
 1 

 
บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทที่  12 

เรื่อง  พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสทุธ์ิ: ตรีเอกานุภาพ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเชื่อม่ันวาพระเยซูทรงเปนพระเจา 

ตัวช้ีวัด:  รู และเขาใจพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู:  รู และเขาใจแนวคิดพ้ืนฐานหลักศาสนศาสตร 

 

กลุมอายุ:  9-11 ป  

ปที่:  1 

หัวขอหลัก:  พระเจาพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

บทเรียน:  พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์: ตรีเอกานุภาพ 

เวลาที่ใชในการสอน:  45-60 นาที 

 
 
วัตถุประสงคการเรียนรู: 

           
1. เด็กจะสามารถอธิบายไดวา ตรีเอกานุภาพนั้นคลายกับผลไมชิ้นหนึ่ง ซึ่งมีความแตกตางกันสามสวน 
(เปลือก, เนื้อผลไม และแกน) แตท้ังสามสวนนัน้เปนพระเจาองคเดียวกัน (ใหเลือกผลไมในทองถิ่นที่มี
เปลือก เนื้อ และแกนหรือเมล็ด) 

 

อุปกรณการสอนที่ตองการใช:                                                                    
 

  
 

1. ผลไม และมีดสําหรับปอก หรือผาผลไม 
2. กระดาษ และดินสอส ี

 
     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 
 เมล็ดจากผลไมสําหรับการนําเสนอ, ถวย และดินนิดหนอย, หรือกระดาษแผนใหญ และดินสอสี  
 

ส่ิงท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจดัทํา:   
1. อานบทเรียนทั้งบท 
2. รวบรวมอุปกรณตางๆ 
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3. ใหเลือกผลไมในทองถิ่นที่มีเปลือก เนื้อผลไม และแกน หรือเมล็ด ถาเปนไปไดใหเตรียมผลไมใหเพียงพอ
กับจํานวนเด็กในชัน้เรียน เพ่ือท่ีเด็กแตละคนจะมีผลไมของตนเอง ถาคุณมีผลไมไมเพียงพอสําหรับทุกคน 
ใหเตรียมไวจํานวนหนึ่ง จากนั้นใหแบงเด็กๆออกเปนกลุมๆ แลวแจกผลไมใหกลุมละหนึ่งลูก 

4. อธิษฐานเผื่อเด็กๆท่ีจะสามารถเขาใจเก่ียวกับแนวคิดแบบ ตรีเอกานุภาพ: พระเจาพระบิดา พระบุตร และพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ สามคนในหนึ่งเดียว    

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
 
การนําเขาสูบทเรียน: 

 
 

 

    
 ครมูีปริศนาอยางหนึง่จะถามทุกคน ใหนําเด็กที่จะใหความสนใจกับปริศนาท่ีคุณเอาไวบนกระดาน และใหพูดดวย

เสียงดังๆ อะไรเอยมีสามสวน แตเปนอันเดียวกัน อรอย และแตละสวนนัน้มีประโยชน สวนท่ีหนึ่งนั้นมีประโยนชดานโภชนากร 
อีกสวนหนึ่งมีไวเพื่อปองกัน และอีกสวนหนึ่งเอาไวปลูก สิ่งนี้คืออะไร 

ใหแบงเด็กๆออกเปนกลุมๆละสี่คน แลวใหพวกเขาชวยกันคิดวาสิ่งนั้นคืออะไร ถาหากเห็นวาเด็กๆไมสามารถท่ีจะหา
คําตอบได ใหคุณเร่ิมใบใหกับพวกเขา คุณอาจจะบบอกพวกเขาวา สวนหนึ่งคือเมล็ด จากนั้นเมื่อผานไปอีกชวงหนึ่งใหคุณบอก
พวกเขาวาอีกสวนหนึ่งคือ เปลือก จากนั้นเมื่อผานไปอีกชวงเวลาหนึ่งใหบอกพวกเขาวา อีกสวนหนึ่งคือเนื้อ สุดทายแลวใหเฉลย
วาเปน มะละกอ หรือแอบเปลก็ได 
 

 
 
 การนําเสนอ และกิจกรรมการเรยีนการสอน: 

 
 

 

   

