
ดานจิตวิญญาณ บทท่ี 12 
เร่ือง  ปญหาคูแฝด 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเช่ือมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา 

ตัวชี้วัด:  ฝกปฏิบัติในการอธิษฐาน,อานพระคัมภีร,นมัสการ และการรับใชพระเจา 

สาระการเรียนรู:  รู และเขาใจเรื่องราวในพระคัมภีร 

 

กลุมอายุ:  6-8 

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  คนพิเศษของพระเจา 

บทเรียน:  ปญหาของคูแฝด 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็กจะบรรยายถึงเหตุการณที่เขา/เธอเคยใหอภัยคนอื่น 
2. เด็กจะเปรียบเทียบเก่ียวกับจิตใจที่เปลี่ยนแปลง และจิตใจท่ียังไมเปล่ียนแปลง 
3. เด็กจะขอพระเจาที่จะชวยเหลือเขา/เธอที่จะเปนคนที่รูจักใหอภัยผูอื่น  

 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  
 

1. พระคัมภีร 
2. วัตถุช้ินเล็กๆที่สามารถเอาไปซอนได(เชนแกวนํ้า หรือดินสอ) 
3. กระดานดํา และชอลค 
 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 
 ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
 
 
 

 สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:  
1. อาน และศึกษาบทเรียนทั้งหมด 
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2. รวบรวมอุปกรณตางๆ 



3. อาน และศึกษาพระธรรม ปฐก 25:19-25 และ 27 และทําเครื่องหมายเอาไว 
4. อธิษฐานเผ่ือเด็กๆที่จะถอมใจ และเลือกที่จะใหอภัยผูอื่น 

        
 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
 
การนําเขาสูบทเรียน:   

 

  

 

   
 ยินดีตอนรับเด็กๆทุกคนเขามาเรียนรูเร่ืองราวตางๆดวยกัน วันน้ีเราจะเร่ิมดวยเกมหน่ึงเกม เราจะเอาของเหลาน้ีไป

ซอน (ใหเด็กๆดูของช้ินเล็กที่คุณไดเตรียมมาเชน ดินสอ หรือแกวนํ้า) ครูตองการอาสาสมัครหน่ึงคนที่จะออกจาก
หองเรียนขณะท่ีคนอ่ืนๆจะเอาของไปซอน 

 
 ใหเลือกอาสาสมัครที่มีความมั่นใจ และมีทักษะดานกีฬา ขณะที่อาสาสมัครคนดังกลาวออกจากหอง ใหเด็กตัดสินใจวา

จะเอาของไปซอนไวที่ไหน จากน้ันใหแบงเด็กออกเปนสองกลุม 
 

 กลุมท่ีหน่ึงจะเปนคนท่ีชวย (อาสาสมัคร) ไปยังท่ีๆเราเอาของซอนไว และเม่ืออาสาสมัครเขาใกลสิ่งของแลว ใหกระทืบ
เทา แตถาเขาอยูหางจากสิ่งของ ใหยกเทาขึ้น และวางลงเบาๆโดยไมใหมีเสียง 
 

 สวนกลุมท่ีสอง เธอจะตองทําในส่ิงท่ีตรงกันขามกับกลุมท่ีหน่ึง พวกเธอจะแกลงคนที่เปน (อาสาสมัคร) เม่ือ
อาสาสมัครเขาใกลสิ่งของแลว ใหยกเทาขึ้น และวางลงเบาๆโดยไมใหมีเสียง แตถาเขาอยูหางจากส่ิงของ ใหกระทืบเทา 
ดังๆ 
 

 กลุมท่ีหน่ึง พวกเธอจะตองทําอะไรบาง (เมื่ออาสาสมัครเขาใกลสิ่งของแลว ใหกระทืบเทา) 
 
 กลุมท่ีสอง พวกเธอจะตองทําอะไรบาง (เมื่ออาสาสมัครออกหางจากสิ่งของ ใหกระทืบเทา) 

 
 จงจําไววา เราจะไมพูดอะไรเม่ืออาสาสมัครของเรากลับเขามาในหอง เมื่อคุณแนใจวาเด็กทุกคนเขาใจการเลนเกมน้ี ให

