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 บทเรียนด้านจิตวิญญาณ บทท่ี 32 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: เด็กๆแสดงออกถึงความเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า และมีความผูกพันกับพระองค์ 

ตัวชี้วัด: รู้และเข้าใจพระคัมภีร์ 

สาระการเรียนรู้: รู้และเข้าใจเรื่องราวในพระคัมภีร์ 

 

กลุ่มอายุ: 3-5 ปี 

ปี: 2 

หัวข้อหลัก: พระคัมภีร์ใหม่ 

บทเรียน: พระเยซูทรงเดินบนน้้า 

เวลาที่ใช้ในการสอน: 45 นาที 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:          
1. เด็กสามารถอธิบายความหมายของค้าว่าความเช่ือและความไว้วางใจได้ 
2. เด็กสามารถบอกเล่าอย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์จากเรื่องราวในพระคัมภีร์ได้ 
3. เด็กสามารถแยกแยะระหว่างความเชื่อและความกลัวได้ 

 

อุปกรณ์การสอนที่ต้องการใช้:                                                                    
 

  
1. ดินเหนียว  
2. แท่งไม1้ แท่งต่อเด็ก 1 คน  
3. กระดาษสามเหลี่ยมยาวด้านละประมาณ 6 ซม ต่อเด็ก 1 คน  
4. รูปที่ตัดออกจากกระดาษสูงประมาณ 10 ซม 2 อันต่อเด็ก1 คน 
5. สีเทียนหรือสีไม้ 
6. พระคัมภีร์ 

 
     อุปกรณ์การสอนส าหรับกิจกรรมเสริม:         

1. ผ้าปูเตียงหรือผ้าห่ม 
2. ลูกบอล 

 

สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียม หรือ จัดท า:    
1. อ่านบทเรียนทั้งหมด 
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมด 
3. อ่านและศึกษาพระคัมภีร์ พระธรรมมัทธิว บทที่ 14 ข้อ 22-32 
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4. ดินน้้ามัน 
5. ตัดกระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยม และตัดรูปพระเยซูและเปโตร เจาะรู 2 รูเล็กๆบนกระดาษสามเหลี่ยม (ดังน้ันแท่งไม้จะสอด

เข้าไปในรูพอดีและมันจะท้าให้เป็นเหมือนเรือใบที่ลอยได)้ 
6. อธิษฐานเผื่อเด็กๆที่จะเช่ือและวางใจในพระเจ้า ขอพระเจ้าทรงจัดเตรียมใจของคุณเพื่อรับใช้พระองค์ด้วยกันรับใช้พันธกิจ

เด็กในวันนี้  
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
การน าเข้าสู่บทเรียน:    

 
 

  

 
 ขีดเส้นบนพื้นฝุ่นหรือใช้วิธีวางเชือกหรือติดเทปบนพื้น เพื่อให้เด็กๆได้พยายามจะเดินบนเส้นนั้น หลังจากที่เด็กๆผลัดกันเดิน

บนเส้น ให้เด็กๆกลับมารวมกลุ่ม 
 ถามว่า “มันยากไหมที่ต้องเดินบนเส้นโดยไม่ให้ตก เธอกลัวไหม (ให้เด็กๆตอบ) มันจะเป็นอย่างไรถ้าเส้นนี้อยู่สูงมาก เหมือน

เชือกของนักเดินบนเชือก มันจะท าให้เธอกลัวหรือไม่ (ให้เด็กๆตอบ) แล้วจะเป็นอย่างไรถ้ามันไม่ใช่แค่เส้น แต่เป็นน้ า เธอจะเดิน
บนน้ าไหม เธอจะกลัวไหม” (ให้เด็กๆตอบค้าถามเหล่านี)้ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 
 

  

 
  “การเดินบนน้ านั้นดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ใช่หรือไม่ ถ้ามีใครขอให้เธอเดินออกจากเรือลงบนมหาสมุทร เธอจะกลัวไหม 

ลองฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์เกี่ยวกับการกลัวที่จะเดินบนน้ ากัน” 

