
ดานจิตวิญญาณ บทท่ี  26 
เร่ือง  กษัตริยดาวิด 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเช่ือมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา 

ตัวชี้วัด:  รู และเขาในพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู:  รู และเขาใจเรื่องราวในพระคัมภีร 

 

กลุมอายุ:  6-8 

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  พระเจาทรงสถิตอยูกับเรา 

บทเรียน:  ดาวิดเปนกษัตริย 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็กจะพูดถึงเหตุผลสองประการท่ีดาวิดกลายเปนกษัตริยผูยิ่งใหญ 
2. เด็กจะเขียน/พูดคําสรรเสริญพระเจาของเขา/เธอเอง 
3. เด็กจะอธิษฐานขอพระเจาท่ีจะตรัสในจิตใจของพวกเขา 
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อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  
 

1. พระคัมภีร 
2. เกาอี้ 
3. ผา หรือผาหมสีสวย  
4. หมอนที่มีลวดลาย  
 
 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 
 ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
 



 
 
สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:   

1. อานบทเรียนทั้งบท 
2. รวบรวมอุปกรณตางๆ 
3. อาน และศึกษาพระธรรม สดด 51 และทําเครื่องหมายเอาไว 
4. อธิษฐานเผ่ือเด็กๆที่จะมีใจที่จะฟงเสียงของพระเจา 

          
 
 

 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
 
การนําเขาสูบทเรียน:  

  

 

 
 ยินดีตอนรับทุกคนเขาสูชวงเวลาของการเลาเร่ือง ใหเด็กๆเขามาน่ังลอมรอบคุณ มีใครบางท่ีเคยเห็นกษัตริย ใหเด็กๆได

ตอบสนอง 
 เธอคิกวากษัตริยจะเปนอยางไรบาง พระองคจะสวมใสอะไร พระองคจะทรงประทับ/น่ังอยูท่ีไหน ใหเด็กๆไดตอบสนอง 
 เร่ืองราวในวันน้ี จะเก่ียวกับกษัตริยผูย่ิงใหญของชนชาติอิสราเอล พระองคทรงพระนามวา กษัตริยดาวิด ถาหากกษัตริยดา

วิดจะมาเย่ียมเยียนชั้นเรียนของเราในวันน้ี เราจะตองจัดเตรียมอะไรบาง 
 

 

 

 
 ใหเด็กๆชวยกันจัดเตรียมบริเวณที่กษัตริยจะทรงประทับ เด็กๆจะตกแตงบัลลังกอยางไรก็ไดโดยใหคุณเตรียมอุปกรณ

บางอยางใหกับพวกเขา  
 
 ถาคุณมีผา ผาหม หรือหมอนที่มีลายสวยๆ ใหเด็กๆใชในการตกแตงบัลลังกของกษัตริย ทําไดดีมาก สวยงามมาก ตอนนี้เรา

พรอมแลวท่ีจะตอนรับกษัตริย เรามาฟงเร่ืองราวกันตอไปดีกวา 
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กิจกรรมการเรียนการสอน: 
 

  

 
 กษัตริยท่ีเรากําลังพูดถึงในวันน้ีชื่ออะไรเอย (กษัตริยดาวิด) ถูกตอง ดาวิดเปนกษัตริยนักรบ แตเขาไมไดเกิดใน

พระราชวัง เขาเกิดในฟารมเล้ียงแกะ เขาไมใชลูกคนโต และไมใชคนท่ีตัวสูงใหญ ดาวิดเปนคนท่ีตัวเล็กท่ีสุดใน
ครอบครัว แตเขารักพระเจาดวยสุดจิตสุดใจ 

 

 เสนทางของดาวิดสูบัลลังกน้ันไมงายเลย มีกษัตริยองคกอนชื่อ ซาอูล เขาอิจฉาดาวิด เขาจึงไลลาดาวิดไปในท่ีตางๆ
เพ่ือท่ีจะฆาดาวิดใหได แตพระเจาไดจัดเตรียมทหารท่ีแข็งแรงคอยปกปองดาวิด 

 

 ใหพวกเธอจัดเปนวงกลม และทําทาเหมือนกับเปนนักรบของกษัตริยดาวิด ท่ีคอยปกปองพระองคจากศัตรูอยาง
เขมแข็ง ใหเด็กๆลองแสดงสักครูหน่ึง แลวใหพวกเขากลับมานั่งที่เดิม 

 

