
บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทท่ี  30  
เร่ือง   ผลของพระวิญญาณ: ความรัก ความปลาบปลื้มใจ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเช่ือมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา 

ตัวชี้วัด:  รูและเขาใจพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู:  สะทอนการมองโลกดวยความคิดและมุมมองแบบคริสเตียนออกมา 

 

กลุมอายุ:  9-11 

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  พระเจาทรงสรางฉันตามพระฉายาของพระองค 

บทเรียน: ผลของพระวิญญาณ: ความรัก ความปลาบปล้ืมใจ สันติสุข ความอดทน (อดกลั้นใจ)  

เวลาที่ใชในการสอน:  45-60 นาที 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็ก ๆ สามารถจะระบุและอธิบายผลของพระวิญญาณสี่อยางแรก ซึ่งไดแก ความรัก ความปลาบปล้ืมใจ 
สันติสุข ความอดกลั้นใจ    
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อุปกรณการสอนท่ีตองใช:                                                                    
 

  
 

1. ถาเปนไปได ใหเตรียมผลไมสี่ชนิด นํามาตัดเปนช้ินเล็ก ๆ เพ่ือใหนักเรียนนํามาทําสลัด  
2. พระคัมภีร 

 
อุปกรณที่ตองใชสําหรับกิจกรรมเสริม: 

 
 กระดาษ ดินสอสี   
 
 
สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:   
 
1. อานบทเรียนตลอดทั้งบท 
2.    รวบรวมอุปกรณตาง ๆ ที่ตองใช 



3. ทบทวน 1 เธสะโลนิกา 3:12, อิสยาห 61:10, ยอหน 14:27 และมาระโก 10:13-16. 
4. อธิษฐานใหนักเรีนยจะเขาใจและแสดงความรัก ความปลาบปล้ืมใจ สันติสุข ความอดกล้ันใจ ออกมาในชีวิต

ของพวกเขา         
 
 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
 
การนําเขาสูบทเรียน:   

 

 
 

 

   ถามนักเรียน ผลไมชนิดใดเปนผลไมท่ีนักเรียนชื่นชอบเปนพิเศษ เปด
โอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม คุณครูก็บอกผลไมที่ชอบแกนักเรียน หลังจากน้ันใหพูดวา ครูตองการอาสาสมัครคนหน่ึงมา
แสดงเปนตนไม ใหอาสาสมัครคนน้ันยืนหนาช้ันแลวกางแขนออก ถานักเรียนในช้ันมีมาก อาจเลือกนักเรียนมากกวาหน่ึงคน 
และคุณครูเองก็ตองทําแผนปายระบุช่ือผลไมเพ่ิมขึ้นดวย    

 บอกนักเรียนวาตนไมเปรียบเสมือนกับตัวพวกเขาแตละคน บอกพวกเขา เม่ือชีวิตของเราอยูในพระเจา และรากของเรา
หย่ังลึกอยูในพระองค เราก็จะกลายเปนตนไมท่ีออกผลมากมาย มีใครเคยเห็นผลไมถูกทําลายโดยแมลงหรือเชื้อโรคหรือไม มัน
เปนผลไมท่ีไมดีและไมสามารถรับประทานได เม่ือเราพัฒนาความสัมพันธกับพระเจาโดยการอานพระคัมภีรและอธิษฐานทุก ๆ 
วัน เราจะสามารถสะทอนพระฉายา (พระลักษณะ) ของพระองคออกมาไดมาขึ้น และผลท่ีเกิดขึ้นจากชีวิตของเราก็จะดีดวย    

 มีผลอะไรบางท่ีนักเรียนคิดวานาจะอยูบนตนไมของเรา คุณสมบัติอะไรบางที่เราตองมีเพ่ือจะไดเปนแสดงใหคนอ่ืน
เห็นวาเรารูจักพระเยซู เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม   

