
บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทท่ี  20 
เร่ือง  ความบาปทําใหเกิดความไมเปนหน่ึงเดียวกับสิ่งท่ีพระเจาทรงสราง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเช่ือมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา 

ตัวชี้วัด:  รูและเขาใจพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู:  สะทอนทรรศนะของคริสเตียน (Christian world view) ในความคิดของแตละคน 

 

กลุมอายุ:  9-11 

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  ความบาปทําใหแยกเราออกจากพระเจา 

บทเรียน:  ความบาปทําใหเกิดความไมเปนหน่ึงเดียวกับสิ่งที่พระเจาทรงสราง 

       เวลาที่ใชในการสอน:  45-60 นาที 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็ก ๆ สามารถระบุสองสิ่งภายในมนุษยซึ่งไดแกความบาปและการทําสิ่งที่ไมดีน้ันสงผลตอโลกที่พระ
เจาทรงประทานใหแกเรา  

 

อุปกรณการสอนท่ีตองใช:                                                                    
 

  
 

1. ตัวอยางของตนไมที่แข็งแรง ก่ิงหรือดอกและตัวอยางตนไมที่ตายหรือกําลังจะตาย  
2. กระดาษและดินสอส ี
3. เรื่องราวในพระคัมภีร: โนอาหตอเรือ 

 
อุปกรณสําหรับกิจกรรมเสริม :   

 
 
สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:  
 
1.  ใหอานบทเรียนทั้งหมด 
2.  รวบรวมอุปกรณทั้งหมด 
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3.  ตัดดอกไมหรือใบหญาลวงหนาสักสองสามวันกอนจะเริ่มช้ันเรียน และตัดดอกไมหรือใบหญาในขณะเม่ือ
กําลังจะเริ่มทํา สิ่งเหลาน้ีจะเปนสิ่งที่ใชในการเปรียบเทียบลักษณะตนไม (พืช) ที่มีความแข็งแรงและพืชที่ไม
แข็งแรง  
4. เตรียมสถานที่ที่จะพานักเรียนไปเดินเพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาเก่ียวกับผลกระทบของความบาปตอสิ่งแวดลอม  
ทําความเขาใจเรื่องของโนอาห ในปฐมกาล 6, 5:8-22  5. 

 

 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
การนําเขาสูบทเรียน:   

 

 
 

 

  พูดกับนักเรียนวา ครูอยากใหนักเรียนดูอะไร
บางอยาง: นักเรียนคิดวาพืชดานไหน (ตนไหน) ท่ีแข็งแรงกวา ใหยกมือขึ้นถาคิดวาพืชอันน้ีแข็งแรงกวา (ใหชูพืชที่คุณครูตัดทิ้ง
ไวเมื่อหลายวันกอน) ใหยกมือขึ้นถาคิดวาพืชอันน้ีแข็งแรงกวา (ชูพืชที่เพ่ิงตัดกอนเริ่มช้ันเรียนขึ้น)   

 แบงนักเรียนออกเปนสามกลุม แลวพูดวา ในกลุมของนักเรียน ใหคิดและเขียนลักษณะของพืชท่ีแข็งแรงวามีลักษณะ
อยางไรบาง จากน้ันใหคิดและเขียนลักษณะของพืชท่ีไมมีความแข็งแรง เมื่อทุกกลุมตอบลงไปเสร็จแลว ใหรวบรวมคําตอบของ
ทุกกลุม (อาจเขียนลงไปบนกระดานหรือนําคําตอบของแตละกลุมมาติดไวหนาช้ันเพ่ือทุกคนในหองจะสามารถมองเห็นได)   