 ใหนําเด็กๆเพื่อที่จะพูดคุยกันเกี่ยวกับผลไมที่คุณไดเลือกเอาไว เมื่อมองดูมะมวงก็จะเห็นเปนลูกทั้งหมด แตมนั
ประกอบดวยสามสวนหลักๆซึ่งมีความสําคัญที่เทาเทียมกันคือ สวนที่หนึง่จะเปนเปลือก เปลือกมะมวงจะตองเปน
เปลือกมะมวง ไมเหมือนกับเปลือกสม หรือเปลือกกลวย สวนของเปลือกนั้นจะชวยในการปกปองมะมวงทั้งลูกให
สมบูรณ ใหเอาลูกมะมวง (หรือผลไมชนิดอื่น) ทีคุ่ณเตรียมเอาไวนํามาวางไวที่หนาชั้น ใหเด็กๆดูที่เปลือก นี่คือเปลือก
มะมวง เปนสวนหนึ่งของมะมวง แตเฉพาะเปลือกนี้เราไมไดเรียกวาลูกมะมวง ใหสงตอเปลือกมะมวงไปรอบๆหอง
เพื่อที่พวกเขาจะไดสัมผัส และดมกล่ินของเปลือก เปลือกก็คลายกับรากฐานของ Christian world view house 
รากฐานนัน้ถูกสรางขึ้นจากธรรมชาติของพระเจา เราเรียนรูวาเจาเปนใคร เรียนรูเกี่ยวกับพระบิดา พระบุตร และพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิ และบทบาทของพระเจา เมื่อเรารูจักกับพระเจา เราสามารถที่จะรกั และเช่ือฟงพระองค การเรียนรู
และเขาใจเก่ียวกับผลไมลูกนี้ก็จะสามารถชวยใหเราเขาใจมากขึ้นเก่ียวกับธรรมชาติของพระเจาดวยเหมือนกัน 
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สวนท่ีสองของมะมวงคือ เนื้อมะมวง เนื้อที่เราพูดถึงตองเปนเนื้อของมะมวงไมใชเนื้อมะละกอ หรือแตงโม (ใหใชผลไมที่เด็กๆ
คุณเคยเปนตัวอยาง) เราสามมารถท่ีจะรับประทานเนื้อของมะมวงได และสวนใหญสวนท่ีอรอยที่เราสามารถกินไดมักจะมาจาก
สวนเนื้อของผลไมนี้ ตัวอยางเชน มะมวงแผน หรือน้ํามะมวง (ใหใชตัวอยางในทองถิ่นที่สามารถทําจากเนื้อมมะมวงได) ถามี
เนื้อมะมวงพอ ใหเด็กๆไดมีโอกาสชิมคนละชิน้ก็ได 

สวนท่ีสามของมะมวงคือ เมล็ด ถามีการนําเมล็ดของมะมวงนี้ไปปลูก เมื่อมันเติบโตขึ้น ผลก็คือเราขะไดมะมวงอีกมากมาย ให
เด็กๆสงตอเมล็ดมะมวงไปรอบๆหอง 

 

  

    

เมื่อเราเรียนรูเก่ียวกับมะมวง ทัง้สามสวนนั้นมจีุดประสงคท่ีแตกตางกัน เปลือกของมะมวง เนื้อของมะมวง และเมล็ดของ
มะมวงเปนสามสวนในผลไมลูกเดียวกัน แตละสวนมีประโยชนเฉพาะ แตทั้งสามสวนนัน้รวมเปนผลไมลูกเดียวกัน 

เชนเดียวกับพระเจาองคที่เรารับใชอยู พระภาคท้ังสามของพระเจามีจุดประสงคทีแ่ตกตางกัน ใหเรามาพิจารณาดขูอความ
ตอไปนี้: 

พระเจาพระบิดาทรงเปนพระผูสราง และทรงปกปองเรา พระองคทรงสรางเรา และรักเรา และปกปองเรา บางครั้งเราทําผิด
และไมเปนท่ีพอพระทัยพระเจา ซึ่งเรียกวา ความบาป พระเจาทรงรักเรามาก พระองคทรงใหพระบุตรของพระองคมาเพ่ือ
ไถความผิดบาปของเรา 

พระเยซูคริสตเปนพระบุตรของพระเจา พระองคทรงเปนพระเจา และทรงเปนมนุษยจริงๆดวย และพระองคทรงทุกขโศก 
และส้ินพระชนมเพื่อไถเราจากบาป พระองคถูกฝงคลายกับเมล็ดพืชท่ีถูกฝง แตพระองคทรงเปนพระเจา และคลายกับเมล็ด
พืชท่ีงอกขึ้นมา พระเยซูคริสตทรงฟนขึ้นมาจากความตาย และใหชีวิตใหมกับเราดวย เราตองมีความเช่ือวางใจในพระเยซู
คริสต ใหรูวาพรระองคทรงสิน้พระชนมเพ่ือเรา และทรงพระชนมอยูเพ่ือ ที่เราจะไดช่ืนชมยินดี และมีที่อยูในแผนดนิ
สวรรค เหมือนกับที่เธอปลูกเมล็ดพืชลงในดิน และเช่ือวามันจะงอกงาม พวกเราเช่ือหรือไมวาเราจะมีชีวิตนิรันดรโดยพระ
เยซูคริสต และโดยการเสียสละของพระองค 

จิตใจของเราก็คลายกับดิน คนอ่ืนสามารถที่จะปลูกเมล็ดลงในจิตใจของเราได คนๆนัน้คือพระวิญญาณบริสุทธ์ิที่จะชวยเรา
ใหเช่ือ และติดตามพระเยซูครสิต เมื่อปลูกเมล็ดพืชลงในดิน ฝนจะรดน้ําให และมันจะเริ่มงอกขึ้นมา พระวิญญาณบริสุทธ์ิ
ไดใสความเช่ือลงในใจเรา และหลอเล้ียงเราดวยพระคําของพระเจา และความเช่ือก็เริ่มเติบโตในเรา เมื่อตนไมโตเต็มที่แลว 
มันก็จะเริม่ออกผล เมื่อความเช่ือจําเริญขึ้นในเรา ก็จะเริ่มปรากฏใหเห็นผลของพระวิญญาณบริสุทธ์ิดวย เชนความรัก 
ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกล้ัน ใจความปรานี ความด ีความสัตยซ่ือ ความไววางใจ 