 เรากําลังจะพิจารณาผลของพระวิญญาณบริสุทธ์ิสี่อยางซึ่งไดแก ความรัก ความปลาบปล้ืมใจ สันติสุข ความอดกล้ันใจ 
สิ่งเหลาน้ีเรียกวาผลของพระวิญญาณ มีผลของพระวิญญาณท้ังหมดแปดอยาง แตวันน้ีเราจะพิจารณาเพียงสี่อยางกอน ให
คุณครูแปะติดกระดาษที่เขียนคําวา ความรัก ความปลาบปล้ืมใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ลงบนตนไม บอกใหนักเรียนคิดและ
บอกความหมาย (คําจํากัดความ) ของคําเหลาน้ีตามความคิดของนักเรียนเอง หลังจากปลอยใหนักเรียนอภิปรายกันสักครูแลว ให
นักเรียนที่อาสาเปนตนไมน่ังลงได   
 

 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน:  
 

 ใหนักเรียนวาดรูปตนไมที่มีผลสี่ชนิดไดแก ความรัก ความปลาบปล้ืมใจ สันติสุข และความอดกล้ันใจ ถามพวกเขา มี
ผลเหลาน้ีผลใดบางที่อยูในชีวิตของนักเรียน นักเรียนจําเปนตองขอพระเจาใหเกิดผลเหลาน้ีมากข้ึนหรือไม เราทุกตอง
ตองมีผลเหลาน้ีดวยกันทุกคน !  
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  ถามนักเรียน ความรักคืออะไร มีทางใดบางท่ีเราสามารถความรักออกมาได เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม พระ
คัมภีรบอกวาความรักคือการปฏิบัติตอผูอ่ืนเหมือนกับท่ีเราปรารถนาใหผูอ่ืนปฏิบัติตอเรา    

o 

 
 

 

 แบงนักเรียนออกเปนกลุมละสี่คน แนะนําพวกเขาใหคิดละคร
สั้นที่เก่ียวของกับคําวาความรักแลวแสดงละครใหเพ่ือนดู นักเรียนคิดวาจะสามารถแสดงความรักตอใครสัก
คนภายในสัปดาหน้ีซึ่งเปนคนท่ีนักเรียนไมเคยแสดงความรักตอเขามากอน ขออาสาสมัครนักเรียนคนหน่ึง
อานพระธรรม 1 เธสะโลนิกา 3:12. 

 นักเรียนเคยเห็นคนท่ีมักจะโกรธ ขุนของหมองใจ และไมเคยพูดถึงคนอ่ืนในแงดีเลยบางไหม น่ันแสดงวาคน ๆ น้ัน
จําเปนตองมีความปลาบปล้ืมใจ!  เราจะแสดงออกถึงความปลาบปล้ืมใจอยางไร เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม 
ความปลาบปลื้มใจคือความสุขท่ีอยูในใจเพราะคน ๆ น้ันมีสามัคคีธรรมกับพระเจา   

o 

 
 

 

   ในกลุมละสี่คนของนักเรียนน้ัน ใหนักเรียนแสดงละคร
เก่ียวกับเหตุการณตอไปน้ี: เมื่อมีใครวานใหทํางานบานแลวมีการตอบสนองดวยความปลาบปล้ืมใจ เมื่อมี
คนมาขอยืมรองเทาฟุตบอลก็ตอบสนองคนนั้นดวยความปลาบปล้ืมใจ แสดงความปลาบปล้ืมใจเมื่อต่ืนนอน 
ใหนักเรียนคนหน่ึงอาสาอานพระธรรมอิสยาห  61:10. 

o ผนังดานไหนของ The Christian world view house model ท่ีทําใหเรารูวาเราสามารถมีผลของพระ
วิญญาณในชีวิตของเราได เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม ดีมาก ผนังสีเหลืองทําใหเรารูวาพระเจาทรง
สรางเราตามพระฉายาของพระองค เราสามารถสะทอนผลของความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุขและ
ความอดกลั้นใจได  

 

  