พาอาสาสมัครกลับเขามา เราไดซอน (ช่ือของ) ไวขณะท่ีเธออยูขางนอก เพ่ือนๆของเธอจะชวยเธอหาของโดยการ
กระทืบเทาเม่ือเธอเขาใกลสิ่งของชิ้นน้ัน พรอมหรือยัง ถาพรอมก็เร่ิมได 
 

 ทันทีที่อาสาสมัครเริ่มรูสึกวาเพ่ือนๆทําใหเขาสับสนดวยสัญญลักษณที่มีความหมายตางๆการ ใหคุณหยุดเกมทันที 
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 ดูเธอจะสับสนมากใชไหม ทําไมถึงเปนเชนน้ี (เพราะวาเพ่ือนๆใหสัญญานที่มีความหมายที่แตกตางกัน)  
 

 เราจะลองเลนกันอีกคร้ัง คราวน้ีครูจะใหเฉพาะกลุมท่ีหน่ึงท่ีจะชวยเธอ ใหกลุมท่ีสองกลับไปน่ังท่ีของตัวเองไดแลว 
 
 ใหเลนจนกวาอาสาสมัครจะสามารถหาของช้ินน้ันพบ จากนั้นใหเด็กกลับเขามารวมกันอีกครั้งหน่ึง  

 
 บอกอาสาสมัครวา เธอรูสึกอยางไรบางตอนที่เพ่ือนๆใหสัญญาณท่ีแตกตางกัน (สับสน-ฉันไมรูวาจะทําอยางไรดี) 
 
 เธอรูหรือไมวากลุมท่ีสองพยายามทําอะไรกับเธอ (แกลงฉัน – ทําใหฉันหลงทาง)  

 
 มีใครบางท่ีชอบใหคนอ่ืนแกลง ใหเด็กๆไดตอบสนอง  

 
 การถูกแกลง ทําใหเรารูสึกไมดี มันอาจจะเปนการท่ีคนอ่ืนตองการลอเลนกับเธอ หรืออาจจะพยายามเอาของท่ีเธอ

ตองการไป เคยมีใครท่ีแกลงเธอใหลมลง และจากน้ันหัวเราะเยาะเธอ มีไหม ซึ่งน้ันเปนวิธีหน่ึงของการแกลงกัน 
  
 เธอรูสึกอยางไรบางเม่ือถูกแกลง ใหเด็กๆไดตอบคําถาม 

 

 ในเร่ืองราวของวันน้ี จะเก่ียวกับผูชายคนหน่ึงท่ีออกอุบายแกลงพ่ีชายของเขา และยังออกอุบายอ่ืนๆดวย ลองฟงดูวา
เกิดอะไรขึ้นระหวางสองพี่นองน้ี 
 

  
กิจกรรมการเรียนการสอน: 
 

 

         

 

  
 พี่นองสองคนน้ีมีชื่อวา ยาโคบและเอซาว เขาทั้งเปนฝาแฝดกัน เธอเคยรูจักเพ่ือนท่ีเปนฝาแฝดกันบางไหม ใหเด็กๆได

ตอบสนอง 
 

 เอซาวเกิดกอน เปนคนที่มีขนเยอะ แฝดคนนองช่ือวา ยาโคบ เขาชอบอยูกับครอบครัวในเตนทของพวกเขา 
 

 วันหน่ึงเม่ือเอซาวกลับจากการลาสัตว เขาเห็นนองชายของเขากําลังทําแกงเน้ืออยู กล่ินชาวนากินเหลือเกิน และเอซาว
ก็หิวมากจนทองรองดวย 
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 เขาบอกกับนองชายวา “ขอแกงเน้ือใหฉันกินบางซิ”  
 
ยาโคบบอกวา “ไมไดหรอก แตถาพ่ีเอาตําแหนงบุตรคนแรกใหฉัน ฉันถึงจะยอมใหกิน ตําแหนงของบุตรคนแรกนั้น
หมายความวา เขาจะไดทุกสิ่งทุกอยางไมวาจะเปนท่ีดิน หรือเงินทองจากพอเม่ือพอของเขาตายไป ในอดีตสิทธิน้ีจะตก
เปนของบุตรคนแรกเทาน้ัน เด็กๆใครที่จะไดรับสิทธิน้ัน ใหเด็กๆไดบอกช่ือของลูกคนโตในเรื่องน้ี 
 

