
ดานจิตวิญญาณ บทท่ี   28 
เร่ือง  เอลียาหและลูกชายหญิงมาย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเช่ือมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา 

ตัวชี้วัด:  รู และเขาในพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู:  รู และเขาใจเรื่องราวในพระคัมภีร 

 

กลุมอายุ:  6-8 

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  พระเจาทรงสถิตอยูกับเรา 

บทเรียน:  เอลียาห และลูกชายหญิงมาย 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็กจะพูดถึงสิ่งที่หญิงมายไดแบงใหกับเอลียาห 
2. เด็กจะอธิบายถึงวิธีที่เอลียาหชวยลูกชายของหญิงมาย 
3. เด็กจะบอกถึงวิธีที่เขา/เธอจะแสดงความเมตตาตอผูอื่นในสัปดาหน้ี 
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อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  
 

1. พระคัมภีร 
2. กระดานดํา และชอลค 
3. กระดาษสําหรับเด็กทุกคน 
4. ดินสอ 
 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 
1. ขนมปง 1 กอน (ใหสามารถแบงเปนช้ินเล็กๆเพียงพอสําหรับเด็กทุกคน)    

 
 

 สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:  
1. อานบทเรียนทั้งบท 



2. รวบรวมอุปกรณตางๆ 
3. อาน และศึกษาพระธรรม 1 พกษ 17 และทําเครื่องหมายเอาไว 
4. อธิฐานเผ่ือเด็กๆที่พวกเขาจะสามารถมีความกรุณาใหกับผูอื่น 

          
 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
 
การนําเขาสูบทเรียน:   

 

   
 

 

   
o ยินดีตอนรับทุกคนเขาสูชวงเวลาของการเลาเร่ือง ใหเด็กๆเขามาน่ังลอมรอบคุณ วันน้ีเราจะมาเรียนรูเก่ียวกับคนเกง

สองคนที่อยูในพระคัมภีร กอนท่ีครูจะเร่ิมเลาเร่ือง ครูอยากจะใหเธอบอกวา คนเกง หมายถึงอะไร 
 
o ใหเขียนคําวา “คนเกง” ลงบนกระดาน ครูจะเขียนเก่ียวกับสิ่งท่ีพวกเธอบอกครูเกี่ยวกับ “คนเกง” ลงบนกระดานดวย 

ใหเด็กๆไดแสดงความคิดเห็น  
 

o หลังจากท่ีครูเลาเร่ืองจบแลว เราจะมาดูวาเราควรจะเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมอะไรหรือเปลา 
 
o พระเจามักจะสงคนเกงมาชวยเม่ือถึงเวลาคับขัน คนอิสราเอลมีกษัตริยองคหน่ึงท่ีเปนคนไมดีชื่อวา อาหับ เขาไม

นมัสการพระเจา – เขากลับกราบไหวพระจอมปลอมทั้งหลายที่ทําจากไม และหิน และเขาก็พาคนอิสราเอลใหทํา
เหมือนกับเขาดวย 

 
o ภรรยาของอาหับชื่อ เยเซเบล เธอเปนคนที่เลวรายกวาอาหับ เธอไมตองการใหคนอิสราเอลนมัสการพระเจา เธอจึงสั่ง

ฆาผูเผยพระวจนะของพระเจา เธอมักจะจัดเล้ียงอาหารค่ําเพ่ือเล้ียงพวกหมอดูของเธอจํานวน 450 คนทุกคืน ลองคิดดู
วาการเล้ียงคน 450 คนทุกคืนจะเปนอยางไร ใหเด็กๆไดตอบสนอง และใหพวกเขาบอกคุณวาเวลาทานอาหารเย็น พวก
เขามักจะมีคนก่ีคน  

 
o เยเซเบลนําคนอิสราเอลไมใหนมัสการพระเจา เธอสั่งใหทํารูปเคารพบนยอดเขา และในท่ีตางๆมากมาย 

 
o สุดทาย พระเจาตัดสินใจท่ีจะจัดการกับกษัตริย และราชินีของเขา พระเจาจึงสงคนเกงคนแรกไป เขาชื่อวา เอลียาห ให

เราสงเสียงใหกําลังใจกับเอลียาห ใหคุณนําเด็กๆสงเสียงใหกําลังใจ 
กิจกรรมการเรียนการสอน: 
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o พระเจาตองการใหอาหับ และภรรยาของเขา เยเซเบลที่จะรูตัววา พวกเขาไดทําสิ่งชั่วรายตางๆท่ีทําใหพระเจาไมพอ

