
ดานจิตวิญญาณ บทท่ี   23 
เร่ือง  โยชูวา และ คนสอดแนม 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเช่ือมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา 

ตัวชี้วัด:  รู และเขาในพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู:  จดจําสาระสําคัญในพระคัมภีร 

 

กลุมอายุ:  6-8 

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  พระเจาทรงสถิตอยูกับเรา 

บทเรียน:  โยชูวา และผูสอดแนม 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:  
เด็กจะ… 

 พูดถึงเหตุผลที่โยชูวา และคาเลบไมเห็นดวยกับคนสอดแนมคนอื่นๆ 
 เรียน และทอง โยชูวา 1:7ก 
 Pledge to look through eyes of faith during the coming week. 
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อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

 
1. พระคัมภีร 
2. กระดาษ (พอเพียงสําหรับเด็กทุกคน) 
3. ดินสอ 
4. ถาดใสของช้ินเล็กๆประมาณ 10-15 ช้ิน (ปากกา, คลิ๊บหนีบกระดาษ, เหรียญ, ลูกอม, ของเลนช้ิน

เล็กๆ, เมล็ดพืช, ฯลฯ) 
5. ผาที่มีขนาดกวางพอที่จะใชคลุมถาด  
6. นาฬิกา หรือนาฬิกาจับเวลา 

 
 
     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 
 ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 



 
 
สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:   

 
1. อานและศึกษาบทเรียนทั้งบท 
2. รวบรวมอุปกรณตางๆ 
3. ใหเขียนพระธรรม โยชูวา 1:7ก “จงเขมแข็ง และกลาหาญเถิด” ตรงกลางของกระดาษแตละแผน 
4. อาน และศึกษาพระธรรม กดว 13:1—14:9 และทําเครื่องหมายเอาไว 
5. อธิษฐานเผ่ือเด็กๆที่จะไดฝกฝนความเช่ือวางใจพระเจาในแตละวัน 

 
        
 
 
 

 
ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 
การนําเขาสูบทเรียน:   

 
  

 
 

 วันน้ีเราจะทําการทดลองหน่ึงอยาง ครูตองการอาสาสมัครสองคน  ใหเลือกเด็กสองคน และใหคุณเอาถาดที่ปดไว
ออกมา 

 ครูจะดึงผาคลุมออก และใหท้ังสองคนมองดูสิ่งตางๆท่ีอยูในถาด โดยมีเวลาหน่ึงนาทีเทาน้ัน ใหสัญญาณ แลวดึงผา
คลุมออกหน่ึงนาที เมื่อครบหน่ึงนาทีแลวใหเอาผาคลุมกลับไป 

 เธอจําสิ่งของอะไรไดบาง ใหเด็กคนหน่ึงตอบ และใหเด็กอีกคนหน่ึงตอบ ใหพูดคุยกันเก่ียวกับสิ่งของตางๆที่ทั้งสอง
คนจําได ใหถือถาดเดินไปรอบๆหองและใหเด็กๆคนอื่นดูดวย 

 ถึงแมวาพวกเธอท้ังสองคนจะมองดูสิ่งของจากถาดเดียวกัน แตเธอทั้งสองคนก็จําสิ่งไดไมเหมือนกัน เร่ืองราวในวัน้ี 
เราจะมาคนหาดูวา ทําไมคนท้ังสิบสองคนมองดูสิ่งเดียวกัน แตใหรายงานสองชิ้นท่ีแตกตางกันออกไป 

 

 
 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน:  
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 พระเจาไดนําคนอิสราเอลไปยังดินแดนท่ีพระองคสัญญากับพวกเขา โมเสสไดเลือกคน 12 คนเพ่ือเขาไปสอดแนมใน
เมือง และกลับมารายงาน เลือกเด็ก 12 คนออกมายืนหนาช้ัน ใหเด็กๆที่เหลือนับจํานวนเด็กทั้ง 12 คน, 1 ถึง 12 

 พระเจาตรัสกับพวกเขาวา จงเขมแข็ง และกลาหาญใน ฉธบ 31:6 “พระเยโฮวาหพระเจาของทานพระองคจะไมทรง
ปลอยทานใหลมเหลวหรือทอดท้ิงทานเสีย” ในเมืองน้ันมีคนอ่ืนอยูแลว ดังน้ันคนท้ัง 12 คนจึงตองแอบเขาไป
เหมือนกับสายลับ ใหเด็กทั้งสิบสองคนทําทาเหมือนแอบอยูภายในหอง มองไปมาซายขวาขณะที่เคล่ือนตัวไป 

 คนท้ังสิบสองคนคนหาขอมูลตางๆท่ัวดินแดนซึ่งพระเจาทรงสัญญาไว พวกเขาเห็นผลไมใหญ ตนไมใหญ และคนตัว
ใหญ จากน้ันพวกเขากลับมารายงานในสิ่งท่ีไปเห็นมา 

