเรา ใหเจาเลือกพื้นท่ีท่ีจะใชเล้ียงแกะ(บา) ของเจา ถาเจาตองการ
นําพาฝูลแกะ(บา)ไปทางนี้ (ใหช้ีไปดานใดดานหน่ึง) ลุงก็จะไปอีกทางหน่ึง (ใหช้ีไปอีกทางหน่ึง) แตถาเจาตองการนํา
แกะ(บา) ไปทางน้ัน (ใหช้ีไปดานใดดานหน่ึง) ลุงก็จะไปอีกทางหน่ึง (ใหช้ีไปอีกทางหน่ึง)” 

 

 โลทมองไปรอบๆ เขามองเห็นแมนํ้าสายหน่ึงไหลผานผืนดินท่ีเขียวชอุม “ผมจะพาแกะ(บา)ของผมไปทางน้ี” เขาบอก
กับลุงของเขา น่ันหมายความวาเขาใหอับราฮัมอาศัยอยูบนดินแดนท่ีไมคอยมีนํ้าเทาไหร แตอับราฮัมก็ไดเห็นดวยกับ
การตัดสินใจของอับราฮัม 

 

 วันน้ันทําใหอับราฮัมกับโลทตองแยกทางกัน โลทพาแกะ(บา) ของเขาไปยังดินแดนท่ีสวยงามและสวยงามและมีแมนํ้า
ไหลผาน อับราฮัมพาแกะ(บา)ของเขาไปยังดินแดนท่ีแหงแลง อับราฮัมเชื่อวางใจในพระเจาท่ีจะดูแลเขา และแกะ(บา)
ของเขา ถึงแมวาเขากําลังมุงหนาสูดินแดนท่ีแหงแลงกวา 
 

 และพระเจาไดพูดกับอับราฮัม “ใหมองไปรอบๆตัวของเจา” ใหคุณทําทาปองตา และมองไปรอบๆ และใหเด็กๆทําตาม
ดวย “เราจะใหดนิแดนท้ังหมดกับเจาจากท่ีเหนือ (ช้ีไปทางทิศเหนือ) จรดทิศใต (ช้ีไปทางทิศใต) จากทิศตะวันออก (ช้ี
ไปทางทิศตะวันออก) และจรดทิศตะวันตก (ช้ีไปทางทิศตะวันตก)” 
 

 ใหมองดูเมล็ดทราย ใหคุณทําทาเหมือนกับกําลังมองดูทรายที่คุณกําอยู พงศพันธุของเจาจะมีอยางมากมายเหมือนกับ
เม็ดทรายน้ี พวกเธอคิดวาอับราฮัมมองเห็นทรายจํานวนเทาไหร ใหเด็กๆลองบอกจํานวนตัวเล็กที่มากที่สุดเทาที่พวก
เขาจะบอกได 
 

 ลองดูวา พวกเธอจําเรื่องราวของวันน้ีไดมากเทาไหร ครูจะโยนลูกบอลใหกับคนใดคนหน่ึงเมื่อครูเริ่มถามคําถามแรก 
สําหรับคําถามที่สอง กอนเริ่มใหคนที่ถือลูกบอลโยนลูกบอลใหกับเพ่ือนคนอื่น เราจะโยนบอลไปเรื่อยจนกวาเราจะ
ไดรับคําตอบของทุกคําถาม 

 มีใครบอกครูไดวา อะไรท่ีเปนสาเหตุท่ีทําใหคนเล้ียงแกะของอับราฮัม และของโลททะเลาะกัน (พวกเขาทะเลาะกันเรื่อง
นํ้าด่ืมของแกะ) 
 



 อับราฮัมแกไขปญหาอยางไร (เขาบอกโลทใหเลือกดินแดนที่โลทอยากไป แลวเขาก็เลือกที่จะไปอีกทางหน่ึง) 
 

 โลทเลือกดินแดนท่ีไหน (ดินแดนที่เขียวชอุมและมีแมนํ้าไหลผาน) 
 

 อับราฮัมเลือกท่ีจะไปท่ีไหน (ดินแดนที่แหงแลง และไมคอยอุดมสมบูรณ) 
 

 อะไรที่ทําใหอับราฮัมรูสึกเพียงพอสําหรับการเขาไปอยูในดินแดนท่ีแหงแลงกวา (เพราะวาเขาวางใจในพระเจาที่
พระองคจะดูแลครอบครัวของเขา) 
 

 พระเจาไดบอกอะไรกับอับราฮัม (ดินแดนทั้งหมดจะเปนของเจา และพงศพันธุของเจาจะมีมากมายเหมือนกับทราย) 
 

 สมมติวาเธอเปนอับราฮัม เธอคิดวาจะใหโลทเลือกกอนหรือไม ทําไม ใหเด็กๆไดตอบสนอง 
 

 ใหพูดคําหน่ึงคําท่ีสื่อเก่ียวกับอับราฮัม ใหย้ําคําถามนี้เรื่อยๆจนกวาเด็กๆจะบอกคําตางๆออกมา ใหเด็กคนที่ตอบคน
สุดทายโยนลูกบอลกลับมาใหคุณ 

 
 

 
 

การจบบทเรียน:   
 

 

        
อับราฮัมใจดีกับโลทอยางมาก ถึงแมวาโลทจะเอาดินแดนท่ีอุดมสมบูรณไป เขารูวาพระเจาจะดูแลเขา และพระเจา
ก็ไดทําจริงๆดวย 
 
ถาหากเราวางใจในพระเจา และใหพระองคดูแลเราในความจําเปนทุกอยางของเรา เราก็สามารถที่จะเปนคนท่ีโอบ
ออมอารียได เม่ือพระเจาดูแลเราแลวจะทําใหเราไมรูสึกอิจฉาริษยาอีกตอไป ใหโยนลูกบอลอีกคร้ังหน่ึง ตอนน้ีให
บอกสิ่งท่ีเธอจะทําในสัปดาหเพ่ือท่ีจะแสดงออกถึงความโอบออมอารีย 1 อยาง 

 
 หลังจากที่เด็กทุกคนไดพูดสิ่งที่เขาจะทํา ใหนําเด็กมารวมกัน และอธิษฐานปด 
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 พระเจาพระบิดา ขอบคุณสําหรับตัวอยางชีวิตของอับราฮัม โปรดชวยเราเพื่อท่ีจะเชื่อวางใจในพระองคเหมือนกับท่ีอับราฮัมได
กระทํา เราเชื่อวาพระองคจะทรงจัดเตรียมทุกสิ่งท่ีจําเปนสําหรับเรา โปรดชวยเราใหมีความโอบออมอารียตอผูอ่ืน ในพระนามพระเยซู
คริสตเจา อาเมน  

 
กิจกรรมเสริม:  
ไมจําเปนตองมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 
 
 

 

การประเมินผลผูเรียน:   
 
 
 

 
 