 ในสมัยน้ัน ลูกคนโตจะไดมรดกท้ังหมดของครอบครัว แตเอซาวไมใสใจกับสิ่งเหลาน้ัน – เขาตองการเพียงแกงเน้ือ
เทาน้ัน ดังน้ันเขาจึงขายสิทธิของลูกคนโตใหกับยาโคบโดยแลกกับแกงเน้ือเพียงถวยเดียว ใหกระทืบเทาถาเธอคิดวาสิ่ง
ท่ีเขาทําเปนสิ่งท่ีดีและเหมาะสม  สะบัดแขนไปมาหากเธอคิดวาสิ่งท่ีเขาทําเปนสิ่งท่ีเหมือนกับคนขาดสติ ไรความคิด 

 

 พอของแฝดท้ังสองคือ อิสอัค ตอนนี้เขาแกมากแลว เขาตองการอวยพรลูกชายคนโตของเขา เอซาว กอนท่ีเขาจะตาย 
เขาจึงใหเอซาวออกไปลาสัตว เพ่ือท่ีจะเอามาทําอาหารอรอยๆใหเขากิน เอซาวออกไปลาสัตวในปา 

 

 นางเรเบคาหเปนแมของแฝดท้ังสองคนน้ันไดยินสิ่งท่ีอิสอัคพูดคุยกับเอซาว เธอเรียกยาโคบมา และบอกวา “เร็วๆเขา 
ไปฆาแกะสองตัวแลวเอามาใหแม แมจะทําอาหารอรอยๆเพ่ือท่ีเจาจะเอาไปใหพอของเจาทาน พอของเจาจะไดเขาใจวา
เจาเปนเอซาว และอวยพรเจา” 
 

 ยาโคบบอกกับแมวสา “แตเอซาวมีขนเยอะ ถึงแมวาพอจะมองไมเห็น แตถาเขาจับตองตัวขา เขาจะรูวาขาไมใชเอซาว” 
 

 แตนางเรเบคาหมีแผนอยูแลว เขาเอาหนังแกะพันรอบแขน และคอของยาโคบ เพราะวาเม่ืออิสอัคจับท่ีหนังแกะเขาจะ
ไดคิดวาน่ันคือเอซาว 
 

 ใหพยักหนารับถาสิ่งท่ีนางเรเบคาหกับยาโคบทําน้ันเปนสิ่งท่ีซื่อสัตย และใหสายหนาหากสิ่งทืท้ังสองคนน้ันทําเปนสิ่ง
กลอุบาย 

 

 ยาโคบเอาอาหารอรอยไปใหอิสอัค และโกหกวา “ขาคือเอซาว” ดังน้ันอิสอัคจึงใหพรท้ังหมดกับยาโคบ เม่ือเอซาว
กลับมาพรอมกับเน้ือท่ีเขาลามาได เขาทําแกงเน้ือ และเอาไปใหกับอิสอัคพอของเขา 

 

 อิสอัคพูดวา “นองชายของเจาหลอกขา ขาไดใหพรท้ังหมดกับเขาไปแลว” 
 

 เอซาวรองไหเสียงดัง ใหเด็กๆทําเสียงรองไหเหมือนกับที่เอซาวรองไห ยาโคบไดออกกลอุบายเพื่อท่ีจะรับพรท้ังหมด
จากพอไปแลว ครูจะนับหน่ึงถึงสาม แลวใหทุกคนตะโกนดังๆวา “เปนไปไมได” พรอมหรือยัง หน่ึง – สอง – สาม 
“เปนไปไมได” 
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 เอซาวเสียใจมาก เขาตัดสินใจท่ีจะฆายาโคบ นางเรเบคาหรูเก่ียวกับแผนการณของเอซาว เธอจึงสงยาโคบใหไปอยูใน
เมืองท่ีหางไกล 
 

 หลายปผานไป ยาโคบตองการที่จะพาครอบครัวของเขากลับไปเย่ียมบานเกิด แตเขายังกลัววา เอซาวยังจะโกรธเขาอยู 
ขณะท่ีเขาเดินทางกลับบาน เขาเห็นคน 400 คนกําลังขี่มาตรงมาหาเขา คนเหลาน้ันเปนคนของเอซาว ทุกคนกลัวมาก  
 

 เม่ือยาโคบออกไปพบกับเอซาว เขากมกราบลงกับพ้ืนเจ็ดคร้ัง แตเอซาวกลับวิ่งเขามาหายาโคบ และกอดเขาไว 
 

