
ดานจิตวิญญาณ บทท่ี 19 
เร่ือง  บัญญัติ  10 ประการ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเช่ือมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา 

ตัวชี้วัด:  รู และเขาในพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู:  รู และเขาใจถึงแนวคิดพ้ืนฐานของหลักศาสนศาสตร 
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กลุมอายุ:  6-8 

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  คนพิเศษของพระเจา 

บทเรียน:  พระบัญญัติสิบประการ 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู: 
1. เด็กจะ… 

 ทบทวนบัญญัติสิบประการ 
 อธิษฐานคําอธิษฐานที่เก่ียวกับการที่พระเจาทรงเรียกใหเช่ือฟงพระองค 
 บอกเก่ียวกับสิ่งใหมๆที่พวกเขาไดเรียนรูเก่ียวกับบัญญัติสิบประการ หน่ึงอยาง 

 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  
 

 พระคัมภีร 
 กระดาษดํา และชอลค 
 กระดาษหนาๆ หรือไมอัดจํานวน 10 แผน 

 
อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 

 ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
 
 
 
สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:   



1. อานบทเรียนทั้งหมด 
2. รวบรวมอุปกรณทั้งหมด 
3. อาน และศึกษาพระธรรม อพยพ บทที่20 และใหทําเครื่องหมายเอาไว 
4. ใหเขียนหมายเลขลงบนกระดาษดานหน่ึง และใหเขียนบัญญัติแตละขอลงบนกระดาษอีกดานหน่ึง

โดยใหเขียนหมายเลขเพียงหมายเลขเดียว/บัญญัติเพียงขอเดียวลงบนกระดาษแตละแผน 
1. ไมมีพระเจาอื่นใด 
2. ไมมีรูปเคารพ 
3. ใหความเคารพตอพระนามของพระเจา 
4. ใหความเคารพตอวันสะบาโต 
5. ใหความเคารพบิดามารดา 
6. หามฆาคน 
7. หามผิดผัวผิดเมียผูอื่น 
8. หามลักขโมย 
9. หามพูดโกหก 
10. หามโลภอยากไดของผูอื่น 

 5. อธิษฐานเผ่ือเด็กๆที่จะเขาใจถึงความรักของพระเจาที่ทรงกําหนดพระบัญญัติเอาไวเพ่ือชวยใหเรา
ปลอดภัย 

 
 
 

 
ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 
การนําเขาสูบทเรียน:   

  

 
ท่ีโรงเรียนของเรา มีกฎอะไรบาง ใหเด็กๆลองบอกกฎบางขอ ทําไมเราตองมีกฎ (คําตอบท่ีอาจเปนไปได – เพ่ือปกปองเรา, เพ่ือ
ไมใหใครไดรับบาดเจ็บ, เพ่ือเราจะสามารถเรียนรูได) 
 
ใหเราลองจินตนาการวาตอนน้ีกําลังมีสัตวท่ีอันตรายตัวหน่ึงวิ่งอยูบนถนน ใหเด็กๆชวยกันบอกช่ือสัตวตัวน้ัน ครอบครัวของ
เธออาจจะสรางร้ัวลอมรอบบานของเธอ เพ่ือไมใหสัตวรายเขามาทํารายเธอได ตราบใดท่ีเธอยังอยูขางใน เธอก็จะปลอดภัย 
 
กฎก็เหมือนกับร้ัว เม่ือเราอยูดานในของร้ัว เราก็จะปลอดภัย และมีความสุข หากเราแหกกฎ มันก็เหมือนกับวาเราไดทําลายร้ัว 
และสัตวรายก็จะสามารถเขามาทํารายเราได 
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ตอนน้ีคนอิสราเอลไดออกจากอียิปตแลว และรอนเรไปในทะเลทราย พวกเขาจําเปนตองมีกฎบางอยางเพ่ือท่ีพวกเขาจะไดทําใน
สิ่งท่ีพระเจาตองการ โมเสสไดขึ้นไปบนภูเขาเพ่ือท่ีจะสนทนากับพระเจา พระเจาประทานบัญญัติสิบประการใหกับคนอิสราเอล 
ใหเราลองมาดูวามีบัญญัติอะไรบาง 
 
 

 
 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน:  

 
   

 
 

 ใหเลือกเด็กหน่ีงคนเพ่ือถือกระดาษที่เขียนหมายเลข 1 เอาไว บัญญัติ 4 ขอแรกท่ีพระเจาประทานใหกับคนอิสราเอล
เปนเร่ืองท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตอพระเจา 

 

 บัญญัติขอท่ี 1 ไมมีพระเจาอ่ืนใด พระเจาตองการที่จะเปนหน่ึง และพระเจาองคเดียวในชีวิตของพวก
เขา คนอียิปตบูชาพระหลายองค และมีคนอิสราเอลบางกลุมท่ีรวมกับพวกเขาดวย ใหพวกเธอชู
น้ิวหัวแมมือแสดงใหรูวาพระเจาเปนท่ีหน่ึงในชีวิตของเธอ ใหเด็กๆทํา และใหพูดบัญญัติขอที่หน่ึงอีก
ครั้งพรอมๆกัน “ไมมีพระเจาอื่นใด” 

