
ดานจิตวิญญาณ บทท่ี   27 
เร่ือง  กษัตริยซาโลมอนผูเฉลียวฉลาด 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเช่ือมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา 

ตัวชี้วัด:  รู และเขาในพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู:  รู และเขาใจเรื่องราวในพระคัมภีร 

 

กลุมอายุ:  6-8 

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  พระเจาทรงสถิตอยูกับเรา 

บทเรียน:  กษัตริยโซโลมอนผูเฉลียวฉลาด 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 
วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็กจะบอกถึงสิ่งที่ซาโลมอนขอกับพระเจา 
2. เด็กจะอธิบายถึงเหตุผลที่ซาโลมอนขอสติปญญาจากพระเจา 
3. เด็กจะเรียน และทองพระธรรม 1 พกษ 3:9 
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อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  
 

1. พระคัมภีร 
2. กระดาษ - สําหรับเด็กทุกคน 
3. ดินสอ 
4. ก่ิงไม (ใชแทนดาบ) 
 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 
1. ผาหม หรือผาคลุมไหล 

    
 
สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา: 



 

 
1. อานบทเรียนทั้งบท 
2. รวบรวมอุปกรณตางๆ 
3. อาน และศึกษาพระธรรม 1 พกษ 3 และทําเครื่องหมายเอาไว  
4. แจกกระดาษ และดินสอใหกับเด็กทุกคน 
5. อธิษฐานเผ่ือเด็กๆใหพวกเขาที่จะกระหายหาสติปญญาที่มาจากพระเจา 
 

 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
 
การนําเขาสูบทเรียน:   
 

 
 

 

 

     
 
 ยินดีตอนรับทุกคนเขาสูชวงเวลาของการเลาเร่ือง ใหเด็กๆเขามาน่ังลอมรอบคุณ 

 

 ครูมีคําถามหน่ึงคําถามสําหรับทุกคน แตครูอยากใหพวกเธอตอบอยูในใจ ใหเอาน้ิวชี้มาแตะท่ีริมฝปากเพ่ือท่ีจะไมลืมวายัง
พูดไมได คําถามมีอยูวา “ถาเธอสามารถขออะไรก็ไดท่ีเธอตองการ เธอจะขออะไร” ใหเด็กๆไดคิดสักครูหน่ึง จากน้ันให
แจกกระดาษ และดินสอ 

 
 ใหวาดส่ิงท่ีเธอคิดไวลงบนกระดาษ ครูมีเวลาใหวาดรูปแคหน่ึงนาทีเทาน้ัน 

 

 ใหคุณนับดวยเมื่อครอบ 15, 30 และ 45 วินาที เมื่อครบกําหนดเวลาแลว ใหทุกคนควํ่ากระดาษของตัวเองเพ่ือไมใหคนอื่นๆ
ไดเห็นรูปที่เด็กๆวาด 
 

 ใหคุณรวบรวมกระดาษแลวสลับไปมา คุณอาจจะเอารูปเหลาน้ันไปติดไวที่ผนังหอง หรืออาจจะใหเด็กดูทีละรูป 
 

 ครูมีสองเร่ืองท่ีจะใหพวกเธอทํา อยางแรกคือ ใหพวกเธอเดาวารูปแตละรูปน้ันเปนของใหคร เม่ือรูวารูปเปนของใครบาง ครู
จะใหบอกเพ่ือนๆวารูปของเธอน้ันเก่ียวกับอะไร 
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 ใหเด็กๆดูรูปที่ละหนึ่งรูป ใหเด็กผลัดเปล่ียนกันเดาวาใครเปนเจาของรูป และเปนรูปอะไร หลังจากเด็กๆเดากันไดสักพัห 
ใหเจาของรูปแสดงตัว และบอกกับทุกคนวาเปนรูปเก่ียวกับอะไร 
 

 เธอคิกวาการกิจกรรมนี้ยากหรือไม อะไรท่ีทําใหกิจกรรมนี้ยาก เธอเดาเก่ียวกับคนวาด และความหมายของรูปภาพท้ังหมด
ก่ีคร้ัง ใหเด็กๆไดตอบถามเหลาน้ี 
 

 ในบางกรณี เราจําเปนจะตองสอบถามวาใครเปนคนวาด หรือสิ่งท่ีเขา/เธอวาดน้ันเปนอะไร เราไมสามารถท่ีจะบอกไดวา
พวกเขาวาดอะไรบาง 

 
 วันน้ีเราจะมาเรียนเก่ียวกับ กษัตริยซาโลมอน เราจะมาดูวากิจกรรมท่ีพระองคทํามีความเหมือน และแตกตางจากเรา

อยางไรบาง 
  
กิจกรรมการเรียนการสอน: 
 

 

  
 

  

 

     
 