 คนสิบคนในกลุมรายงานวาสิ่งท่ีเขาเห็นคือมีนํ้านม และนํ้าผ้ึงไหลมา, คนท่ีน่ันมีพละกําลังเหมือนกับยักษ (พงษพันธุ
ของชาวอานาค) พวกเขาบอกวาเปนไปไมไดท่ีจะตอสูกับคนในเมืองน้ัน  

 อยางไรก็ตามโยชูวา และคาเลปกลับรายงานอีกแบบหน่ึง เธอคิดวาพวกเขาพูดอยางไร (ใหเด็กๆไดตอบ: รายงานของ
พวกเขาเปนในทางบวก และเขาบอกกับคนอิสราเอลวาพวกเขาสามารถตอสูเอาดินแดนน้ันมาได) พวกเธอคิดวาทําไม
โยชูวา และคาเลปถึงไมเห็นดวยกับคนอ่ืนๆ (เพราะพวกเขาเช่ือในพระเจา ที่จะมอบดินแดนที่ทรงสัญญาใหกับพวกเขา)  

 โยชูวา กับคาเลปไดมองดูดวยตาแหงความวางใจ แตคนอ่ืนๆไดมองสิ่งตางๆดวยตาของมนุษย 

 สําหรับกิจกรรมในวันน้ี เธอแตละคนจะไดแสดงเปนคนหน่ึงในสายลับ 12 คนน้ันท่ีเขาไปสอดแนมในเมืองคานาอัน 
ใหแจกกระดาษที่มีขอความใน โยชูวา 1: 7กใหกับเด็กทุกคน  

 ใหแตละคนมวนกระดาษของตัวเองใหเปนทรงกรวยซึ่งดานหน่ึงจะเล็ก และอีกดานหน่ึงจะกวาง เราจะใชเปนกลอง
สองของสายลับ ชวยเด็กๆมวนกระดาษหากจําเปน 

 คราวน้ีเราจะออกไปเปนสายลับแลว และเราจะใชกลองของเราดวยแตมีขอแมวาพวกเธอจะตองมองผานกลองโดยให
ชองที่กวางกวาแนบกับตาของเธอ เมื่อเด็กๆทํากิจกรรมตอนนี้จบแลว ใหพวกเขากลับมาน่ังที่เดิม พวกเธอเห็น
อะไรบางโดยการมองผานกลองในชองท่ีกวางกวา เด็กๆอาจจะมองเห็นไมชัดเทาไหร 

 ตอนน้ี ใหเด็กๆทํากิจกรรมอีกครั้ง แตใหมองกลองผานทางชองที่แคบกวา เมื่อเด็กๆทํากิจกรรมน้ีเสร็จแลว ใหพวกเขา
กลับมารวมตัวกัน ลองอธิบายสิ่งท่ีพวกเธอเห็นจากการมองผานชองท่ีเล็กกวา พวกเขานาจะมองเห็นไดมากกวา และ
เปนรูปภาพที่ใหญกวา 

 

 
 
การจบบทเรียน:  
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 ใหเด็กๆมองผานกลองจากชองที่ใหญกวา น่ีคือมุมมองของเราตอชีวิต หรืออุปสรรคตางๆดวยตาของเราเอง โดยท่ีไมมี
ความไววางใจในพระเจา ทุกสิ่งจะดูเล็กไปหมด และมองเห็นไดยากอีกดวย 

 คราวน้ีลองมองผานทางชองท่ีแคบกวา น่ีก็เหมือนกับการมองผานตาแหงความเช่ือวางใจในพระเจา เราจะมองเห็นได
มากกวา  

 โยชูวา และคาเลปไดมองผานตาแหงความเชื่อวางใจในพระเจา และรูวาพระเจาจะปกปอง และนําพาพวกเขาเขาสู
ดินแดนแหงพระสัญญาได พวกเขาไดจดจําสิ่งอัศจรรยตางๆท่ีพระเจาไดทรงทําใหกับคนอิสราเอล สําหรับคนอีกสิบ
คนน้ัน พวกเขาไดมองสถานการณดวยตาของมนุษย ทําใหพวกเขาไมสามารถเห็นในสิ่งท่ีพระเจาจะทรงกระทําให 

 พวกเธอจะเลือกใชตาตัวเอง หรือสายตาแหงความเช่ือวางใจ ทําไม ใหเด็กๆไดตอบสนอง 

 คราวน้ีใหคล่ีกลองของตัวเองออก พวกเธอจะเห็นขอความจาก ยชว 1:7ก ใหอานขอความน้ีดังๆ สองคร้ัง ใหเด็กๆได
อานขอพระธรรมดังกลาว  

 Now, make a pledge to look through eyes of faith this coming week, using your spy scope as a reminder. 
Repeat after me, I promise to have faith in God this week.  Have them take their scopes with them. 

   
 

 
กิจกรรมเสริม:  
ไมจําเปนตองมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
 
 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 
 
 

 

การประเมินผลผูเรียน:   
 
 
 

 
 


