
ดานจิตวิญญ าณ บทท่ี 7 
เร่ือง  หอคอยสูสวรรค 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเช่ือมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา 

ตัวชี้วัด:  รู และเขาในพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู:  สะทอนมุมมองแบบคริสเตียนโดยผานทางความคิดได 

 

กลุมอายุ:  6-8 

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  โลกของพระเจา 

บทเรียน:  หอคอยสูสวรรค  

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
            

1. เด็กจะอธิบายเก่ียวกับวิธีที่มนุษยพยายามทําตัวเองใหมีความสําคัญเทากับพระเจา 
2. เด็กจะเรียน และทองพระธรรม สดด 121:2. 
3. เด็กจะบอกถึงวิธี 1 วิธีที่จะเช่ือฟงพระเจาสําหรับสัปดาหน้ี 
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อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  
 

1. พระคัมภีร 
2. กอนหิน 
3. ปากกามารกเกอร 
 

อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 
 ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
 
 
 
 
สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:   



1. อาน และศึกษาบทเรียนทั้งหมด 
2. รวบรวมอุปกรณตางๆ 
3. อาน และศึกษาพระธรรม ปฐก 11:1-9 และ สดด 121:2 และทําเครื่องหมายเอาไว 
4. อธิษฐานเผ่ือเด็กๆที่จะรูวาพระเจาทรงเปนพระเจาที่เที่ยงแทเพียงพระองคเดียว   

  
 
 

 
ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 
การนําเขาสูบทเรียน:   

 

 
 
 เมื่อเด็กๆมาถึง ใหเด็กๆไปหากอนหินมาคนละ 1 กํามือ แลวใหเด็กเขามารวมกัน 

 
 ยินดีตอนรับเด็กๆทุกคนเขามาเรียนรูเร่ืองราวตางๆดวยกัน ใหเอากอนหินท่ีเธอเก็บมา วางไวขางหนาของแตละคน 

 

 มีใครท่ีชอบเลนสรางของ และพวกเธอชอบสรางอะไรกันบาง? 
 

 วันน้ีเราจะมาฟงเร่ืองราวของคนกลุมหน่ึงท่ีพยายามสรางหอคอยที่จะขึ้นไปสูสวรรค เห็นภาพหรือยัง เอาอยางน้ี เรา
ลองมาสรางหอคอยของงเราดีกวา  

 
 แบงเด็กออกเปนสองกลุม ใหเด็กๆเอากอนหินของเขาไปดวย 

 
 เม่ือครูพูดวา “ไป” ใหแตละกลุมเร่ิมสรางหอคอยของตนเอง เราจะดูวากลุมไหนสรางไดสูงกวา “ไป” 

 

 ใหเด็กๆกอหอคอยจนกวามันจะพังลงมา 
 

 พวกเธออยากจะลองสรางอีกคร้ังไดไหม เตรียมตัวใหพรอม “ไป” 
 

 ใหคุณพูดถึงความพยายามของเด็กๆในการสรางหอคอย 
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 พวกเธอคิดวาทําไมหอคอยของเธอถึงไมม่ันคงพอ (คําตอบที่อาจเปนไปได: เพราะมีอุปกรณไมเพียงพอ, ไมรูวาจะ
สรางอยางไร, หรืออาจจะตองใชวัสดุอยางอื่นที่ไมใชหิน, ฯลฯ) 

 

 คนในสมัยพระคัมภีรท่ีสรางหอคอยมีความภาคภูมิใจในผลงานของพวกเขา พวกเขาคิดวาหอคอยจะทําใหเปนคน
สําคัญ และโดงดัง แตพระเจาทรงมีความคิดท่ีแตกตางกัน ใหเรามาลองฟงวาพระเจาไดทรงทําอะไรเม่ือมนุษยพยายาม
สรางหอคอยท่ีจะไปใหถึงสวรรค 

 
 
  
กิจกรรมการเรียนการสอน: 
 

 

  

 

 
 มีใครจําไดวาทําไมพระเจาไดทรงใหนํ้าทวมเพื่อลางโลก (เพราะวาทุกคนไดกระทําความผิดบาป) 

 