 สรุปการสํารวจ (คําตอบ) ที่อยูหนาช้ันแลวบอกนักเรียนวา น่ีคือพืชท่ีแข็งแรง (หรืออาจเปนก่ิงหรือดอก) และน่ีคือพืช 
(หรือก่ิงหรือดอก) ท่ีไมแข็งแรงหรือกําลังจะตาย ใหสังเกตวาพืชท่ีแข็งแรงน้ันมีใบสีเขียวและลําตนอวบ เพราะไดรับแสงแดด นํ้า
และดินท่ีดี ซึ่งเปนสิ่งท่ีจําเปนตอการเจริญเติบโต ทีน้ีนักเรียนจะบอกครูไดไหมเกี่ยวกับพืชท่ีไมแข็งแรง จะเห็นวาใบของมันมีสี
นํ้าตาลและเร่ิมรวง ลําตนของมันก็งอ ไมแนมันอาจหักคามือครูก็ได มันอาจจะมีโรคหรือมีแมลงศัตรูพืชมากัด หรือไมไดรับ
แสงแดด นํ้าและดินดีอยางเพียงพอ สงตอตัวอยางทั้งสองใหนักเรียนไดดูและสัมผัส   
แนะนํานักเรียนใหพับกระดาษเพื่อแบงครึ่ง ครึ่งแรกใหวาดและเขียนวาพืชที่แข็งแรง และอีกดานหนึ่งวาดและเขียน
เก่ียวกับพืชที่ไมแข็งแรง บอกพวกเขาวา ครูอยากใหนักเรียนเร่ิมคิดเก่ียวกับผลของความบาปที่มีตอสิ่งแวดลอมรอบตัว
เราและความสมบูรณของสิ่งแวดลอมรอบตัวเรา  

 
สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:  
 

 

 
 

 

  ใหพูดกับเด็ก ๆ วา เราไดพิจารณาไปแลววาความบาปมีผลตอเราโดยแยกเราออกจาก
พระเจา มันทําใหชีวิตเรามืดมัวและหัวใจของเราไมสะอาด มันสงผลกระทบตอความสัมพันธระหวางเรากับผูอ่ืนและ
มันสามารถสงผลตอโลกท่ีเราอาศัยอยู กระท่ังสามารถสงผลตอความสัมพันธระหวางเรากับธรรมชาติรอบตัวเราดวย 
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 อภิปรายคําตอบของพวกเขา และเพ่ิมเติมของคุณครูเอง (ถาจําเปน) เนนใหนักเรียนเห็นวา เม่ือเราไมหวงใยสิ่งแวดลอม 
เราจะเห็นวานํ้าเร่ิมไมสะอาดเพียงพอท่ีจะดื่ม  และเกิดมลพิษในอากาศ ถาท้ิงขยะเร่ียราดก็จะเกิดการแพรของเชื้อโรค
ซึ่งสงผลรายตอเรา จะเกิดอะไรขึ้นถาหากเราเหยียบลงไปบนเศษแกวท่ีมีคนท้ิงลงบนพื้น  เปดโอกาสใหนักเรียนตอบ
คําถาม แลวพูดวา ใชแลว เราอาจโดนแกวบาดได และเชื้อโรคสามารถเขาสูรางกายทางผิวหนังและทําใหเราปวย   

 ใหเราคิดถึงสิ่งท่ีเกิดขึ้นในสวนเอเดนหลังจากอาดัมและเอวาทําบาป ถึงแมวาพระเจาจะทรงมอบสวนเอเดนใหแกอาดัม
และเอวาเพื่อใหพวกเขาทํานุดูแลและมีสิ่งท่ีพวกเขาตองการอยูในสวนนั้น แตสวนนั้นก็ตองไดรับผลกระทบเม่ือพวก
เขาตัดสินใจผิด ความตายมาสูสวนเอเดนเม่ืออาดัมและเอวาทําบาป พืชเร่ิมถูกกินโดยแมลงศัตรูพืช วัชพืชเร่ิมเติบโต
แยงพื้นท่ี และพืชตายเพราะเชื้อโรค เม่ือเราทําบาป ความบาปสามารถสงผลตอสิ่งแวดลอมท่ีเราอาศัยอยูจนกระท่ังอาจ
สงผลรายตอเราในท่ีสุดดวย กระน้ันพระเจาทรงบอกเราวาการทรงสรางของพระองคน้ันลํ้าคา และทรงตองการใหเรา
ดูแลธรรมชาติ  

 

 
 

 