 หลายๆคร้ัง ดาวิด และทหารของเขาสามารถท่ีจะฆาซาอูลได แตดาวิดไมใหใครท่ีจะทํารายกษัตริยซาอูล ดาวิดเชื่อวา
พระเจาดูแลเขาอยู ซึ่งทําใหเขากลายเปนกษัตริยท่ีย่ิงใหญ เพราะเขาเชื่อวางใจพระองค 

 

 อะไรที่ทําใหดาวิดเปนกษัตริยผูย่ิงใหญ (เขาเช่ือวางใจพระองค) 
 

 เม่ือกษัตริยซาอูลสิ้นพระชนมแลว คนอิสราเอลไดเลือกดาวิดใหขึ้นเปนกษัตริย กษัตริยดาวิดไดต้ังขบวนเพื่อท่ีจะนํา
หีบพันธสัญญาเขามาไวในเมืองหลวง ผูคนรองเพลงสรรเสริญพระเจา และกษัตริยดาวิดกระโดดโลดเตนนมัสการพระ
เจา 

 

 พวกเราก็สามารถสรรเสริญพระเจาเหมือนกับท่ีกษัตริยดาวิดไดทํา ใหคุณนําเด็กๆรองเพลงสรรเสริญพระเจา และ
หนุนใจพวกเขาใหกระโดด หรือเตนตามจังหวะเพลงได 

 

 น้ีเปนอีกสิ่งหน่ึงท่ีทําใหกษัตริยดาวิดกลายเปนกษัตริยผูย่ิงใหญ: เขานมัสการพระเจา 
 

 อะไรที่ทําใหกษัตริยดาวิดกลายเปนกษัตริยผูย่ิงใหญ (เขานมัสการพระเจา) 
 

 กษัตริยดาวิดไดตอสูเพ่ือปกปองคนอิสราเอล คนของพระเจาเอาไวหมายตอหลายคร้ัง ชนชาติอ่ืนๆเคารพพระองค และ
มักถวายของขวัญใหพระองค ในท่ีสุดชนชาติอิสราเอลกลายเปนชาติท่ีเขมแข็ง และปลอดภัยจากศัตรูท่ีจะมารุกราน 
กษัตริยดาวิดกลายเปนคนที่รํ่ารวยมาก แตแทนท่ีพระองคจะเก็บเงินเอาไวเอง พระองคไดมอบเงินจํานวนมากเพ่ือท่ีจะ
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 อะไรที่ทําใหกษัตริยดาวิดกลายเปนกษัตริยผูย่ิงใหญ (เขาไดถวายเงินเพ่ือที่จะสรางพระวิหารของพระเจา) 
 

 บางคร้ังกษัตริยผูย่ิงใหญก็ทําในส่ิงท่ีไมเหมาะสม และเม่ือพระองครูวาทําบาปตอพระเจา กษัตริยดาวิดขอการทรงอภัย
จากพระเจา กษัตริยดาวิดไดสัญญากับพระเจาวา เขาจะทําในสิ่งท่ีพระเจาทรงใหเขาทําในสิ่งท่ีถูกตอง กษัตริยดาวิดยัง
ไดเขียนบทเพลงสรรเสริญท่ีชื่อวา “ขาพระองคเสียใจ” 
 

 ใหคุณเปดพระธรรมสดุดี พระธรรมเลมน้ีเรียกวา สดุดี กษัตริยดาวิดเองไดเขียนไวหลายบท พระองครักพระเจา และ
ถายทอดคําสรรเสริญตอพระเจาไวในพระธรรมสดุดีดวย คําสรรเสริญเปนวิธีหน่ึงท่ีบอกกับพระเจาวาพระองคเปน
พระเจาผูแสนประเสริฐ 
 

 เม่ือกษัตริยดาวิดรูสึกกลัว พระองคบอกกับพระเจา เม่ือพระองครูสึกเสียใจ พระองคก็บอกกับพระเจา ใหเราลองฟงบท
เพลงสดุดีท่ีกษัตริยดาวิดเขียนเม่ือพระองครูสึกเสียใจท่ีไดกระทําบาป 

 
ขาแตพระเจาขอทรงแสดงพระกรุณาตอขาพระองคตามความรักมั่นคงของพระองคขอทรงลบการทรยศของ
ขาพระองคออกไปตามแตพระกรุณาอันอุดมของพระองค  
     สดด 51:1 

 
 น่ีเปนอีกสิ่งหน่ึงท่ีทําใหกษัตริยดาวิดกลายเปนกษัตริยผูย่ิงใหญ: เขาขอพระเจาท่ีจะอภัยใหเม่ือเขาทําบาป 
 

