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บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทท่ี 13 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: เด็กๆแสดงออกถึงความเขาใจวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระเจา และมีความผูกพันกับพระองค 

ตัวชี้วัด: รูและเขาใจพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู: รูและเขาใจเรื่องราวในพระคัมภีร 

 

กลุมอายุ: 3-5 ป 

ป: 2 

หัวขอหลัก: พระคัมภีรเดิม 

บทเรียน: โมเสสและหายนะในอียิปต 

เวลาท่ีใชในการสอน: 45 นาที 

วัตถุประสงคการเรียนรู:           

1. เด็กสามารถบอกไดวาพระเจามีพลังอํานาจมากกวากษัตริยฟาโรห 

2. เด็กสามารถบอกไดอยางนอย 1 อยาง ถึงความหายนะที่คนอียิปตเผชิญ 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  

1. กรรไกร (ถามี) 

2. สีเทียนหรือสีไม 

3. นํ้าด่ืม (ถามี) 

4. กระดาษสี่เหลี่ยม 1 แผนตอเด็ก 1 คน 

5. กระดาษ 1 แผนตอเด็ก 1 คน 

6. พระคัมภีรสําหรับอานพระธรรมอพยบ บทที่ 7 

 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

1. เศษกระดาษแข็ง หรือกระดาษหนา 1 แผนใหญพอที่จะวาดวาดรูปปลาลงไปได 1 แผนตอเด็ก 1 คน  

2. กรรไกร 

3. กระดาษ 1 แผนตอเด็ก 2 คน 

4. สีเทียนหรือสีไม 

 

สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือ จัดทํา:    

1. อานบทเรียนทั้งหมด 

2. จัดเตรียมอุปกรณทั้งหมด 
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3. อานและศึกษาพระธรรมอพยบ บทที ่7-11 

4. ตัดกระดาษเปนรูปสี่เหลี่ยมขนาด 21 ซม x 21ซม 1แผนตอเด็ก 1 คน 

5. วาดรูปปลาบนกระดาษ 1 แผนสําหรับสรุปบทเรียน 

6. อธิษฐานเผ่ือเด็กๆที่จะเขาใจอํานาจของพระเจาและเขาใจวาพระองคทรงดูแลเด็กๆอยางไร  

 

สิ่งที่ผูสอนตองเตรียม หรือ จัดทําสําหรับกิจกรรมเสริม:    

1. ตัดกระดาษเปนรูปปลาจากกระดาษแข็งหรือกระดาษหนาๆ 1 แผนตอเด็ก 1 คน  

2. ตัดกระดาษเปนลอนรูปคลื่นกวางประมาณ 10 ซมและยาวเทาความยาวกระดาษ  

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

การนําเขาสูบทเรียน:    

 
 

 
• อธิบายกับเด็กๆวาสิ่งที่เลวรายอาจจะเกิดขึ้นได “เคยมีอะไรบางอยางเกิดขึ้นและเธอไมชอบมันไหม” เลือกเด็กตอบ 2-3 คน 

“สิ่งท่ีเลวรายท่ีเกิดบนโลกน้ีคืออะไรบาง” (คําตอบที่เปนไปได ความอดอยาก ภาวะขาดนํ้า  ความเจ็บปวย ฯลฯ) 

•  “คนเรามีปญหาได ลองมาดูซิวาเธอเปนยังไงเวลาเกิดปญหา” ใหเด็กๆแสดงสีหนาออกมา 

 “ไหนทําใหครูดูหนอยวาเวลาหิวมากเปนยังไง” 

 “ไหนทําใหครูดูหนอยวาเวลาเหน่ือยเปนยังไง” 

 “ไหนทําใหครูดูหนอยวาเวลาปวยเปนยังไง” 

 “ไหนทําใหครูดูหนอยวาเวลาหิวเปนยังไง” 

 “ไหนทําใหครูดูหนอยวาเวลาโดดเดี่ยวเปนยังไง” 

 “ไหนทําใหครูดูหนอยวาเวลากลัวเปนยังไง” 

•  “บางคร้ังสิ่งท่ีเลวรายเกิดขึ้นและทําใหคนเรามีปญหาได เร่ืองราวในวันน้ี เราจะมาดูถึงสิ่งเลวรายท่ีเกิดขึ้นกับกษัตริยฟาโรห

และคนอียิปตเพราะพวกเขาไมเชื่อฟงพระเจา” 

 

 กิจกรรมการเรียนการสอน:  

 
 

 

 
•  “ในพระคัมภีร  พระเจาทรงบอกชายท่ีชื่อโมเสสใหชวยเหลือพระองค ประชาชนจากบานเกิดของโมเสสตกเปนทาส