  “ลองท าท่าเป็นขึ้นเรือกับพวกสาวกของพระเยซูกัน” ให้เด็กๆท้าตามด้วยการที่คุณท้าท่าเป็นก้าลังขึ้นเรือใหญ่ เด็กๆ
ควรจะนั่งใกล้ๆกันบนพื้นเรียงตัวเป็นรูปเรือ 

  “มีพายุมาอีกลูกแล้ว ท าไมจึงมีพายุในทะเลเยอะจัง  เปโตรบ่นพึมพ า พร้อมกับวิดน้ าออกจากเรืออีกคร้ัง” บอกเด็กๆ
โยกไปข้างหน้าและโยกถอยหลังในเรือ และบอกให้เด็กๆตักน้้าออกจากเรือด้วย 

  “คล่ืนลูกใหญพั่ดใส่เปโตรจนเขาคุกเข่าลง เขาน่ังลงนานเป็นนาทีมองออกไปทางทะเลด้านนอก “เฮ้ อะไรอยู่ข้าง
นอกน่ะ” เขาถาม “หยุดขี้เกียจเสียที เราต้องช่วยกันวิดน้ าออกจากเรือนะ” ยอห์นตอบ” ให้เด็กๆวิดน้้าออกต่อไป 

  “ “ไม่นะ มันเหมือนกับ เจ้าอาจจะคิดว่าเราเพี้ยนไปแล้ว มันเหมือนมีคนก าลงเดินอยู่เหนือน้ า” เปโตรชี้มือออกไป” 
บอกให้เด็กวางมือเหนือคิ้วและมองไปรอบๆเหมือนก้าลังค้นหาสิ่งที่เปโตรเห็น 
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  “ยอห์นมองไปตรงที่เปโตรชี้ เขาตกใจตัวสั่นเล็กน้อยและพูดว่า “เราอยากให้พระเยซูทรงอยู่ที่นี่ เรารู้สึกดีกว่านี้เสมอ
เมื่อพระเยซูทรงอยู่ที่นี่” ” ให้เด็กๆพูดพร้อมกัน “ฉันปรารถนาให้พระเยซูอยู่ที่นี่” 

  “ใช่ เราด้วย ทั้งผีตัวนั้นบนน้ า พายุฝนก็ท าให้เราล าบาก เราหวังว่าน้ าคงไม่เข้าเรือของพวกเรามากไปกว่านี้” ให้เด็กๆ
วิดน้้าออกจากเรือให้มากขึ้น 

  ““โอ้ ผีของเจ้าที่เดินบนน้ าก าลังเดินใกล้เข้ามาแล้ว มันแย่มากๆ” ยอห์นถอยไปหลบข้างหลังเปโตร” ให้เด็กๆท าท่ากลัว 
“ตาของเปโตรใหญ่ยิ่งกว่าจานเมื่อเขามองเห็นร่างที่ก าลังเคลื่อนเข้ามาใกล้เรือ “โอ้ พระเจ้า ทรงช่วยเราด้วย ปกป้องเรา
ด้วย” เขาอธิษฐาน” 

  “ “เปโตร เจ้ากลัวอะไร นี่เราเอง” พระเยซูทรงเรียกเขาอย่างนุ่มนวล ชาวประมงร่างใหญ่แอบปิดตาออกมองและเห็น
พระเยซู ก าลังเดินอยู่บนกระแสน้ าที่มีพายุ” ให้เด็กๆแอบเปิดตามองพระเยซู 

  “ “พระเยซู นั่นพระองค์หรือ จริงหรือน่ี ง้ันโปรดทรงช่วยให้ข้าพระองค์เดินบนน้ าออกไปหาพระองค์ด้วย” เปโตรปีน
ออกมาจากเรือขณะที่เขาตะโกน “มาซ”ิ พระเยซูทรงเรียก” 

  “เปโตรดระโดลงบนน้ าและเริ่มวิ่ง เหมือนกระโดดข้ามจากคล่ืนพายุ” ให้เด็กๆยืน ท้าท่าปีนออกจากเรือและทรงตัว
คล้ายกับเดินบนน้้า 