 ตอนจบน้ีทําใหเธอรูสึกแปลกใจไหม ทําไม ใหเด็กๆไดตอบ 
 

 ใครเปนคนชอบอุบายในเร่ืองน้ี (ยาโคบ) 
 

 เขาไดทําอะไรบาง (แลกสิทธิของบุตรคนโตกับแกงเนื้อหน่ึงถวยจากเอซาว และออกกลอุบายขโมยพรของเอซาวจาก
อิสอัค) 
 

 เอซาวทําอยางไรถึงยินดีตอนรับยาโคบกับบาน ถึงแมวายาโคบจะหลอกเขาในหลายๆเร่ือง (เอซาวใหอภัยยาโคบ) 
 

 มีใครบางท่ีจะพูดใหเราฟงเก่ียวกับเร่ืองการใหอภัย ใหโอกาสกับเด็กๆที่จะเลาเรื่องใหกับเพ่ือนๆฟงเก่ียวกับการใหอภัย
ผูอื่น 
 

 เราลองมาดูวาพระเจาเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราอยางไรถึงทําใหเราสามารถอภัยใหคนอ่ืนได ใหวาดรูปหัวใจสองดวง
บนกระดาษ ใหช้ีไปที่หัวใจดวงแรก น้ีคือใจท่ีไมยอมเปล่ียนแปลงของเรา พวกเราจะเขียนสิ่งตางๆท่ีไมดีท่ีคนในเร่ือง
เลาท่ีเราไดเรียนมาไดกระทํา 

 

 ใหเด็กๆเขีนนขอความลงในรูปหัวใจ หรือใหเด็กๆบอกก็ไดแลวใหคุณชวยเขียนลงไป (คําตอบที่อาจเปนไปไดเชน 
การอิจฉา, การขโมย, การโกหก, ตองการฆาผูอื่น) 

 
 เม่ือเราใหพระเจาเติมเต็มจิตใจเราดวยความรักของพระองค (ใหเขียนคําวา รัก ลงในหัวใจอีกดวงหน่ึง) คราวน้ีไมมีท่ี

วางสําหรับสิ่งท่ีไมดีแลว - เพราะวาหัวใจของเราเปยมไปดวยความรักของพระเจาแลว 
 

 หัวใจดวงไหนที่เธออยากมี ใหเด็กๆช้ีไปยังหัวใจท่ีพวกเขาชอบ 
 
 

 



การจบบทเรียน:   
 

   

 

  
มีเพียงพระเจาเทาน้ันท่ีจะเอาความเจ็บปวด และความรูสึกเศราเสียใจออกไปจากใจของเรา  พระเยซูคริสตบอกกับเราใหเรายก
โทษความผิดบาปของผูอ่ืน แลวพระเจาจะทรงยกโทษให ใหเราทุกคนลุกขึ้นยืนแลวใหทําเปนรูปหัวใจ ใหชวยเด็กๆยืนเปนรูป
หัวใจ 
 
พระเยซูคริสตบอกวาเม่ือเรารวมตัวกันเพ่ืออธิษฐาน พระองคจะอยูกับเราท่ีน่ี ใหเราหลับตาและใหคิดวาตอนน้ีพระเยซูคริสต
กําลังยืนอยูตรงกลางหัวใจดวงน้ี ใหหยุดสัก 2-3 วินาที ใหเราแตละคนท่ีจะขอใหพระองคเติมเต็มหัวใจของเราดวยความรักของ
พระองค เพ่ือใหเราจะสามารถอภัยใหกับคนท่ีทํารายเราได ครูจะอธิษฐานสั้นๆ จากนั้นหากมีใครที่ตองการอธิษฐานก็ใหอธิษฐาน
ตอจากครูได  
 
พระเยซูคริสตเจา โปรดชวยเติมเต็มจิตใจของฉันดวยความรักของพระองค และชวยฉันใหอภัยใหกับผูอ่ืน 
 
เมื่อเด็กคนสุดทายอธิษฐานจบ ใหจบคําอธิษฐานโดยการพูดพรอมๆกันวา ในพระนามพระเยซูคริสตเจา อาเมน 
 
 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 
 
 

 

การประเมินผลผูเรียน:   
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