   เขียน “สันติสุขคืออะไร” ลงบนกระดาน เปดโอกาสใหนักเรียนไดคิดคําจํากัดความของคํา
น้ี สันติสุขอาจเปนความรูสีกเงียบ ๆ ในใจเพราะเหตุท่ีพระเยซูทรงสถิตอยูดวยและทรงอภัยความผิดบาป มีใครท่ีเคยมี
ประสบการณติดอยูในพายุเฮอริเคนหรือไตฝุนหรือไม มันมีลักษณะอยางไรบาง นักเรียนรูสึกอยางไรบางในขณะน้ัน 
นักเรียนเคยนั่งมองพระอาทิตยขึ้นหรือตกในวันท่ีสงบบางไหม ในหัวใจของเราน้ัน ความสันติสุขก็มีลักษณะคลายกับ
การมองพระอาทิตยขึ้น และความกัลวลใจก็เปรียบเสมือนการอยูในพายุใหญ มีตัวอยางหรือสิ่งท่ีเราสามารถ
เปรียบเทียบไดกับสันติสุขอีกหรือไม เราเกิดสันติสุขขึ้นในใจของเราไดเพราะพระเยซูน่ันเอง อานยอหน 14:27.  

 ครูจะเลาเร่ืองหน่ึงใหนักเรียนฟง “เร็ว ๆ เขา” อเล็กซบอก “เธอกําลังจําทําใหฉันไปโรงเรียนสายแลวนะ” แอนน่ีเร่ิม
รองไห “แตวาฉันหารองเทาของฉันไมเจอและแมตองโกรธแน ๆ เลยถาฉันทํามันหาย” แอนน่ีพูดพรอมดวยนํ้าตา “เธฮ
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ในกรณีน้ีอเล็กซจําเปนตองมีอะไรเพ่ิมเติมในชีวิตของเขา เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม ใชแลว ความอดทนอดกลั้น! 
เขาหมดความอดทนกับนองสาวของเขาและไปโรงเรียนโดยไมรอนองสาว มีเหตุการณใดบางท่ีนักเรียนขาดความอดทน 
บางทีอาจจะเปนเวลาเชาดวยซ้ําไปก็ได นักเรียนจะใหคําจํากัดความของคําวาอดทนอยางไร ความอดทนอดกล้ันคือการสงบ
จิตใจในขณะท่ีกําลังรอคอยบางสิ่งบางอยางท่ีจะเกิดขึ้นตามพระประสงคและเวลาของพระองค อานโคโลสี 1:11 พระเจา
ทรงบอกเราใหมีความอดทนอดกล้ันใจ พระองคเปนผูดูแลเราและสิ่งตาง ๆ ท่ีทําใหเราเศราใจ เราตองอดทนอดกล้ันกับใคร
บาง ใครท่ีสามารถใหกําลังแกเราใหเราสามารถอดทนไดเม่ือเราตองเผชิญปญหา   

เม่ือพระเยซูทรงดําเนินไปบนถนนในประเทศอิสราเอลที่รอนและเต็มไปดวยฝุนรวมกับสาวกของพระองค พระองคทรง
สําแดงความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุขและความอดกล้ันใจเม่ือพระองคบอกใหสาวกพาเด็ก ๆ มาหาพระองค ในขณะท่ี
สาวกของพระองคพยายามไลเด็ก ๆ ไปเสีย พระองคอาจรูสึกเหน่ือยจากการเดินทางไกลในวันน้ัน อาจรูสึกรอนและหิวและ
เหน็ดเหน่ือย แตดวยความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุขและความอดกล้ันใจ พระองคใหเด็ก ๆ มาหาพระองค ทรงกอด
พวกเขาและอวยพรพวกเขาและอธิษฐานเผ่ือพวกเขา   

ขออาสาสมัครหน่ึงคนอานมาระโก 10:13-16 นักเรียนจะตอบสนองอยางไรหากนักเรียนกําลังเหน่ือย รอนและหิว นักเรียน
จะบอกเด็ก ๆ ใหออกไปหาง ๆ และกลับมาในวันถัดไปหรือไม หรือนักเรียนจะพยายามแสดงออกถึงผลแบบเดียวกับท่ีพระ
เยซูไดทรงแสดงออก    