  “เปโตรแอบมองสาวกคนอ่ืนๆว่าคิดอย่างไรกับเขาในตอนนี้ แต่ทันทีที่เขาละสายตาออกจากพระเยซู เขาจมลงไปในน้ า

เหมือนกับมีน้ าหนักมาถ่วงที่เท้า “ช่วยด้วย” เขาละล่ าละลัก นั่นคือทั้งหมดที่เขาสามารถท าได้ก่อนที่ปากของเขาจะเต็ม
ไปด้วยน้ า” 

  “มือท่ีมั่นคงและอ่อนโยนจับมือของเปโตรและดึงตัวของเขาขึ้นจากน้ า”  บอกให้เด็กๆจับมือกับเพื่อนและท้าท่าดึง
ขึ้นมาจากน้้า จากนั้นเด็กๆควรจะกลับมานั่งในเรือ 

  “ขณะที่เปโตรไอและส าลัก พระเยซูทรงพูดว่า “เจ้ามีความเชื่อน้อยใช่หรือไม่” สาวกคนอ่ืนๆช่วยเปโตรปีนกลับขึ้นมา
บนเรือและห่อเขาไว้ด้วยผ้าห่ม พระเยซูก็ทรงเสด็จขึ้นเรือด้วย” 

  “ทันใดนั้นลบก็เริ่มสงบ ดวงดาวส่องแสงอยู่บนฟ้า ส่องประกายลงมาเห็นท้องทะเลที่เงียบสงบ มันน่าประหลาดใจ
จริงๆ สายตาทุกคู่จับตามองที่ใบหน้าของพระเยซู พร้อมกับคุกเข่าลงนมัสการ “ชายผู้นี้คือพระบุตรของพระเจ้าอย่าง
แท้จริง” สาวกผู้หนึ่งกระซิบออกมา ” 
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  “เราลองมาท าเรือแบบที่เปโตรและยอห์นอยู่ก่อนท่ีพระเยซูจะมาปรากฏตัวบนน้ ากัน”  แจกดินน้้ามันให้แก่เด็กแต่ละ
คน ให้เด็กๆใช้หัวนิ้วโป้งกดลงบนก้อนดินน้้ามันจนกระทั่งรูปร่างเหมือนถ้วย  

 ปักแท่งไม้ลงในถ้วยดินน้้ามัน แจกกระดาษสามเหลี่ยมแก่เด็กๆ ให้เด็กๆระบายสีเรือใบของพวกเขา ติดกระดาษ
สามเหลี่ยมกับแท่งไม้ด้วยการเจาะรูสองรูและสอดแท่งไม้เข้าไปในรู 

 แจกกระดาษรูปพระเยซูและเปโตรที่ตัดแล้วให้แก่เด็กๆ ให้เด็กๆตกแต่งรูปนั้น ขณะที่เด็กๆก้าลังท้า เดินดูรอบๆและ
ขอให้เด็กๆเล่าเรื่องบางอย่างที่เขาจ้าได้จากเรื่องราวที่เล่า 

  

 
 ให้เด็กๆกลับมารวมเป็นกลุ่ม “ท าไมเปโตรจึงเริ่มจมลงในแม่น้ า” (เพราะเขากลัว เขาไม่ได้เช่ือใจพระเยซู เขาละสายตาจาก

พระเยซู) 
  “เราไม่สามารถมองเห็นพระเยซูได้ แต่เราต้องเชื่อใจในพระองค์ เราต้องเชื่อในตัวของพระองค์ มันหมายความว่าอย่างไร 

ค าว่าเชื่อและวางใจหมายความเช่นไร” ให้เวลาเด็กๆได้คิดเกี่ยวกับมันและยอมรับทุกค้าตอบ 
  “ความเชื่อและความไว้วางใจนั้นคล้ายคลึงกัน เราเชื่อในตัวของพระเยซูและไว้วางใจว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราและจะ

คอยดูแลเรา คนที่เราเชื่อคือใคร (พระเยซู) เราวางใจว่าว่าพระเยซูจะทรงท าอะไร (คอยดูแลพวกเรา สถิตอยู่กับเรา)” 
  “เปโตรนั้นหวาดกลัวตอนที่เกิดพายุและเขากลัวตอนที่ก าลังเดินบนน้ าไปหาพระเยซู เมื่อพวกเรากลัว ถ้าเราเชื่อในพระเยซู 