พระทัย พระเจาจึงสงเอลียาหเพ่ือไปบอกขาวใหกับอาหับ ใหเราอานพระธรรมตอนนี้ดวยกัน 
ฝายเอลียาหชาวทิชบีผูซึ่งต้ังอาศัยอยูในกิเลอาดไดทูลอาหับวา"พระเยโฮวาหพระเจาแหงอิสราเอลผูซึ่งขา
พระบาทปฏิบัติทรงพระชนมอยูแนฉันใดจะไมมีนํ้าคางหรือฝนในปเหลาน้ีนอกจากตามคําของขาพระบาท"  
         1 พกษ 17:1  
     

o เอลียาหไดนําขาวอะไรไปใหกับกษัตริยอาหับ? (ฝนจะไมตก) 
 

o จะเกิดอะไรขึ้นถาฝนไมตก? (พืชไมเจริญเติบโต, ผูคนจะอดอยาก) 
 

o เธอคิดวาอาหับรูสึกอยางไรเม่ือไดฟงขาวน้ี? (คําตอบท่ีอาจเปนไปได: ไมดีใจ, โกรธ, เปนบา, ฯลฯ)  
 

o อาหับ และเยเซเบลไดสั่งฆาผูเผยพระวจนะของพระเจาหลายคนแลว เม่ือเอลียาหแจงขาวเก่ียวกับวาฝนจะไมตก พระ
เจาบอกเขาใหหนีไปซอนตัวท่ีลําธารท่ีอาหับจะหาไมพบ เอลียาหทําตามที่พระเจาบอก เขาไปซอนตัวท่ีลําธาร 

 
o ลําธารเอลียาหดื่มนํ้าจากลําธาร ใหเด็กๆกมลงทําทาเหมือนกําลังด่ืมนํ้าจากลําธาร แตเขาตองการอาหาร และพระเจาก็

ไดสงอาหารมาใหพวกเขาดวยวิธีท่ีไมปกติ ใหลองเดาวา พระเจาสงอาหารใหเอลียาหอยางไร ใหเด็กๆลองเดากันดู 
 

o เดาไดดีมาก แตเธอจะตองแปลกใจเม่ือครูเลาวิธีการนี้ใหฟง พระเจาสงอาหารโดยใหอีกาคาบเน้ือ และอาหารมาใหเอลี
ยาหวันละสองคร้ัง อีกกาเหลาน้ันคาบอาหารมา ใหเด็กๆแสดงวิธีการท่ีรับอาหารจากปากนก 

 
o พวกเธอจะรูสึกอยางไรถาไดรับขนมจากนก ใหเด็กๆไดตอบคําถาม  

 

 

  
 

  

 

 
 
o ใหเราพับกระดาษเปนรูปนก และใหมันบินไปหาเอลียาหกันดีกวา 

 
o 
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แจกกระดาษใหเด็กคนละหน่ึงแผน และใหทําตามขั้นตอนตอไปน้ีในการพับนก  
 
1. ใหพับกระดาษครึ่งหน่ึงทางแนวยาว ตามแนวเสนประ และใหกางกระดาษออกอีกครั้งตามรูปที่ 1 
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o ตอนน้ี นกพรอมที่จะบินแลว ใหจัดสิ่งของช้ินหน่ึงเพ่ือใชแทนเอลิยาหกําลังน่ังอยูริมนํ้า ใหเด็กๆยืนหางจากเอลียาห
ประมาณ 3 เมตร และใหพวกเขาพุงนกไปท่ีเอลียาห ทุกครั้งที่เด็กๆสามารถพุงนกใกล หรือโดนเอลียาหใหแสดงความ
ดีใจกับพวกเขาดวย จากนั้นใหเด็กๆเกบนกของตนเองเพ่ือที่จะเอากลับบาน 

 

    

 

    

 

 
 
o หลายเดือนผานไป ฝนก็ยังไมมีทาทีวาจะตก น่ีเปนวิธีท่ีพระเจาใหอาหับรูวาพระองคทรงฤทธิอํานาจเหนือกวาพระ

ท้ังหมดของเขา ในท่ีสุดนํ้าในลําธารที่เอลียาหดื่มก็เหือดแหง พระเจาใหเอลียาหไปยังเมืองหน่ึงท่ีมีหญิงมายอยู เพราะ
เธอจะเอาอาหารใหเขา 

o เอลียาหไปยังเมืองน้ันและพบกับหญิงมายคนหน่ึง เอลียาหขอนํ้าดื่ม และอาหารจากเธอ เน่ืองจากฝนไมตกนานแลว 
ขาวสาลีไมสามารถเติบโตได และเม่ือไมมีขาวสาลี ก็ไมสามารถทําแปงสําหรับขนมปงได หญิงมายบอกกับเอลียาหวา
เธอมีแปงและน้ํามันเพียงเล็กนอยเทาน้ัน เม่ือเธอทําขนมปงคร้ังน้ีแลวเธอจะไมมีอาหารเหลืออีกเลย 

 
o ถาเธอมีอาหารเหลือเพียงพอสําหรับม้ือเดียวเทาน้ัน เธอจะแบงใหกับคนแปลกหนาหรือไม ใหเด็กๆไดแสดงความ

