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เร่ือง  พระเจาทรงสรางฉันเพ่ือใหฉันวางใจในพระองค 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเช่ือมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา 

ตัวชี้วัด:  รูและเขาใจพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู:  รู และเขาใจแนวคิดเก่ียวกับศาสนศาสตรเบื้องตน 

 

กลุมอายุ:  9-11 

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  พระเจาทรงสรางฉันตามพระฉายาของพระองค 

บทเรียน: พระเจาทรงสรางฉันเพ่ือใหฉันวางใจในพระองค  

เวลาที่ใชในการสอน:  45-60 นาที 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็ก ๆ สามารถเขาใจไดวาพวกเขาสามารถไววางใจในพระเจาไดถึงแมวาจะมีสิ่งที่ไมดีเกิดขึ้นกับพวก
เขาก็ตาม  
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อุปกรณการสอนท่ีตองใช:                                                                    
 

  
 

1. ภาพประกอบเรื่องราวของโยเซฟในปฐมกาล 37-47 
2. กระดาษ ดินสอสี 

 
     อุปกรณสําหรับกิจกรรมเสริมy:  
 
 ผาผูกตา: ใชเศษผาที่คุณครูสามารถพันรอบหัวของเด็กได เพ่ือปดตาเขา 
 
 
 
สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา: 
 
1. อานบทเรียนตลอดทั้งบท 



2. รวบรวมอุปกรณที่ตองใช 
3. เตรียมกิจกรรม “การว่ิงดวยความวางใจ” ขางนอกหองเรียน (Trust Run)  
4. ทําความเขาใจเรื่องราวของโยเซฟ (ปฐมกาล 37-47). 
5. อานและศึกษาปฐมกาล 37-47 เลือกสองหรือสามตัวอยางที่เก่ียวกับการวางใจในพระเจาของโยเซฟในพระ

ธรรมตอนนี้  
6. เขียนพระธรรมสุภาษิต 3:5,6 ลงบนกระดาน   
7. อธิษฐานใหเด็ก ๆ มีความเขาใจวาพวกเขาสามารถไววางใจในพระเจาไดเสมอ    

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 
  

 

การนําเขาสูบทเรียน:   
นํานักเรียนออกไปนอกหองเรียนแลวบอกพวกเขาวาคุณครูกําลังจะพาพวกเขาทํากิจกรรม “ว่ิงดวยความเช่ือใจ” หรือ “Trust 
Run.” บอกพวกเขาวา กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมท่ีพวกเราจะเรียนรูท่ีจะวางใจในคนท่ีนําเรา แมวาเราจะรูสึกวามันนากลัวหรือรูสึก
ไมปลอดภัยนักท่ีจะทําตาม ใหนักเรียนจับคูกันแลวเรียงหนากระดานเปนแถวคลายกับกําลังการว่ิงแขง โดยใหคนใดคนหน่ึงใน
คูของตนยืนอยูขางหลังอีกคนหน่ึง หันหนาไปทางเสนชัยที่คุณครูขีดไว คนที่อยูขางหลังตองปดตาแลวจับมือคนที่อยูขางหนา 
เมื่อคุณครูออกคําสั่ง “ไป” นักเรียนจะตองออกว่ิง เมื่อเขาสูเสนชัยตองเปล่ียนกันปดตาและนําแลวว่ิงยอนกลับไปยังจุดเริ่มตน 
สิ่งที่จําเปนที่สุด (สําคัญที่สุด) อยูที่คนที่อยูขางหลังตองปดตา (หามลืมตา) ถาคุณครูเห็นวานักเรียนอาจว่ิงเร็วเกินไปและอาจเกิด
อุบัติเหตุได ใหเปล่ียนใหนักเรียนกระโดดแทนการว่ิง     
 
 เมื่อทํากิจกรรมเสร็จแลว ใหนักเรียนน่ังลงแลวอภิปรายถึงความรูสึกของการตองไววางใจ (เช่ือใจ) คนที่อยูขางหนาเรา ถาม
คําถามตอไปน้ีกับนักเรียน: 
นักเรียนรูสึกเหมือนกําลังจะลมหรือไม เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม 
นักเรียนมองไมเห็นวาตัวเองกําลังจะว่ิงไปทางไหน ดังน้ันสิ่งท่ีทําคือตองเช่ือใจคนท่ีนํานักเรียนวาเขาสามารถพาไปยังจุดหมายท่ี
ถูกตองได น่ันเปนสิ่งท่ียากไหม  
มีใครบางไหมท่ีรูสึกวาไมสามารถเช่ือใจคนท่ีนําไดจนตองเปดตาออกเพื่อมองดูทาง ทําไมจึงเปนเชนน้ัน เปดโอกาสใหนักเรียน
ตอบคําถาม  
บางคร้ังเปนการยากที่จะเชื่อใจหรือไววางใจใครสักคน    
ใหเรากลับไปที่หองเรียนและอานเรื่องราวในพระคัมภีร เก่ียวกับคนที่ตองไววางใจในพระเจา แมวาจะเปนสิ่งที่ยากก็ตาม ลอง
ทายดูซิวาเปนใครที่เรากําลังพูดถึง  
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 กิจกรรมการเรียนการสอน: 
 