 อะไรที่ทําใหกษัตริยดาวิดกลายเปนกษัตริยผูย่ิงใหญ (เขาขอพระเจาที่จะอภัยใหเมื่อเขาทําบาป) 
 

 หลายบทในพระสดุดีเปนบท่ีบงบอกถึง ความรักท่ีกษัตริยดาวิดมีตอพระเจา แมวาจะเปนชวงท่ีมีศัตรูไลลา และ
ครอบครัวของพระองคทําไมดีกับพระองค กษัตริยดาวิดยังคงสรรเสริญพระเจา 
 

 
 

   
 ใหลองคิดถึงเหตุการณท่ีมีคนทํารายจิตใจของเธอ หรือไมดีกับเธอ ลองทําหนาคนที่มีใจโหดเหี้ยมใหครูดูหนอย ให

เด็กๆทําหนาโหดเหี้ยม เธอคิดวาเธอจะสรรเสริญพระเจาไหมหากมีคนกําลังทําไมดีกับเธอ (ใช) ทําไม (คําตอบท่ีอาจ
เปนไปได – เธอคงรูสึกเศราอยูในใจ, ฯลฯ) 

 ลองคิดถึงเวลาท่ีเธอเศรา ทําหนาเศราใหครูดูหนอย ขณะท่ีเศราเธอคิดวาจะสรรเสริญพระเจาไดไหม ใหเด็กๆได
ตอบสนอง และใหพวกเขาอธิบายเหตุผลดวย 
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 สิ่งท่ีทําใหกษัตริยดาวิดกลายเปนกษัตริยผูย่ิงใหญคือพระองคสรรเสริญพระเจา ไมวาจะเกิดอะไรก็ตาม ซึ่งพวกเธอ
สามารถท่ีจะทําตามได สรรเสริญพระเจาแมวาเธอจะมีปญหาหนัก แสดงใหพระเจาเห็นวาเธอมีความเช่ือวางใจในพระ
เจามากเทาใด เรียนรูท่ีจะสรรเสริญพระเจาไมวาจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม เธอจะไดเห็นถึงความแตกตางท่ีเกิดขึ้นในชีวิต 
 

 ใหเรามาฝกท่ีสรรเสริญพระเจาดวยกัน ครูจะเร่ิมตนประโยคแรก เม่ือครูหยุดใหใครก็ไดท่ีจะกระโดดขึ้น และเติมคําลง
ไป 

 หลังจากที่คุณหยุดแตละครั้ง ใหโอกาสกับเด็กๆที่จะกระโดดขึ้น และตอบสนอง 
 

o พระเจาขา พระองคย่ิงใหญ และชางอัศจรรย เม่ือลูกมองดูสิ่งสวยงามที่พระองคทรงสราง ลูกขอบคุณ
พระองคสําหรับ ...... 

o บางคร้ังมีสิ่งตางๆท่ีทําใหลูกรูสึกเศราใจ แตลูกยังจะสรรเสริญพระองคแมวา .... 
o ลูกจะสรรเสริญพระองคดวย....  

 

 ดีมาก พระเจาทรงโปรดเม่ือเราสรรเสริญพระองค 
 
 
 

 
 
 

การจบบทเรียน:   

  

 
 

 มีใครบางจะบอกครูไดวาอะไรที่ทําใหกษัตริยดาวิดทรงเปยกษัตริยผูย่ิงใหญ (พระองคนมัสการพระเจา, พระองคมอบ
เงินเพ่ือใชสรางพระวิหารของพระเจา, พระองคขอพระเจาใหทรงอภัยโทษเมื่อเขาทําผิดบาป, พระองคเช่ือพระเจาไม
วาจะเกิดอะไรข้ึนก็ตาม) 

 ใหบอกครูมาหน่ึงอยางวา ในสัปดาหน้ี เธอจะเปนเหมือนกษัตริยดาวิดอยางไรบาง ใหเด็กๆไดตอบสนอง 
 

 ใหเด็กๆกลับมารวมตัวกัน และอธิษฐานปด 
 

 พระเจาพระบิดา ลูกขอบคุณสําหรับทุกวิถีทางท่ีพระองคไดสําแดงใหลูกเห็นถึงความรักของพระองค ขอบคุณท่ีใหเรา
มีกษัตริยดาวิดท่ีไดเปนแบบอยางใหกับเรา โปรดชวยใหลูกมีความเช่ือวางใจในพระองคไมวาจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม, 
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ในพระนามพระเยซูคริสต อาเมน 
 

กิจกรรมเสริม:  
ไมจําเปนตองมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
 
 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 
 
 

 

การประเมินผลผูเรียน:   
 
 
 

 
 