 ในบทเรียนท่ีผานมาเราพูดกันเก่ียวกับกษัตริยดาวิด ใหเด็กๆเลาใหคุณฟงเก่ียวกับกษัตริยดาวิด 
พระองคเชื่อฟงพระเจาไมวาจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม และไดปกปองคนอิสราเอลไว ตอนน้ีกษัตริยดาวิดแกตัวแลว 
และกอนท่ีเขาจะตาย พระองคเลือกลูกชายคนหน่ึงชื่อวา ซาโลมอนขึ้นเปนกษัตริยตอจากพระองค 
พระองคบอกกัยซาโลมอนวา “ใหทําตามพระบัญญัติของพระเจา และพระเจาจะทรงอวยพรเจา” 

 

 ซาโลมอนเชื่อฟงคําสั่งสอนของดาวิด หลังจากท่ีกษัตริยดาวิดสิ้นพระชนม ซาโลมอนไปนมัสการพระเจา 
คืนน้ันเขาหลับ และฝน ใหเด็กๆทําทาเหมือนกับคนงวงนอน และหลับไป  

 

 ลองเดาวาใครมาพูดกับซาโลมอนในความฝน พระเจา พระเจาถามคําถามเดียวกับครูไดถามพวกเธอตอนตน 
ใหเรามาดูวาพระเจาถามอะไรในพระธรรม 1 พกษ 

 
พระเจาทรงปรากฏแกซาโลมอนท่ีเมืองกิเบโอนเปนพระสุบินในกลางคืนและพระเจาตรัสวา เจาอยากใหเรา
ใหอะไรเจาก็จงขอเถิด 1พกษ 3:5 
 

 ครูจะถามเธอวา ถาพวกเธอสามารถขออะไรก็ไดท่ีตองการ พวกเธอจะขออะไร ใหเด็กๆไดตอบสนอง  
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 ซาโลมอนบอกกับพระเจาในสิ่งท่ีอาจจะทําใหพวกเธอแปลกใจ เขาขอวา  
 

ขาแตพระเยโฮวาหพระเจาของขาพระองคถึงแมวาขาพระองคเปนแตเด็กบัดน้ีพระองคทรงกระทําใหผูรับใช
ของพระองคเปนกษัตริยแทนดาวิดเสด็จพอของขาพระองคขาพระองคไมทราบวาจะเขานอกออกในอยางไร
ถูก และผูรับใชของพระองคก็อยูทามกลางประชากรของพระองคผูซึ่งพระองคทรงเลือกไวเปนชนชาติใหญ
ซึ่งจะนับหรือคํานวณประชาชนก็ไมได เพราะฉะนั้นขอพระองคทรงประทานความคิดความเขาใจแกผูรับใช
ของพระองคเพ่ือจะวินิจฉัยประชากรของพระองคเพ่ือขาพระองคจะประจักษในความผิดแผกระหวางดีและ
ช่ัวเพราะวาผูใดเลาจะสามารถวินิจฉัยประชากรใหญของพระองคน้ีได" 
       1 พกษ 3:7-9 
 

 ซาโลมอนบอกวา “เราเปนผูใหญย่ิง เปนกษัตริยท่ีมีชื่อเสียง เราไมตองการอะไรอีกแลว” เขาพูดอยางน้ีหรือเปลา? (ไม) 
 ซาโลมอนบอกวา “เราตองการเปนคนท่ีรํ่ารวยที่สุด และเปนกษัตริยท่ีทรงอํานาจท่ีสุดในโลก” 

เขาพูดอยางน้ีหรือเปลา? (ไม) 
 ซาโลมอนบอกวา “เราตองการมีชีวิตที่ยืนนาน” เขาพูดอยางน้ีหรือเปลา? (ไม) 
 ซาโลมอนพูดวาอยางไร (ใหมีสติปญญา) 
 เธอคิดวาพระเจาตอบซาโลมอนวาอยางไร ใหเด็กๆไดตอบสนอง 

 ใหเรามาอานพระธรรมตอนหนึ่งดวยกัน 
พระเจาจึงตรัสกับซาโลมอนวา"เพราะเจาไดขอสิ่งน้ีและมิไดขอชีวิตยืนยาวหรือความม่ังคั่งหรือชีวิตของบรรดาศัตรู
ของเจาเพ่ือตัวเจาเองแตเจาขอความเขาใจเพ่ือตัวเจาเองเพ่ือใหประจักษวาสิ่งใดถูกตองและเปนธรรม ดูเถิดเราจะ
กระทําตามคําของเจาดูเถิดเราใหจิตใจอันประกอบดวยปญญาและความเขาใจเพ่ือวาจะไมมีใครที่เปนอยูกอนเจา
เหมือนเจาและจะไมมีใครท่ีขึ้นมาภายหลังเจาเหมือนเจาเราจะใหสิ่งที่เจาไมไดขอแกเจาดวยทั้งความมั่งคั่งและ
เกียรติยศเพ่ือวาตลอดวันเวลาทั้งสิ้นของเจาจะไมมีกษัตริยองคอื่นเปรียบเทียบกับเจาไดและถาเจาจะดําเนินตามทาง
ของเรารักษากฎเกณฑของเราและบัญญัติของเราดังดาวิดบิดาของเจาไดดําเนินน้ันเราก็จะใหวันเวลาของเจายืนยาว" 

