
บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทท่ี   31  
เร่ือง  ผลของพระวิญญาณ: ความปราณี ความดี ความสัตยซื่อ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเช่ือมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา 

ตัวชี้วัด:  รูและเขาใจพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู:  สะทอนการมองโลกดวยความคิดและมุมมองแบบคริสเตียนออกมา 

 

กลุมอายุ:  9-11 

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  พระเจาทรงสรางฉันตามพระฉายาของพระองค 

บทเรียน: ผลของพระวิญญาณ: ความปราณี ความดี ความสัตยซื่อ ความสุภาพออนนอม และการรูจักบังคับตน  

เวลาที่ใชในการสอน:  45-60 นาที 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็ก ๆ สามารถระบุและอธิบายผลของพระวิญญาณสี่ประการสุดทายได ซึ่งไดแก ความดี ความสัตยซื่อ 
ความสุภาพออนนอม การรูจักบังคับตน  
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อุปกรณการสอนท่ีตองใช:                                                                    
 

  
 

1. กระดาษ ดินสอสี 
2.  เรื่องราวในพระคัมภีรเก่ียวกับผูเลี้ยงแกะที่ดี ในพระธรรมยอหน 10 

 
     อุปกรณที่ตองเตรียมสําหรับกิจกรรมเสริม:   
 
 ผลไมตางชนิดกันสี่ชนิด ตัด และใสลงไปในชาม  
 
 
 
สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:   



 
1. อานบทเรียนตลอดทั้งบท 
2.    รวบรวมอุปกรณตาง ๆ ที่ตองใช 
3. อานและทบทวน 1 เธสะโลนิกา 5:15, เอเฟซัส 5:8, ยากอบ 3:17, โรม 6:12, ยอหน 10:1-18 
4. ใหเขียนความหมาย (คําจํากัดความ) ของคําวา ความดี ความสัตยซื่อ ความสุภาพออนนอม และการรูจัก

บังคับตนลงไปบนกระดานหรือบนกระดาษแผนใหญ    
  

 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
 
การนําเขาสูบทเรียน:  เลาเรื่องราวตอไปน้ี: 

 

  

  ความชั่วรายสี่ตนท่ีมีนิสัยแย ๆ สี่อยางเดินมาดวยกันตามถนนในวันหน่ึง “ความถอย” 
กลาวอยางเกร้ียวกราด “เธอชางดูเทอะทะเสียจริง เธอควรจะเดินใหมากขึ้น ใหมากกวาท่ีฉันเดินสองเทาจึงจะดี!”  “ความเลว
ทราม” ตี “ความถอย” ดวยไมท่ีหาไดริมทาง “ความเยอหย่ิง” นําไมน้ันออกจากมือของ “ความถอย”’ แลวพูดวา “ระวังหนอยสิ 
ฉันไมตองการใหใบหนาท่ีสวยงามของฉันตองดูนากลัว” “ไรซึ่งการควบคุมตน” เร่ิมเด็ดดอกไมจากตนท่ีอยูริมทาง “ฉันเกลียด
ดอกไม!” เขากรีดรองล่ัน   
          มีเด็กชายและเด็กหญิงเดินมาดวยกันบนทางผานทองทุงและเห็นความชั่วรายสี่ตนน้ันกําลังเดินมาทําเสียงดังเกรียวกราว  
        “โอ ไม!” เด็กชายพูดกับเด็กหญิง “พวกมันดูเหมือนกําลังจะฆากันตายแนะ”   
       “บางคร้ังฉันรูสึกวาตัวเองเกร้ียวกราด แย เยอหย่ิง และไมสามารถควบคุมตัวเองในบางวัน” เด็กหญิงพูด “ฉันไมชอบตัวฉัน

เองเม่ือฉันรูสึกแบบน้ัน”   
        “ถาง้ัน” เดก็ชายพูด “ก็ขอพระเจาใหเปล่ียนความเกร้ียวกราดเปนความปราณี ความเลวเปนความดี ความเยอหย่ิงเปนความ