และถูกกระทําอยางโหดราย การกลายเปนทาส หมายถึงคนอ่ืนใหเธอทํางานและเธอไมมีทางเลือก โมเสสน้ันซื่อสัตยตอ

ประชาชนคนอิสราเอลของเขาซึ่งเปนทาสในอียิปต”  
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•  “โมเสสเขาไปหาฟาโรหกษัตริยของอียิปตและขอใหเขาปลอยประชาชนของพระเจาไปเสียใหเปนอิสระ แตกษัตริย

ฟาโรหปฏิเสธ โมเสสบอกกษัตริยฟาโรหวาเพราะเขาทําไมดีตอคนของพระเจา พระเจาจะทรงสงหายนะบางอยางมาท่ี

กษัตริยฟาโรหและประชาชนในอียิปต เธอคิดวาจะมีอะไรเกิดขึ้นในอียิปต” ใหเด็กๆลองเดา เชน ความอดอยาก ฝนแลง 

โรค ฯลฯ 

•  “กษัตริยฟาโรหไมยอมปลอยทาสเปนอิสระ พระเจาทรงแสดงอํานาจของพระองควาเหนือกวากษัตริยฟาโรห 

พระองคทรงเปล่ียนนํ้าในแมนํ้าไนลใหกลายเปนเลือด น่ีทําใหปลาท้ังหมดในแมนํ้าตาย ซึ่งมันทําใหนํ้าในแมนํ้าเหม็น

และไมสามารถใชดื่มได เวลาเราอาศัยใกลแมนํ้าท่ีเหม็นจะเปนยังไง (คําตอบที่เปนไปได แย ไมดี เหม็น) ถาเราไมมีนํ้า

ดื่มจะเปนอยางไร (เราจะกระหาย) เธอคิดวากษัตริยฟาโรหจะเปล่ียนใจและยอมปลอยทาสใหเปนอิสระไหม (ใหเด็กๆ

ลองเดา) กษัตริยฟาโรหน้ันหัวแข็งและยังไมยอมปลอยคนของพระเจาเปนอิสระ” 

•  “มันแยมากสําหรับคนอียิปตท่ีไมมีนํ้าจากแมนํ้าไนล กษัตริยฟาโรหปฏิเสธท่ีปลอยคนของพระเจาเปนอิสระ ดังน้ัน

พระเจาจึงทรงแสดงถึงอํานาจของพระองคแกกษัตริยฟาโรห พระเจาทรงสงหายนะ อีก 9 ชนิดมายังกษัตริยฟาโรห

และประชาชนของเขา” 

•  “พระองคทรงสง กบ แมลง แมลงวัน และวัวของพวกเขาก็ตาย ผิวหนังของพวกเขาก็มีหนองและเจ็บแสบ ลูกเห็บตก

เหลาต๊ักแตนกัดกินพืชในไรนา ทําใหทองฟามืดมิดไป 3 วัน และลูกชายหัวปของแตละครอบครัวก็ตาย น่ันเปนปญหาท่ี

ใหญหลวงทีเดียว ปญหาท้ังหมดเกิดจากกษัตริยฟาโรหไมเชื่อฟงพระเจาและไมปลอยคนของพระองค” 

•  “คนท่ีมีอํานาจมากกวาคือใคร” (พระเจา) “พระเจายังทรงมีอํานาจอยูจนถึงทุกวันน้ีไหม ” (ใช) 

 
 

 

 

• “เม่ือแมนํ้าไนลใชไมได ประชาชนคนอียิปตไมมีนํ้าดื่ม เรากําลังจะมาทําถวยสําหรับดื่มนํ้ากัน” ตัดกระดาษเปนรูป

สี่เหลี่ยมขนาด 21 ซม x 21 ซม ใหเด็กแตละคน ใหเด็กๆตกแตงกระดาษ ชวยเด็กๆพับตามขั้นตอน เดินดูรอบๆและ

ชวยเด็กๆ 

o พับกระดาษสี่เหลี่ยมจตุรัสแบงครึ่ง จากมุมถึงมุมเปน

รูปสามเหลี่ยม 

o หมุนสามเหลี่ยมใหดานที่พับเขาหาตัว พับมุมซายไป

ทางขวาใหปลายสามเหลี่ยมอยูที่ระยะก่ึงกลางระหวาง

มุมที่เหลือทั้งสอง 

o พับมุมขวาไปทางซายในลักษณะเดียวกัน ดังน้ัน

ขอบกระดาษจะตรงเสมอกันกับดานที่เพ่ิงพับมา แลว
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สอดมุมกระดาษไวที่ดานในของมุมดานซายหน่ึง 

o พับมุมกระดาษทางดานบนลงมาและพับอีกอันไปทางดานหลัง 

o สอดน้ิวไปในถวยและเปดออกมา 

• ถามีนํ้าด่ืม ใหเด็กๆลองฝกด่ืมนํ้าจากถวย ตอนที่คุณแจกนํ้าแกเด็กๆ ถามเขาวาเกิดอะไรขึ้นกับแมนํ้าไนล  