เมื่อเธอเด็ดผลไมลูกหนึ่งจากตนของมัน  เธอรูทันท่ีวานั้นเปนผลไมลูกหนึ่ง เพราะมันมีเปลือก เนื้อ และเมล็ด เธอจะรูไดวา
มันมีสามสวนโดยท่ีเธอไมจําเปนตองมีผลไมถึงสามลูก แคเพียงลูกเดียวก็พอแลว เชนเดียวกับพระเจา พระองคทรงเปน
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พระเจาท่ีแทจริงแตเพียงพระองคเดียว แตดวยธรรมชาติของพระองคนั้น พระองคทรงมีสามพระภาคคือ พระเจาพระบิดา 
พระเจาพระบุตร และพระเจาพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจาเปนสามสวนในพระองคเดียว 

 
 

 

    

ทุกคนพรอมท่ีจะเลนเกม สาม-ใน-หนึง่หรือยัง ใหจับกลุมๆละสามคน เราจะเลนกันแบบนี้ (คุณอาจจะตองการท่ีจะออกไป
ขางนอกเพ่ือใหเด็กๆไดกระจายตัว) เมื่อครนูับ 1-2-3 ครูตองการใหพวกเธอยืนหนากระดานเรียนหนึ่งภายในกลุมของ
ตนเอง และใหตะโกนตอบวา 1-2-3 เมื่อครูพูดวา สาม-ใน-หนึง่ ครูตองการใหเธอไปยืนอยูขางหลังของหัวแถวของกลุม
ตัวเอง เธอจะตองยืนขางหลังของหัวแถวโดยทําอยางไรก็ไดเพื่อใหครมูองเห็นเพียงคนท่ีเปนหัวแถวเพียงคนเดียว พรอม
หรือยัง ใหเลนเกมสักสองสามคร้ัง เพ่ือใหเด็กๆทุกคนในกลุมจะไดมีโอกาสเปนคนหัวแถว 

เมื่อเลนเกมเสร็จแลว ใหพูดคุยกับเด็กๆเก่ียวกับเกมซึ่งสื่อเกี่ยวกับแนวคิดของ ตรีเอกานุภาพ: พระเจาทรงเปนพระเจาพระ
บิดา พระเจาพระบุตร และพระเจาพระวิญญาณบริสุทธิ์ - สามพระภาคในหนึ่งเดยีว 

 
 

 

   

ใหเด็กแบงกลุมๆละสามคน ใหแตละกลุมวาดรูปผลไมที่คุณไดใชเปนตัวอยาง ใหเด็กคนหนึ่งวาดเปลือก อีกคนหนึ่งวาด
เนื้อ และอีกคนหนึ่งวาดเมล็ด ใหเขียนท่ีเปลือกวา พระเจาพระบิดา ที่เนื้อวาพระเจาพระบุตร และที่เมล็ดวาพระเจาพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ 

จากนั้น ใหพวกเขาบรรยายรูปของตัวเองภายในกลุมวามีความหมายอยางไรบาง 

ถามีผลไมเพียงพอสําหรับแตละกลุม ใหเอาผลไมใหกลุมละหนึ่งลูก เพ่ือจะไดผา และเลาเร่ืองราวโดยการใชผลไมประกอบ
ก็ได 

 

 
การจบบทเรียน:  
 

 

 
 

 

    
ใหเขียนขอความนี้ลงบนกระดาน: มีพระเจาท่ีแทจริงเพียงพระองคเดียว และพระองคทรงมีสามพระภาคคือ พระเจาพระบิดา 
พระเจาพระบุตร และพระเจาพระวิญญาณบริสทุธ์ิ ใหเด็กๆเขียนขอความนี้ลงบนหัวกระดาษของรูปภาพของตัวเอง แนะนําให
เด็กๆนํารูปของตัวเองกลับบาน และแบงปนเร่ืองราวตางๆใหกับคนอื่นๆในครอบครัว ใหเด็กๆมาเลาใหฟงวาไดผลอยางไรบาง 



 5 

กิจกรรมเสริม:  
 

 
 

 

    
 
1. ใหใชผลไมเปนตัวอยาง แตใหเก็บเมล็ดไวเพ่ือนําไปปลูก บันทึกการเจริญเติบโต และใชเปนตัวอยางในการพูดถึงเร่ืองตรีเอ 

กานุภาพ 
2. ถาหากไมมีผลไม ใชตัวอยางเดียวกันที่ใชในบทเรียนนี้ แตใหวาดสวนตางๆของผลไมลงบนกระดาษแผนใหญ หรือวาดลง

บนกระดานก็ได ใหเด็กๆมีสวนรวมโดยการวาดรูปแทน 
 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนคร้ังตอไป) 
 
 

 

การประเมินผลผูเรียน:   
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