ถอมใจ และการไมรูจักควบคุมตนเปนการรูจักบังคับตนสิ ผลของพระวิญญาณคือมรดกท่ีเราไดรับผานทางความเชื่อในพระเยซู
คริสต” 

ถาอยางน้ัน” เด็กหญิงหัวเราะ “ฉันก็ไมตองคิดถึงลักษณะท่ีชั่วรายเหลาน้ันอีกแลวสินะ!”          “
 
 

 
  
กิจกรรมการเรียนการสอน:  
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   เราทุกคนตางตองการใหเกิดผลที่ดีในชีวิตของเรา นักเรียนเคยเห็นวัชพืชท่ีแยงพ้ืนท่ี
เจริญเติบโตหรือไม ถามีเวลาและสภาพอากาศดีพอ ใหพานักเรียนออกไปเดินรอบโรงเรียนเพ่ือมองหาวัชพืช
เจริญเติบโตแยงพ้ืนที่ดอกไม จากนั้นใหอภิปรายลักษณะนิสัยที่ไมดีที่สงผลตอชีวิตของเรา เราตางปรารถนาจะมีผล
แหงชีวิตท่ีดีกันท้ังน้ัน เราไมตองการลักษณะท่ีไมดีในชีวิตของเราเชน ความเกร้ียวกราด ความเลว ความเยอหย่ิง และ
การไรการควบคุมตัวเอง เราอยากไดผลแหงความปราณี ความดี ความสัตยซื่อและการรูจักบังคับตน เพราะวาเราเปน
ลูกของพระเจา!  

 

 
 

 

  ใหเรามาพิจารณาคําจํากัดความ (บอกความหมาย) ของคําท้ังสี่คําเหลาน้ี
กัน  เขียนคําจํากัดความของคําเหลาน้ีลงบนกระดานหรือในกระดาษแผนใหญที่แปะไวหนาช้ันเรียน แบงนักเรียน
ออกเปนสี่กลุม แตละกลุมรับผิดชอบผลของพระวิญญาณหน่ึงชนิด (หน่ึงคํา) ไดแก ความปราณี ความดี ความสุภาพ
ออนโยน การบังคับตน แตละกลุมตองแสดงคํานิยามของคําที่กลุมตนไดรับใหเพ่ือนทั้งช้ันดู โดยการเลนละคร แตง
นิทานหรือกลอน รองเพลงเก่ียวกับคําน้ัน หรือวาดภาพประกอบ นักเรียนในกลุมควรตกลงกันเองวาวิธีใดนาจะเปนวิธี
ที่ดีที่สุดท่ีจะสื่อใหเห็นผลของพระวิญญาณนั้น น่ีคือคํานิยาม: 

ความปราณี: การรักท่ีจะรับใช การมีความออนโยน อัธยาศัยไมตรีและความหวงใยท่ีมอบใหผูอ่ืน   

อานพระธรรม 1 เธสะโลนิกา 5:15  เมื่อใดบางที่เราเผชิญเหตุการณที่ยากที่จะแสดงความเมตตาปราณีตอผูอื่น เราสามารถ
แสดงความปราณีตอผูอื่นไดอยางไรบาง     

ความดี: ความรูสึกอยากท่ีจะเลือกในสิ่งท่ีถูกตองและดีอยูเสมอ   

อานพระธรรมเอเฟซัส 5:8 นักเรียนสามารถทําในสิ่งที่ถูกตองหรือดีไดโดยไมรูสึกอยากทําหรือไม การทําในสิ่งที่เราควรจะ
ทําน้ันเปนทัศนคติที่มีความสําคัญอยางไร    

ความสุภาพออนนอม: การปฏิบัติตอผูอ่ืนดวยความออนโยน นุมนวล และดวยใจท่ีสงบ  

อานพระธรรมยากอบ 3:17 การแสดงออกถึงความสุภาพออนนอมน้ันแสดงวาเราเปนคนออนแอกวาหรือไม อะไรคือความ
แตกตาง  