 

 
 
การจบบทเรียน:  
 
พระเจาตองการใหเรามีผลท่ีเปนความรัก ความปลาบปล้ืมใจ สันติสุข และความอดกล้ันใจในชีวิตของเรา เปนการยากหรือไมท่ี
นักเรียนจะรักคนอื่น เปดโอกาสใหนักเรียนไดอภิปรายเก่ียวกับคําถามน้ี การมีผลของพระวิญญาณชนิดความปลาบปล้ืมใจน้ัน
แสดงวานักเรียนจะไมเศราอีกตอไปใชหรือไม เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม แมวาในบางคร้ังนักเรียนจะเศรา ทําไมการ
สามัคคีธรรมกับพระเจาจึงทําใหเราเกิดความปลาบปล้ืมใจได การมีสันติสุขหมายถึงไมตองกังวลเร่ืองใด ๆ อีกตอไปแลวใชไหม 
การมีผลแหงความอดกล้ันใจหมายถึงเราไมตองขาดความอดทนกับคนบางคนอีกแลวหรือเปลา เปดโอกาสใหนักเรียนอภิปราย
คําถามเหลาน้ี เพราะเหตุท่ีเราแสดงผลของพระวิญญาณออกมาในชีวิตของเรา (ซึ่งไดแกความรัก ความปลาบปล้ืมใจ สันติสุข 
ความอดกลั้นใจ) ก็ไมไดหมายความวาเราจะไมทําบาปอีกเลย แตสิ่งท่ีเราจําเปนตองทําเม่ือเรารูสึกวาเรารักใครบางคนไมลง หรือ
กังวลมากเกินไป หรือหดหู  หรือไมสามารถอดทนได เราตองอธิษฐานกับพระเจา ขอใหพระองคชวยเราใหเกิดผลเหลาน้ันมาก
ขึ้นในชีวิตของเรา พระองครักและปรารถนาจะชวยเราใหเกิดผลในชีวิตของเรา!  
 



จบลงดวยการอธิษฐานขอพระเจาใหเพ่ิมเติมผลของพระวิญญาณซึ่งไดแก ความรัก ความปลาบปล้ืมใจ สันติสุข และความอด
กลั้นใจ ในชีวิตของเรา  
 
 

 
 

 

  ถาเปนไปได ใหหาผลไมหลากหลายชนิด ใหนักเรียนชวยกันปอก หั่นเพ่ือนํามา
ทําสลัดผลไม ลองถามความเห็นพวกเขาวาผลไมชนิดใดที่นาจะแทนความรัก ความปลาบปล้ืมใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ให
ทุกคนรูสึกสนุกสนานดวยกัน    
 
จบการเรียนการสอนดวยเพลงที่เก่ียวของ  
 
 
กิจกรรมเสริม: 
 

 

 
 

 

 เลือกผลไมท่ีนักเรียนชื่นชอบมาสี่ชนิด วาดแลวตัดหรือฉีกรูปผลไม เขียนคําวา 
“รัก” ลงบนผลไมลูกท่ีหน่ึง “ความปลาบปลื้มใจ” ลงบนผลไมอีกลูก และ “สันติสุข” กับ “ความอดกลั้นใจ” ลงบนผลไมกระดาษท่ีเหลือ ให
คิดวาในสัปดาหท่ีจะถึงน้ีนักเรียนจะแสดงออกถึงผลชนิดหน่ึงท่ีบานของนักเรียนอยางไร เลาความคิดน้ันใหเพ่ือนคนหน่ึงฟง แลวใหคน
น้ันถามนักเรียนในชั่วโมงหนาวานักเรียนสามารถทําสิ่งท่ีต้ังใจไวไดหรือไม   

 
 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 
 
 

 

การประเมินผลผูเรียน:   
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