•  “สิ่งท่ีเกิดขึ้นกับแมนํ้าไนลมันนากลัว เธอคิดถึงสิ่งนากลัวท่ีเคยเกิดขึ้นกับพวกเธอดูสิวามันคืออะไร” ใหโอกาสเด็กๆ

ลองตอบคําถาม 

•  “เวลาท่ีเรามีปญหาหรือสิ่งท่ีเลวรายเกิดขึ้น เราสามารถทําสิ่งท่ีคนอียิปตไมทํา เราสามารถหันไปหาพระเจาใหทรงชวย

เราได พระเจาทรงรักเราและพระองคทรงชวยเราเวลาท่ีเรารองขอตอพระองค” 

  

 
•  “ในเกมสตอไป สิ่งท่ีเธอตองทําคือคืออยาไปยืนอยูบนปลาท่ีตายในแมนํ้าไนล”  วาดวงกลมวงหน่ึงบนพ้ืนขนาด

เสนผาศูนยกลางประมาณ 2 เมตร แลววางกระดาษสี่เหลี่ยมจํานวนเทาเด็ก รอบๆวงกลมน้ัน  ในจํานวนน้ีใหมีกระดาษ

แผนหน่ึงที่มีรูปปลาที่ดานหน่ึงของกระดาษแตวางควํ่าหนากระดาษแผนน้ีปะปนไวกับแผนอื่นๆ  

• เลือกเด็กๆมา 1 คนมาอยูตรงกลางวงกลมและทําทาเปนกษัตริยฟาโรหหัวแข็งขี้โมโห ใหเด็กๆคนอื่นว่ิงจากกระดาษ

แผนหน่ึงไปบนกระดาษอีกแผนหน่ึงขณะรองเพลง 

• เมื่อเพลงจบ เด็กที่ยืนบนกระดาษที่มีรูปตัวปลาอยูจะตองเขาไปยืนตรงกลางวงกลมและทําทาเปนกษัตริยฟาโรหที่ทํา

หนาเปนคนขี้โมโหคนใหม และใหกษัตริยฟาโรหคนเกากลับมาเลนเกมส เลนไปเรื่อยๆเทาที่ตองการ 

(ใหเลือกรองเพลงที่มีจังหวะสนุกสนาน ตามที่เด็กในโครงการรองได) 

 

สรุปบทเรียน: 

  

 
• ใหเด็กๆรวมกลับมาเปนกลุมอีกครั้ง “โมเสสขอรองใหกษัตริยฟาโรหทําอะไร” (ปลอยคนของพระเจาใหเปนอิสระ) “เกิดอะไร

ขึ้นกับอียิปตเม่ือฟาโรหปฏิเสธโมเสสท่ีจะปลอยคนของพระเจาใหเปนอิสระ” (แมนํ้าไนลกลายเปนเลือดและปลาตาย) “ถาเธอ

เปนโมเสส เธอจะพยายามหวานลอมกษัตริยฟาโรหใหปลอยคนไปอยางไร” (คําแนะนําคือ สรางความพอใจ โดยคุยกับเขาใหดี

ไพเราะ ฯลฯ) ใหเด็กๆแตละคนตอบคําถาม 
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•  “กษัตริยฟาโรหคิดวาเขามีอํานาจ พระเจาทรงแสดงใหเห็นวาใครมีอํานาจมากกวา โดยการท่ีพระเจาทรงสงหายนะสิบอยางหรือ

สิ่งท่ีไมดีใหเกิดกับกษัตริยฟาโรหและประชาชนคนอียิปต” 

•  “เรามาขอบคุณพระเจาท่ีพระองคทรงมีอํานาจมากกวาบุคคลใดๆ” แตงคําอธิษฐานขอบคุณพระเจาหรับการแสดงวาพระเจาทรง

มีอํานาจ ลองใหเด็กๆอาสาอธิษฐาน 

 

กิจกรรมเสริม: 

 
 

 

 
• ใหกระดาษรูปคลื่นแกเด็กแตละคน วางกระดาษรูปปลาใตกระดาษรูปคลื่น ใหเด็กๆระบายสีคลื่นดวยสีเทียนสีฟาและมันจะทํา

ใหเห็นเปนรูปปลาบนกระดาษ กระดาษน้ีจะแทนแมนํ้าไนล ใหเด็กๆตกแตงแมนํ้าดวยวัสดุอื่นๆ เชน หินหรือพืช  

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ดี? กิจกรรมใดไมดี? ฉันจะเตรียมตัวสําหรับ

การสอนบทตอไปอยางไร?)   

 

 

 

การประเมินผลผูเรียน: 
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