 
 ใหเด็กอีกคนหน่ึงชูปายหใยเลข 2 และยืนขางๆคนท่ีหน่ึง  ขณะที่คุณบอกเด็กๆเก่ียวกับบัญญัติทั้งสิบประการ ใหเด็กๆ

ที่ถือปายแตละหมายเลขจาก 1-10 ยืนรอบกลุมเด็กๆทําเหมือนกับเปนรั้ว (เพ่ือเปนการชวยเนนย้ําวากฎตางๆน้ันชวยให
เราปลอดภัย) 

 
 บัญญัติขอท่ี 2 ไมมีรูปเคารพ คนอียิปตมักจะนําทอง และเงินมาสรางเปนรูปเคารพแบบตางๆเพ่ือนมัสการ พระเจาไม

ตองการใหคนอิสราเอลสรางรูปเคารพ และกราบไวบูชา ใหเด็กๆชูน้ิวสองน้ิว และพูดตามคุณ บัญญัติขอที่สอง “ไมมี
รูปเคารพ”  

 
 ทบทวนบัญญัติขอที่ 1 และ 2 กับเด็กๆ จากน้ันเลือกเด็กอีกคนหน่ึงใหถือปายหมายเลข 3  

 
 บัญญัติขอท่ี 3 ใหความเคารพตอพระนามของพระเจา คือการที่เรากลาวพระนามของพระองคเพ่ือ

แสดงวาเรารัก และเคารพตอพระองค เราจะไมใชพระนามของพระองคในทางท่ีผิด ใหเด็กชูสามน้ิว 
และทองบัญญัติขอที่สาม “ใหความเคารพตอพระนามของพระเจา” 

 3



 4

 
 ใหทบทวนบัญญัติขอที่ 1-3 ใหเลือกเด็กคนตอไปถือปายหมายเลข 4 คุณตองแนใจวาเด็กๆกําลังยืนเปนรั้วลอมรอบเด็ก

คนอื่นๆในกลุม 
 

 บัญญัติขอท่ี 4 ใหความเคารพตอวันสะบาโต พระเจาทรงตองการเพียง 1 วันในหน่ึงสัปดาห เพ่ือใหเรา
ใชเวลาที่จะคิดถึงพระองค และนมัสการพระองค วันน้ีคือวันอาทิตย ใหเด็กๆชูสี่น้ิว และทองพระ
บัญญัติขอที่สี่กับคุณ “ใหความเคารพตอวันสะบาโต” 

 

 ใหทบทวนบัญญัติทั้งสี่ขอที่พระเจาประทานให จากน้ันใหเลือกเด็กอีกคนหน่ึงที่จะถือปายหมายเลขหา 
 

 บัญญัติอีกหกขอท่ีเหลือ เปนบัญญัติท่ีใหเรารัก และปฏิบัติตอผูอ่ืน บัญญัติขอท่ีหาคือ ใหความเคารพบิดามารดา มีวิธี
อะไรบางท่ีเราจะแสดงความเคารพตอพอแมของเรา (คําตอบที่อาจเปนไปได – เช่ือฟงทาน, พูดจาไพเราะกับทาน, ให
ความเคารพทาน) ใหเด็กๆชูหาน้ิว และทองบัญญัติขอที่หา “จงใหความเคารพตอบิดามารดา”  

 

 ใหทบทวนบัญญัติขอที่ 1-5 ใหเลือกเด็กที่จะถือปายหมายเลขหก 
 

 บัญญัติขอท่ี 6 หามฆาคน พระเจาตองการใหเราเคารพตอชีวิตผูอ่ืน และตัวเอง ใหเด็กๆชูหกน้ิว และทองบัญญัติขอที่
หก “อยาฆาคน” 

 
 ใหทบทวนบัญญัติขอที่ 1-6 ใหเลือกเด็กที่จะถือปายหมายเลขเจ็ด 

 
 บัญญัติขอท่ี 7 หามผิดผัวผิดเมียผูอ่ืน กฎน้ีมีไวสําหรับสามี และภรรยาท่ีจะมีความสัตยซื่อตอกันและ

กัน พระเจาไดกําหนดใหชายและหญิงแตละคูรักกันตลอดไป ใหเด็กๆชูเจ็ดน้ิว และทองบัญญัติขอที่เจ็ด 
“หามผิดผัวผิดเมียผูอื่น” 

 

 ใหทบทวนบัญญัติขอที่ 1-7 ใหเลือกเด็กที่จะถือปายหมายเลขแปด ใหเด็กๆมองดูรอบตัวเขาวาตอนน้ีมีบัญญัติของพระ
เจากําลังปกปองพวกเขาอยู 

 
 บัญญัติขอท่ี 8 หามลักขโมย ถาหากพวกเธอตองอธิบายคําวา “อยาลักขโมย” พวกเธอจะอธิบายวาอยางไร ใหเด็กๆได

ชวยกันอธิบาย เธอจะรูสึกอยางไรเม่ือมีคนอ่ืนขโมยของเธอไป ใหเด็กๆไดมีโอกาสแบงปนประสบการณ ใหเด็กๆชู
แปดน้ิว และทองบัญญัติขอที่แปด “หามลักขโมย” 