การรูจักบังคับตน: ความสามารถท่ีจะทําในสิ่งท่ีถูกตองเม่ือรูสึกวาไมอยากทํา  

อานพระธรรมโรม 6:12 นักเรียนคิดวาการควบคุมความคิดเปนสิ่งที่ยากหรือไม มีจุดไหนในชีวิตของนักเรียนที่จําเปนตองมี
การควบคุมมากกวา    
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  ถามนักเรียน นักเรียนเคยพบคนที่มีความปราณี ความดี ความสุภาพออนนอม และบังคับ
ตนหรือไม นักเรียนจะพบวาชอบอยูใกลคนแบบน้ี คนแบบน้ีไมทําเสียงดังและทํารายคนอ่ืนดวยคําพูด พระเยซูพูดถึง
ลักษณะนิสัยเชนน้ีเม่ือพระองคพูดถึงผูเล้ียงแกะท่ีดีในพระธรรมยอหน 10:1-18 ใหนักเรียนหน่ึงคนอาสาอานยอหน
10:1-18 ในพระธรรมตอนน้ีเราเห็นวาพระเยซูทรงเปนผูเล้ียงท่ีดี พระองคทรงสําแดงออกถึงผลของพระวิญญาณทุก
ชนิด ใหลองคิดถึงวามีตอนไหนบางท่ีพระองคแสดงออกถึงความปราณี ความดี ความสุภาพออนนอม และการรูจัก
บังคับตน พระองคคือคนท่ีเราควรเลียนแบบและเอาเปนแบบอยาง เราสามารถวางใจวาพระองคดูแล ปกปองและเอาใจ
ใสเราได    

 ใหดูท่ี The Christian world view house model จับกลุมละสามคนและลองชวยกันคิดดูวาผนังดานไหนที่อธิบายกับ
เราวาเหตุใดเราจึงควรแสดงความปราณี ความดี ความสุภาพออนนอม และการรูจักบังคับตนตอผูอ่ืน     

 
 

 
 
การจบบทเรียน:  

 
 

 

  ใหวาดรูปตนไมใหญลงไปบนกระดาน (หรือในกระดาษแผนใหญ) วาดรูปผลไมแปดชนิด
แลวเขียนช่ือผลของพระวิญญาณลงไปบนผลไม ซึ่งไดแก ความรัก ความปลาบปล้ืมใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปราณี 
ความดี ความสัตยซื่อ ความสุภาพออนนอม และการรูจักบังคับตน (คุณครูสามารถใชวิธีการตัดกระดาษเปนรูปผลไม เขียนช่ือผล
ของพระวิญญาณแตละชนิด แลวแปะติดลงไปบนตนไม) ทบทวนผลของพระวิญญาณทั้งแปด หนุนใจนักเรียนใหอธิษฐาน
ขอใหเกิดผลเหลาน้ีในชีวิตของเด็ก ๆ มากขึ้น   
 
จบการเรียนการสอนดวยการอธิษฐานหรือเพลงท่ีเก่ียวของ. 
 

 
 

 

 
 
กิจกรรมเสริม:  
 
นําผลไมตางชนิดกันมา หั่นออกเปนช้ินเล็ก ๆ ใสลงไปในชาม พูดกับนักเรียนวาสลัดผลไมจะมีรสชาติอรอยเมื่อมีการนําหลาย

ชนิดมาผสมเขาดวยกัน รสชาติและสีสันของผลไมทําใหกลายเปนสลัดที่นารับประทาน นําช้ินของผลไมขึ้นมาชูทีละชนิดแลวบอกวา “น่ี
คือตัวแทนของความปราณี สวนผลนี้แทนความดี ความสุภาพออนโยน และการรูจักบังคับตน ตามลําดับ” เมื่อเรานําทุกสวนประกอบมา
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รวมเขาดวยกันในชีวิต เราก็จะสะทอนพระลักษณะของพระเยซูคริสตเจาออกมา คนอื่นอยากอยูใกลเราเพราะเรามีคุณสมบัติเหลาน้ีในชีวิต
ของเรา ชีวิตของเราจะมีรสชาติที่หวานอรอย อนุญาตใหนักเรียนชิมสลัดผลไมน้ัน    

 
 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 
 
 

 

การประเมินผลผูเรียน:   
 
 
 

 


	บทเรียนด้านจิตวิญญาณ บทที่   31 