 พานักเรียนเดินดูโดยรอบหรือในชุมชน ใหนักเรียนสังเกตดูสภาพของ
สิ่งแวดลอมรอบตัวที่ดูเหมือนจะไมอยูในสภาวะสมดุลหรือไมเหมือนกับแบบที่พระเจาไดทรงสรางไวแตตน นักเรียน
สามารถสังเกตเห็นและเขียนเพิ่มเติมลงไปในกระดาษของตนในหัวขอ “พืชที่แข็งแรง” และ “พืชที่ไมแข็งแรง” ที่
นักเรียนเขียนลงไปในตนช่ัวโมง นักเรียนอาจสังเกตสิ่งอื่น ๆ ดวยเชน วัชพืช การตายของพืชหรือสัตว มลพิษ เปนตน 
หลังจากน้ันกลับมายังหองเรียนหรือน่ังใตตนไมแลวอภิปรายในสิ่งที่นักเรียนไดคนพบ คุณครูอาจจําเปนตองเพ่ิมเติม
สิ่งที่สังเกตเห็นและสิ่งที่นักเรียนมองขามไปหรือคิดไมถึง  

 

  

  ถามนักเรียน ดานไหนของ the Christian world view house model ท่ีเหมือนกับผลกระทบ
ของความบาปตอสิ่งแวดลอม เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม ใชแลว ผนังสีเขียวแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของ
สิ่งแวดลอม ธรรมชาติรอบตัวเรา พระเจาทรงประทานโลกนี้ใหแกเราเพ่ือใหเราดูแลและช่ืนชม เราจะหวงใยดูแลโลกได
อยางไรบางง เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม นักเรียนสามารถทําอะไรบางรอบบานของตัวเองหรือทําโครงการ
อะไรบางท่ีชวยดูแลสิ่งแวดลอมท่ีนักเรียนอาศัยอยู เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม (นักเรียนควรตอบในลักษณะน้ี: 
เก็บขยะ ถอนวัชพืชในแปลงเพาะปลูก ปลูกพืช ปลูกดอกไม เปนตน)   

 มีเร่ืองราวในพระคัมภีรท่ีครูคิดถึงท่ีเก่ียวกับผลของความบาปตอสิ่งแวดลอม มีใครพอจะคิดออกบางไหม (ยกตัวอยาง
เชน พระเจาทรงทําลายเมืองโสดมและโกโมราหดวยไฟ ในปฐมกาล 19 หรือภัยพิบัติสิบประการในอียิปต ในอพยพ 7-
12: โนอาหและนํ้าทวมโลกในปฐมกาล)     
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 อธิบายใหนักเรียนฟงวา ความบาปสงผลกระทบไปทั่วโลกเม่ือคนหันหลังใหพระเจา ไมเชื่อฟงพระองคและทําตาความ
ปรารถนาท่ีเห็นแกตัวของตนเอง พระเจาทรงเสียพระทัยเพราะจิตใจท่ีแข็งกระดางของมนุษย พระองคทรงตัดสิน
พระทัยทําลายการทรงสรางของพระองค อยางไรก็ตาม พระเจาทรงมีเหตุผลพิเศษเพ่ือชวยโนอาหและครอบครัวไว   

 ถามนักเรียนวา นักเรียนจําเร่ืองราวไดไหมวาเกิดอะไรขึ้นตอจากน้ัน เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม แบงนักเรียน
ออกเปนสี่กลุมและใหพวกเขาเลาเรื่องราวของโนอาหอีกครั้งโดยการเขียนเรื่องน้ีหรือวาดภาพเหตุการณที่เกิดขึ้น บอก
พวกเขาวาถาพวกเขาไมสามารถจําเรื่องราวทั้งหมดได ใหถามเพ่ือนภายในกลุม (ใหชวยกัน) เพ่ือจะไดจําเรื่องราวท่ี
เหลือได  