 
 



 บัญญัติขอท่ี 9 หามพูดโกหก เธอจะรูสึกอยางไรเม่ือเพื่อนบานของเธอพูดในสิ่งท่ีเก่ียวกับเธอแตมันไมเปนความจริง 
ใหเด็กๆไดตอบสนอง พระเจาตองการใหเราพูดความจริงตอสิ่งท่ีเก่ียวกับผูอ่ืน ใหเด็กๆชูเกาน้ิว และทองบัญญัติขอที่
เกา “หามพูดโกหก” 

 
 ใหทบทวนบัญญัติขอที่ 1-9 ใหเลือกเด็กที่จะถือปายหมายเลขสิบ 

 

 บัญญัติขอท่ี 10 หามโลภอยากไดของผูอ่ืน คําวา โลภ หมายถึงการที่เราอยากไดของผูอ่ืน มักจะเกิดขึ้น
เม่ือใครบางคนเห็นของคนอ่ืน และคิดในใจวา “ฉันตองารไดของส่ิงน้ัน” และยังหมายถึงการท่ีเรา
ตองการเอาของจากคนอ่ืนเพ่ือมาเปนของเรา 

 

 ใหเด็กชูน้ิวสิบน้ิว และทองบัญญัติขอที่สิบ “หามโลภอยากไดของผูอื่น” ใหเราดูบัญญติัท้ังสิบขอท่ีพระเจาประทาน
ใหกับเรา เพ่ือท่ีจะชวยปกปองเรา และชวยใหเรามีความสุข ใหเราแสดงความช่ืนชมยินดีท่ีพระเจาทรงรักเรา และ
ประทานบัญญัติเหลาน้ีใหกับเรา ใหเด็กๆยิ้ม และช่ืนชมยินดี 

 
 พระเจาประทานบัญญัติใหเราก่ีประการ (สิบ) พระบัญญัติสิบประการใหเราเห็นอะไรบาง (สอนใหเรารักพระเจา และ

รักผูอื่น) พระเจาตองการใหคนของพระองคทําในสิ่งท่ีถูกตอง และเช่ือฟงพระองค ทําไมพระเจาจึงใหมีกฎ/บัญญัติ
เหลาน้ีสําหรับเรา (บัญญัติของพระเจาชวยปกปองเรา) ในเม่ือเกิดความผิดบาปอันเน่ืองมาจากการที่มนุษยไดลมลง 
ดังน้ันหากไมมีกฎเลย โลกใบน้ีจะเปนอยางไร ใหเด็กๆไดตอบสนอง 

 
 

 
การจบบทเรียน:  

  

 
 ทําไมการเชื่อฟงพระเจาจึงเปนสิ่งสําคัญ (เพราะพระเจารัก และรูในสิ่งที่เหมาะสมกับเรามากที่สุด) เม่ือเราสําแดงความ

รักตอพระเจา เราก็สําแดงรักตอคนอื่นดวย ใหถามเด็กๆในช้ันวา ใหบอกครูสิ่งหน่ึงท่ีเธอไดเรียนรูเก่ียวกับบัญญัติสิบ
ประการ ใหเด็กๆไดตอบสนอง 

 
 กอนที่เด็กๆจะแยกยายกันออกไป ใหคุณนําพวกเขาอธิษฐานเพ่ือใหพวกเขไดเช่ือฟงพระเจา ใหแนใจวาคุณจะระบุ

ขอความเหลาน้ีดวย: พระเจามีพระประสงคใหคนของพระองคดําเนินชีวิตใหถูกตอง และเช่ือฟงพระองค, ขอบคุณ
พระเจาที่ประทานพระบัญญัติใหเราไดปฏิบัติตาม, โปรดชวยเราใหสําแดงความตอพระเจา โดยการสําแดงความรักตอ
ผูอื่น 

 ใหเด็กแตละคนอธิษฐาน และขอพระเจาใหชวยเขา/เธอที่จะเช่ือฟง และปฏิบัติตามบัญญัติสิบประการ 
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กิจกรรมเสริม:  

 
   

 
ใหเอาปายหมายเลข 1-10 มาซอนกัน แลวควํ่าเอาไว และใหเด็กแตละคนเขามาเลือก เมื่อเลือกไดหมายเลขใด ใหเขา/เธอทอง
บัญญัติขอน้ัน หากเด็กคนน้ันตอบถูกใหเขาถือปายไว  หากตอบไมถูกใหเอาปายซอนไวใตกองปายที่เหลือ 
 
ขณะที่เด็กยืนถือปาย ใหพวกเขายืนเรียง 1-10 ใหดําเนินกิจกรรมน้ีจนเด็กตอบถูกทุกขอ 
 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 
 
 

 

การประเมินผลผูเรียน:   
 
 
 

 
 

 อางอิง:  กิจกรรมที่นําเสนอในบทเรียนน้ีไดนํามาจาก Lawrence O. Richards, 
The Adventure Bible (New International Version) (Grand Rapids, MI: Zonderkidz, 2000), 88. 
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