       1 พกษ 3:11-14 
 

 พระเจาไมเพียงแตใหสติปญญาอยางท่ีซาโลมอนทูลขอ พระเจายังสัญญาอีกวาจะใหเขาเปนกษัตริยท่ีย่ิงใหญกวา
กษัตริยพระองคใด  และพระเจายังสัญญาใหเขามีชีวิตยืนนาน 

 

 ครูมีอีกหน่ึงคําถามท่ียากมาก เธอคิดวาทําไมซาโลมอนจึงขอสติปญญา (คําตอบที่อาจเปนไปได: เพ่ือที่ซาโลมอนจะรู
วิธีในการปกครองคนอิสราเอล, เพ่ือพระเจาจะไดอวยพรเขา, ฯลฯ) 

 

 ซาโลมอนรูวาความยิ่งใหญท้ังหมดมาจากพระเจา พอของเขา กษัตริยดาวิดสอนเขาใหติดตามพระเจา และพระเจาจะ
ไดอวยพรเขา ซาโลมอนรูวาการเปนกษัตริยน้ันเปนเร่ืองท่ียาก เขารูวาจําเปนท่ีจะตองขอความชวยเหลือจากพระเจา  
 



 

      
 คราวน้ีครูมีคําถามหน่ึงท่ีพวกเธอตองคิดใหดีกอน เรารูวากษัตริยน้ันตองการสติปญญา แลวเด็กๆตองการสติปญญา

หรือเปลา? 
 

 ลองบอกครูเก่ียวกับชวงเวลาท่ีเธอตองการสติปญญา ใหเด็กๆไดตอบสนอง 
 

 

    

 

 
 ใหเรามาเลนเกมดวยกันเพ่ือท่ีจะไดคนหาวาเราจะเปนกษัตริยท่ีเฉลียวฉลาดเหมือนกับซาโลมอนไดหรือไม  ครูจะบาง

สิ่งบางอยาง และถาเธอคิดวาซาโลมอนนาพูดอยางน้ีเหมือนกัน ใหเธอกระโดดขึ้นลง แตถาคุณพูดบางอยางท่ีไมแสดง
ความเฉลียวฉลาด ใหหมุนรอบตัวหน่ึงรอบ  ย้ําวิธีใหกับเด็กๆจนเขาใจ 

 
o ฟงเสียงของพระเจา (ฉลาด) 
o ไมเชื่อฟงพอแมตนเอง (ไมฉลาด) 
o ปลูกพืช และดูแลมันอยางใกลชิด (ฉลาด) 
o เอาเงินท้ิงไป (ไมฉลาด) 
o ใชเวลาที่จะเรียน และแสวงหาสติปญญา (ฉลาด) 

 
 

 
 
 

การจบบทเรียน:   

 

 
 

 กษัตริยซาโลมอนฉลาดขึ้นไดอยางไร (เขาขอพระเจาที่จะชวยใหเขาฉลาดขึ้น) แลวเธอจะฉลาดขึ้นไดอยางไร (ขอพระ
เจาที่จะชวยใหเธอฉลาดขึ้น)  
 

 น่ีคือคําอธิษฐานท่ีกษัตริยซาโลมอนขอกับพระเจา ใหพูดตามครูท่ีละวรรค เราจะทําใหเปนคําอธิษฐานของเราเอง 
เพราะฉะน้ันขอพระองคทรงประทานความคิดความเขาใจแกผูรับใชของพระองคเพ่ือจะวินิจฉัยประชากร
ของพระองคเพ่ือขาพระองคจะประจักษในความผิดแผกระหวางดีและช่ัวเพราะวาผูใดเลาจะสามารถวินิจฉัย
ประชากรใหญของพระองคน้ีได 
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 โปรดชวยใหขาเฉลียวฉลาด… 
 
และโปรดใหขาสามารถแยกแยะ… 
 
ความถูกตองกับความไมถูกตอง 
 
1 พกษ 3:9 
 

 หันไปหาเด็กคนท่ีอยูดานขวาของคุณ และใหพูดวา “พระเจาจะชวยใหคุณเฉลียวฉลาด” ใหเด็กคนดังกลาวพูดประโยค
เดียวกันน้ีกับเด็กคนตอไป จนครบทุกคน 

 

 อยาลืมท่ีจะขอสติปญญาจากพระเจาในสัปดาหน้ี คร้ังตอไปครูจะถามพวกเธอวาพระเจาไดตอบคําอธิษฐานของเธอ
อยางไรบาง 

 
กิจกรรมเสริม:  
ไมจําเปนตองมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
 
 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 
 
 

 

การประเมินผลผูเรียน:   
 
 
 

 
 