 ถามนักเรียน มีใครในพระคัมภีรท่ีเปนตัวอยางท่ีดีในการไววางใจในพระเจาบาง เขียนคําตอบของนักเรียนลงไปบน
กระดาน    

 โยเซฟคือคนที่ไววางใจ (เชื่อใจ) พระเจา นักเรียนจําเร่ืองราวน้ีไดไหม นักเรียนจําอะไรเก่ียวกับโยเซฟไดบาง เขียน
คําตอบของนักเรียนลงไปบนกระดาน นักเรียนพอจะลําดับเหตุการณท่ีเกิดขึ้นกับชีวิตของโยเซฟไดหรือไม แบง
นักเรียนออกเปนสามกลุมแลวใหพวกเขาชวยกันคิดและเรียงลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นกับชีวิตของโยเซฟ โดยใชสิ่งที่
เขียนลงไปบนกระดานเปนตัวชวย ใหเวลานักเรียนสี่ถึงหานาทีในการทําสิ่งน้ี หลังจากน้ันพูดวา ลองมาดูซิวานักเรียน
ทําถูกตองหรือไม ทบทวนเรื่องราวของโยเซฟใหนักเรียนฟงตามน้ี: 

 โยเซฟเปนลูกชายท่ีพอรักมากและพอของเขาก็ทําเสื้อพิเศษหน่ึงตัวให เปนเสื้อท่ีมีสีสันสวยงาม พระเจาทรงใหโยเซฟ
ฝนวาตอไปภายภาคหนาเขาจะไดปกครองพี่ชายท้ังหลายของเขา เม่ือโยเซฟบอกความฝนน้ีแกพี่ชาย พวกเขาก็อิจฉา
โยเซฟ ลักพาตัวเขาและขายไปใหเปนทาส หลังจากน้ันก็ทําการฉีกเสื้อคลุมตัวน้ัน คงเปนการยากมากสําหรับโยเซฟท่ีรู
วาพ่ีชายเกลียดชังตน  นักเรียนเคยมีประสบการณท่ีเก่ียวกับถูกคนอ่ืนเกลียดหรืออิจฉานักเรียนบางหรือเปลา เปด
โอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม      

 เม่ือพวกพ่ีชายขายโยเซฟไปแลว พวกเขานําเสื้อคลุมของเขาไปจุมเลือดแพะและนํากลับไปใหพอดูและบอกวาโยเซฟ
ถูกสัตวรายกัดตาย เม่ือพอเชื่อวาโยเซฟตาย น่ันย่ิงทําใหโยเซฟตองวางใจในพระเจาวาพระองคสามารถปกปองเขาได    

 โยเซฟเติบโตขึ้นโดยตองเปนทาส วันหน่ึงเขาถูกภรรยาของเจานายเขาลอลวง แตโยเซฟปฏิเสธ เขาจึงถูกสงตัวไปขัง
คุก น่ีทําใหโยเซฟตองเชื่อใจพระเจาวาพระองคสามารถควบคุมทุกสถานการณ! 

 พระเจาก็ทรงอยูเหนือทุกเหตุการณ พระองคอนุญาตใหโยเซฟแกฝนของนักโทษคนอ่ืน การทํานายฝนของเขาทําให
เล่ืองลือไปถึงหูกษัตริย เขาจึงไดรับการปลดปลอยออกจากคุก โยเซฟยังคงวางใจในพระเจา ในท่ีสุดเขาไดกลายเปน
ผูปกครองเหนืออียิปต      

 เกิดการกันดารอาหารอยางรุนแรงขึ้น โยเซฟสามารถชวยเหลือพอและพี่ของเขาโดยการใหอาหารแกพวกเขาเพ่ือท่ี
พวกเขาจะไมตองอดตาย โดยความซื่อสัตยและการมีจิตใจกวางขวาดของโยเซฟ ความสัมพันธระหวางพ่ีของเขาและ
พอก็กลับคืนดีอีกคร้ัง ในทุกเหตุการณท่ีเลวรายท่ีเกิดขึ้นกับโยเซฟ เขาวางใจในพระเจา เราเห็นตัวอยางจากชีวิตของโย
เซฟแลววาพระเจาไมเคยทอดท้ิงเรา!  (เรื่องน้ีอยูในพระธรรมปฐมกาล 37-47 ใชภาพประกอบเรื่องดวยก็ได (ถามี) ) 

 มีเหตุการณท่ีเลวรายหลายเหตุการณเกิดขึ้นกับโยเซฟ มีอะไรบาง เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม (นักเรียนควร
ตอบวา พวกพ่ีชายอิจฉาความฝนและเสื้อคลุมของเขา จึงพยายามฆาพวกเขา แตทายที่สุดก็ขายเขาไปเปนทาส ตอมาเขา
ถูกขังคุก เปนตน) ในเหตุการณเหลาน้ันท่ีโยเซฟตองเผชิญ เขายังไววางใจในพระเจา    
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o ใหเขียนสถานการณตาง ๆ ลงไปบนกระดาน แบงนักเรียนออกเปนกลุมละหาคน แลวใหเลือกหน่ึง
สถานการณ จากน้ันคิดและแสดงละครสั้นใหเพ่ือนรวมช้ันดู      