 เมื่อพวกเขาทําเสร็จแลว ใหพูดวา ดีมาก ใหเรามาลองมาดูซิวาเร่ืองท่ีนักเรียนเขียน (หรือวาด) จะเหมือนกับท่ีครูเตรียม
มาเลาใหนักเรียนฟงหรือเปลา บางทีอาจจะมีบางจุดท่ีนักเรียนยังไมรูก็ได เลาเรื่องในพระคัมภีรตอนนี้ใหนักเรียนฟง  

o โนอาหและครอบครัวดําเนินชีวิตเปนท่ีพอพระทัยพระเจาเพราะพวกเขาเช่ือฟงและรักพระองค พระเยซูก็
สืบเช้ือสายมาจากโนอาหเชนกัน โนอาหมีความเชื่อท่ีเขมแข็ง เขาเชื่อฟงเม่ือพระเจาสั่งใหเขาสรางเรือ เรือท่ี
โนอาหสรางน้ันมีขนาดใหญมาก สูงขนาดตึกสามชั้นและยาวกวา 130 เมตร โนอาหใชเวลาสรางเรือลําน้ี 120 
ป (ในสมัยน้ันผูคนมีชีวิตยืนยาว) เรือลําน้ีไมมีเคร่ืองยนตใด ๆ แตถูกออกแบบใหสามารถลอยบนผิวน้ํา
ในขณะนํ้าทวมโลกจนกระท่ังถึงเวลาท่ีพระเจาทรงตัดสินพระทัยจะใหนํ้าลดและเรือไปคางอยูท่ียอดเขาอารา
รัต ผูคนตางพากันหัวเราะเยาะโนอาหเม่ือเขาเร่ิมสรางเรือ แตโนอาหก็ยังคงพากเพียรสรางเรือตอไปเพราะ
เขาเชื่อฟงพระเจาแมวาสิ่งท่ีเขาทําดูไมสมเหตุสมผลก็ตาม หลังนํ้าลดลง พระเจาไดใหสัญลักษณคือรุงกินนํ้า 
เปนขอสัญญาวาจะไมเกิดนํ้าทวมโลกอีก รุงกินนํ้าก็เปนสัญลักษณสําหรับพวกเราดวยเชนกันวาพระเจาทรง
สัญญาเชนน้ัน พระเจาทรงทําใหโลกมีชีวิตชีวาอีกคร้ังดวยนานาชีวิตและทรงดําเนินแผนการนิรันดรของ
พระองคตอไปเพื่อใหเราไดสามัคคีธรรมรวมกับพระองค 

 

 
การจบบทเรียน:   
 

 
 

 

  แบงนักเรียนออกเปนหากลุมแลวพูดกับพวกเขาวา ใหแสดงละครสั้นโดยจินตนาการ
เก่ียวกับเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในขณะโนอาหกําลังสรางเรือเปนเวลา 120 ป ผูคนมาหาเขาและพูดกับเขาวาเขาสติไมเต็ม พวกเขาคง
มาบอกโนอาหวาไมมีทางท่ีเขาสามารถนําสัตวเปนคู ๆ ขึ้นเรือได เรือจะมีลักษณะเปนอยางไรในขณะท่ีมีสัตวเหลาน้ันอยูเต็มเรือ 
จะมีเสียงอะไรบางในเรือลําน้ัน หรือมีกล่ินอยางไร ใหคิดถึงมุมท่ีขําขันแลวเตรียมกันภายในกลุม จากน้ันนักเรียนแตละกลุม
แสดงใหเพ่ือนในช้ันดู  
 
จบบทเรียนดวยการอธิษฐาน  
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กิจกรรมเสริม:  
 
แบงนักเรียนออกเปนกลุมและช้ีแจง:  สมมุติวานักเรียนเปนโนอาหและตองวาดแผนภาพใหผูคนเห็นวากําลังจะเกิดนํ้าทวมโลก

แลว ใหแตละกลุมวาดหน่ึงแผนภาพ พยายามทําใหภาพวาดน้ันนาสนใจมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได นักเรียนอาจใสรายละเอียดเก่ียวกับลกระ
ทบของนํ้าทวมตอสิ่งแวดลอมลงไปดวยก็ได (เชน ไมมีตนไม ดอกไม เปนตน เพราะทุกอยางถูกนํ้าทวมหมด) ใหแตละกลุมออกมาเลา
เก่ียวกับแผนภาพของกลุมตนใหเพ่ือนในช้ันฟง    

 

 

 

  
 

 

 

  
 
 
 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 
 
 

 

การประเมินผลผูเรียน:   
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