พระองค์จะพาความกลัวให้หายไปและจะคอยดูแลพวกเรา” 
  “เธอกลัวสิ่งใดบ้าง (ความมืด คนเลว การป่วย ความหิว) เราควรจะท าอย่างไรเมื่อเรากลัว (เชื่อในพระเยซูว่าพระองค์จะคอย

ดูแลพวกเรา)” 
 

สรุปบทเรียน: 

 
 

 

 
 ให้เด็กๆรวมกลุ่มกันพร้อมกับเรือและรูปกระดาษของพวกเขา อ่านเรื่องราวแบบย่อด้านล่างและให้เด็กๆแสดงท่าทางตาม

เรื่องราวอีกครั้งพร้อมกับเรือและรูปกระดาษของพวกเขา  
 “มีพายุเกิดขึ้นในทะเล เรือนั้นเขย่าไปๆมาๆ ทันใดนั้นเปโตรก็มองเห็นร่างรางๆอยู่บนทะเล เขาคิดว่ามันคือผี เขากลัว 
ร่างนั้นบอกว่าเขาคือพระเยซู เปโตรเริ่มออกเดินบนน้ าไปหาพระเยซู เปโตรเริ่มเดินบนน้ าออกไปได้สองสามก้าว 
ทันใดนั้นเมื่อเปโตรมองย้อนกลับไปทางด้านหลังและเริ่มรู้สึกกลัว ตัวเขาก็เริ่มจมลงในน้ า พระเยซูทรงค้นหาและทรง
ดึงเขาขึ้นจากน้ า พระเยซูทรงบอกกับเปโตรให้มีความเชื่อมากกว่าน้ีและวางใจในตัวของพระองค์” 

  “ท าไมเปโตรจึงกลัว (เพราะว่าเขาไม่มีความเชื่อว่าพระเยซูจะท้าให้เขาเดินบนน้้าได)้ ถ้าเธอรู้สึกกลัว เธอจะท าเช่นไร (เชื่อมั่นใน
พระเยซู)” 

  “เราลองมาอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงช่วยเหลือเมื่อยามพวกเรากลัว ก้มหัวและหลับตาลง พูดซ้ าทุกบรรทัดที่ครูพูด” 
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 “พระเยซูที่รัก” 
 “ขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักเรา” 
“ขอบคุณพระองค์ที่ทรงช่วยเหลือเมื่อยามพวกเรากลัว” 
 “โปรดทรงช่วยให้พวกเราจดจ าที่จะเชื่อมั่นในพระองค์” 
 “ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า” 
 “อาเมน” 

 
กิจกรรมเสริม:  

 

 
 

  

 
  “เรามาท าทะเลมีคลื่นเหมือนที่เปโตรและยอห์นเจอบนเรือในทะเลกัน” วางผ้าปูเตียงบนพื้นและให้เด็กนั่งล้อมผ้าปูเตียงที่บริเวณ

ขอบ ให้เด็กๆจับผ้าปูเตียงเอาไว้ วางลูกบอลไว้บนผ้า  
  “ทะเลก าลังมีคลื่น” เด็กๆควรจะเขย่าผ้าและมองลูกบอลเด้งไปมาบนผ้า “ทะเลสงบ” เด็กๆหยุดเขย่าและถือผ้าให้นิ่งๆ 
 ท้าสลับกันไประหว่าง “ทะเลมีคลื่น” และ “ทะเลสงบ” เล่นต่อไปเรื่อยๆเท่าที่ต้องการ 

 
แหล่งที่มาของบทเรียนนี้: 
Little Boys Bible Storybook for Fathers and Sons by Carolyn Larson 
 

 
ผู้สอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ดี? กิจกรรมใดไม่ดี? ฉันจะเตรียมตัวส าหรับ
การสอนบทต่อไปอย่างไร?)   
 
 

 

การประเมินผลผู้เรียน: 
 
 
 

 

 