 ถามนักเรียน  ใหคิดถึงเหตุการณหรือสถานการณท่ีนักเรียนตองเผชิญและเปนเร่ืองยาก แตนักเรียนยังสามารถวางใจใน
พระเจาได      

o วาดภาพลงไปในกระดาษ นักเรียนสามารถเขียนเร่ืองราวโดยยอหรืออธิบายสั้น ๆ เลาเร่ืองราวน้ันใหคูของ
นักเรียนฟง ถามีเหตุการณท่ีนักเรียนไมสามารถวางใจในพระเจาได ใหนักเรียนวาดภาพท่ีเปนความตองการ
วางใจในพระเจาแลวเขียนพระธรรมสุภาษิต 3:5-6 ลงไปท่ีสวนบนสุดของกระดาษน้ัน   

o โยเซฟวางใจในพระเจาแมวาเขาจะประสบกับปญหามากมายก็ตาม พระเจาทรงรักเขาในทุกกรณี พระเจา
ทรงรักเราดวยเชนกันแมวาบางคร้ังเปนการยากที่เราจะวางใจในพระองคก็ตาม พระเจาทรงสัญญาวาจะไม
ทอดท้ิงเรา พระองคทรงสรางเราใหเราพ่ึงพาพระองคในทุกกรณี บางคร้ังเปนการยากที่จะวางใจ ใหเรา
อธิษฐานขอพระองคประทานจิตใจท่ีมีความเชื่อและไววางใจในพระองคใหแกเรา     

o ผนังดานไหนของ The Christian world view house model ท่ีทําใหเราระลึกถึงไดวาเราสามารถวางใจใน
พระเจาได เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม ดีมาก ผนังดานสีแดงย้ําเตือนกับเราวาพระเจาทรงเปนความ
จริง ทุกสิ่งท่ีพระองคตรัสน้ันเปนสิ่งท่ีถูกตองและเปนความจริง แมจะมีสิ่งท่ีไมดีเกิดขึ้นกับชีวิตของเรา เรา
ยังสามารถวางใจและรูวาพระเจาทรงรักเราและทรงอยูดวยกับเราตลอดเวลา      

 

 
การจบบทเรียน:  
 
บอกนักเรียนวา เราสามารถวางใจในพระเจาแมวาเราจะเจอสถานการณท่ีเลวรายก็ตาม พระองคทรงรักเรามาก พระสัญญาของ
พระองคน้ันเปนความจริง    
 
ใหเราอานสุภาษิต 3:5-6 อีกคร้ัง น่ีคือพระธรรมที่ชวยใหเราจดจําและสามารถทองเม่ือเราตองเผชิญสถานการณท่ียากลําบากใน
ชีวิต นํารูปภาพท่ีนักเรียนวาดพรอมดวยพระคัมภีรตอนนี้ไปแปะไวท่ีบานนักเรียน ใหรูปและขอความย้ําเตือนนักเรียนวาเรา
สามารถวางใจในพระเจาไดเสมอ       
 
จบการเรียนการสอนดวยการอธิษฐาน คุณครูอาจอธิษฐานเองหรือใหนักเรียนคนใดคนหน่ึงอาสาอธิษฐาน ใหขอบคุณพระเจา
สําหรับการปกปกรักษา และขอพระองคใหเปดจิตใจนักเรียนใหเช่ือและวางใจในพระเจาไดอยางเต็มที่     
 
 
กิจกรรมเสริม:  
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ใหนักเรียนจับคูกันแลวปดตาคนหน่ึงดวยผาหรือใหหลับตา ใหนักเรียนอีกคนที่ไมไดปดตาพาคนที่ปดตาเดินรอบบริเวณที่
กําหนดโดยใหบอกเพ่ือนวามีสิ่งกีดขวางใดบางที่ตองเดินขาม หลังจากน้ันใหนักเรียนสลับกันทําหนาที่เปนคนปดตาและคนบอกทางบาง 
เมื่อทํากิจกรรมเสร็จแลวใหกลับเขามาในหองเรียนเพ่ืออภิปรายเกี่ยวกับประสบการณที่เพ่ิงผานมาน้ัน  

 
เปนการยากหรือไมท่ีตองเช่ือใจคูหูของนักเรียน คูหูของนักเรียนเตือนนักเรียนเก่ียวกับสิ่งกีดขวาดหรือไม เราสามารถวางใจใน

พระเจาไดแมวาเราไมรูวาหนทางชีวิตขางหนาตองพบเจออะไรบาง พระองคทรงสรางเราและรูจักเรา รูวาอะไรดีท่ีสุดสําหรับเรา เรา
สามารถวางใจในพระองคได แมวาสิ่งตาง ๆ จะไมเปนไปตามความคาดหวังของเราก็ตาม     

 
 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 
 
 

 

การประเมินผลผูเรียน:   
 
 
 

 