 พระเจาไดเร่ิมสรางโลกอีกคร้ังดวยครอบครัวของโนอาห แตก็ยังมีปญหาท่ีเร่ิมกอตัวขึ้นอีก คนในอดีตเรียนรูท่ีจะสราง
กอนอิฐจากดินเหนียว และฟางขาว พวกเขาจึงสรางบานอิฐขึ้น และเม่ือมีการสรางบานจํานวนเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆในบริเวณ
เดียวกัน สถานท่ีดังกลาวจึงกลายเปนเมืองขึ้นมาในที่สุด 

 

 คนเหลาน้ันท่ีสรางเมืองขึ้นมามีความภูมิใจอยางมากกับสิ่งท่ีพวกเขาไดสราง พวกเขาคิดวา “เมืองของเราจะชวยใหเรา
กลายเปนคนสําคัญ และมีชื่อเสียงโดงดัง” พวกเขาจึงไดคิดอีกวา “เม่ือเราสรางเมืองน้ีไดแลว จะมีอะไรอีกท่ีจะหยุดย้ัง
เราไมใหสรางหอคอยท่ีสูงขึ้นไปสูสวรรคได เม่ือเราไปถึงสวรรคไดแลวเราก็จะย่ิงใหญเหมือนกับพระเจาได” 

 

 ดังน้ันพวกเขาจึงเร่ิมกอสรางหอคอย –เปนหอคอยท่ีใหญมากๆ- มีการทําบันไดเวียนรอบหอคอยรอบแลวรอบเลา ลอง
เดาดูวาพวกเขาจะสรางอะไรบนหอคอยนั้น – วิหาร แตวิหารแหงน้ีไมใชสถานท่ีท่ีพวกเขาจะนมัสการพระเจาองคท่ี
แทจริง 

 

 ในสมัยน้ันมีคนบางกลุมท่ีเร่ิมเชื่อและบูชาพระองคอ่ืนๆท่ีไมใชพระเจาท่ีแทจริง  พวกเขาคิดวามีพระท่ีคอยควบคุม
อากาศ และมีพระท่ีควบคุมดวงอาทิตย และดวงจันทร มีพระท่ีคอยควบคุมพืชพันธุตางๆ และมีพระองคอ่ืนๆอีก
มากมาย ดังน้ันการสรางหอคอย และมีวิหารบนยอดหอคอยจะเปนการเช้ือเชิญพระเหลาน้ันมาเย่ียมเยือนเมืองของ
พวกเขา 

 

 พวกเธอลองคิดดูวา พระเจาจะทรงเสียพระทัยขนาดไหน พระเจาทรงสรางมนุษยเพ่ือใหพวกเขารักพระองค และเปน
เพ่ือนกับพระองค พระเจาไดทรงประทานทุกสิ่งทุกอยางท่ีมนุษยตองการ แตแลวมนุษยก็ไดหันเขาหาพระท่ีเขา
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 ในสมัยน้ัน คนท่ีสรางหอคอยพูดภาษาเดียวกัน  พระเจาทรงลงมาแลวทําใหพวกเขาพูดภาษาตางๆท่ีไมเหมือนกันเลย 
ดังน้ันพวกเขาจึงไมอาจท่ีจะเขาใจกันอีกเลย ทุกสิ่งทุกอยางสับสนไปหมด ลองฟงดูวาจะเปนอยางไร 

 

 ในภาษาไทย เราจะนับเลขวา หน่ึง สอง สาม 
 

 ในภาษาญ่ีปุนจะนับวา อิชิ นิ ซัน  พวกเธอลองพูดตามครู อิชิ นิ ซัน   
 

 ในภาษาฝรั่งเศสจะนับวา un, deux, trios พวกเธอลองพูดตามครู un, deux, trios 
 

 ในภาษาสเปนจะนับวา uno, dos, tres ใหเด็กๆพูดตามคุณ 
 

 ในภาษาเยอรมันจะนับวา ein, zwei, drei ใหเด็กๆพูดตามคุณ 
 

 มีใครบางท่ีจําวิธีการนับหน่ึงถึงสามในภาษาตางๆเหลาน้ีไดท้ังหมด คิดวายากหรือเปลา ลองคิดดูวาคนมากมายท่ีกําลัง
สรางหอคอยอยู นาทีท่ีผานมาเขาพูดและเขาใจกัน แตนาทีน้ีทุกคนพูดภาษาตางๆท่ีแตกตางกันออกไป 

 

 เธอคิดวาไดเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาในตอนน้ัน ใหเด็กๆไดแบงปนความคิดของเขา 
 

 คนท่ีพูดภาษาเดียวกันก็รวมตัวกันแลวไปอีกทางหน่ึง ใหเด็กสี่คนเดินไปอยูที่มุมหน่ึงของหอง คนท่ีพูดอีกภาษาหน่ึง
รวมตัวกันแลวไปอีกทางหน่ึง ใหเด็กอีกสี่คนเดินไปอยูอีกมุมหน่ึงของหอง คนท่ีพูดภาษาท่ีสามรวมตัวกันแลวก็ไปอีก
ทางหน่ึง ใหเด็กอีกสี่คนเดินไปอยูอีกมุมหน่ึงของหอง 

 

 น่ันเปนเหตุใหคนท่ีพูดภาษาท่ีแตกตางกัน กระจัดกระจายออกไปในท่ีตางๆของโลก ใหเด็กทั้งสิบสองคนกลับเขากลุม 
 

 ลองมาทบทวนดูวา คนในสมัยน้ันมีวิธีท่ีจะทําใหตัวเองสําคัญ และมีชื่อเสียงเหมือนกับพระเจาไดอยางไรบาง ใหเด็กๆ
ไดตอบสนอง 

 

 พระเจาไดทรงหยุดพวกเขาอยางไร (พวกเขาเริ่มพูดภาษาที่แตกตางกัน) 
 



 มนุษยมักจะวางใจในหลายสิ่งหลายอยางใหปกปองตัวเอง สิ่งเหลาน้ันนาจะมีอะไรบาง ใหเด็กๆไดตอบสนอง พวกเขา
อาจจะคิดวา “ถาฉันมีเงินมาก ฉันจะไดรับความปลอดภัย และมีความสุข” หรือ “ถาฉันมีงานดีๆทํา ฉันจะไดรับความ
ปลอดภัย และมีความสุข” 

 คนในพระคัมภีรในสมัยน้ันคิดวา “ถาเราสรางหอคอยน้ี เราจะไดรับความปลอดภัย และมีความสุข” พวกเขาเช่ือตัวเอง 
และความสามารถของเขาเอง ซึ่งความคิดเหลาน้ันเปนความเชื่อท่ีผิดท้ังหมด เราไมไดตองการเงิน หรืองาน หรือ
หอคอยท่ีย่ิงใหญเพ่ือชวยใหเราปลอดภัย และมีความสุข สิ่งท่ีเราตองทําคือเชื่อและวางใจในพระเจา 

 

 ใหลองฟงขอพระคัมภีรตอไปน้ี แลวพูดตามครู 
ความอุปถัมภของขาพเจามาจากพระเจาผูทรงสรางฟาสวรรคและแผนดินโลก สดด 121:2 
 

 ความชวยเหลือของเรามาจากท่ีใคร (จากพระเจา) ใหเด็กๆพูดตามคุณ 
 

 
 

การจบบทเรียน:   

     
ใหเด็กแตละคนเลือกกอนหินที่เกล้ียงๆหน่ึงกอนจากกองกอนหินที่เขาเอามาดวย เอาปากกามารกเกอรใหกับเด็กๆแลวใหพวก
เขาเขียนคําวา “พระเจา” ลงบนกอนหินของพวกเขา 
 
• ใครสรางกอนหินท่ีพวกเธอกําลังถืออยู? (พระเจา) 
 
• ใครตองการใหเราเชื่อวางใจ? (พระเจา) 
 
• ใครสัญยาท่ีจะชวยเหลือเรา? (พระเจา) 
 
เราจะเดินไปรอบๆวงกลม ใหเราแตละคนถือกอนหินของเราเอาไว และบอกวิธีท่ีจะเชื่อวางใจพระเจาตลอดสัปดาหน้ี 1 วิธี  ให
เด็กๆไดตอบสนอง 
 
เอากอนหินของพวกเธอวางไวในท่ีพิเศษ และใหจําไววา  
Keep your stones in a special place. And remember, “ความอุปถัมภของขาพเจามาจากพระเจาผูทรงสรางฟาสวรรคและ
แผนดินโลก” ใหเด็กๆไดพูดตาม 
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กิจกรรมเสริม:  
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ไมจําเปนตองมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 
 
 

 

การประเมินผลผูเรียน:   
 
 
 

 
 