คิดเห็น  

 
กิจกรรมเสริม:  
o ถาคุณนําขนมปงมาดวย ใหแบงเปนช้ินเล็กๆใหพอเพียงสําหรับเด็กทุกคน และใหเด็กๆดูวาคุณไมไดเก็บไวใหกับ

ตัวเองเลย ใหถามเด็กๆวาจะมีใครที่จะแบงใหกับคุณหรือเปลา ช้ีใหดเด็กๆเห็นวา น่ีคลายกับตอนท่ีเอลียาหขอแบง
อาหารจากหญิงมายและลูกชายของเธอ 
 

 

    

 

     
จากน้ันเอลียาหไดใหสัญญากับหญิงมาย ซึ่งเปนสัญญาท่ีไมปกติเชนกัน 
 เพราะพระเยโฮวาหพระเจาของอิสราเอลตรัสดังน้ีวา แปงในหมอน้ันจะไมหมดและนํ้ามันในไหน้ันจะไม
ขาดจนกวาจะถึงวันที่พระเจาทรงสงฝนลงมายังพ้ืนดิน                 1 พกษ 17:14    
 

o เธอคิดวาพระเจาชวยหญิงมายใหมีแปง และนํ้ามันไมใหหมดไปไดหรือไม ใหเด็กๆตอบ ได หรือไมได พระเจาทําได 
พวกเขามีอาหารทุกวันเหมือนกับท่ีพระเจาไดสัญญาเอาไว  
 

o แตแลววันหน่ึง มีเหตุการณท่ีทําใหหญิงมายเสียใจอยางมาก ลูกชายของเขาปวย และเสียชีวิต ใหเราทําทาเหมือนกําลัง
รองไหแสดงความเสียใจกับเหตุการณน้ี ใหนําเด็กๆทําทารองไห เอลียาหพาเด็กคนนี้ขึ้นไปชั้นบน ใหเด็กคนน้ีนอนลง
บนเตียง และอธิษฐานขอพระเจาท่ีจะใหเด็กคนน้ีมีชีวิตอยู ลองคิดดูวา หญิงมายจะรูสึกอยางไรเม่ือเห็นลูกชายกลับมา
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o เธอยังจําใชไหมวาเราจะพูดเก่ียวกับคนเกง เธอคิดวาหญิงมายเปนคนเกงหรือเปลา ใหอธิบายดวย (เธอเอาอาหารม้ือสุก

ทายใหกับคนแปลกหนา) เธอคิดวาเอลียาหเปนคนเกงหรือเปลา ใหอธิบายดวย (คําตอบอาจจะเปนวา: เขากลาที่จะไป
พูดกับกษัตริย, เขาทําในสิ่งที่พระเจาบอกใหเขาทํา, ฯลฯ) 

 
o พวกเขาเหมือนกับ คนเกงท่ีพวกเธอไดบรรยายไวต้ังแตตนหรือเปลา เธอตองการจะเพ่ิมเติมอะไรไหมเก่ียวกับ คนเกง 

ใหเด็กๆไดตอบสนองตอสิ่งที่ไดเขียนลงบนกระดาน 
 

 

 
การจบบทเรียน:   
 

 

    

 

 
 ใหเลนเกมเพ่ือทบทวนเร่ืองราว ใหเด็กๆมารวมตัวกันเปนวงกลม ใหกลิ้งลูกบอลไปใหกับเด็กหน่ึงคน และนับ “หนึ่ง” 

ใหเด็กคนน้ันกล้ิงลูกบอลไปใหกับเด็กอีกคนหน่ึง และใหทั้งกลุมนับ “สอง” ใหเด็กคนที่สองกล้ิงลูกบอลไปใหเด็กอีก
คนหน่ึง และทุกคนนับ “สาม” ใหถามคําถามตอไปน้ีกับเด็กคนที่สาม 

 
o พระเจาดูแลเอลียาหอยางไร (พระเจาสงอีกาคาบอาหารมาให, พระเจาทรงนําเขาไปยังบานของหญิงมาย) เมื่อ

เด็กคนที่สามตอบแลวใหเริ่มการกลิ้งลูกบอลอีกครั้ง โดยทําเหมือนกับรอบแรก 
 

o หญิงมายเอาอะไรใหกับเอลียาห (ขนมปง) 
 

o เอลียาหชวยลูกชายของหญิงมายใหฟนขึ้นมาไดอยางไหร (เขาอธิษฐานเผ่ือเด็กคนน้ัน) 
 

o เอลียาหเปนคนเกงไดอยางไร (เขายืนขึ้นพูดกับกษัตริยผูมีอํานาจ)  
 

o หญิงมายเปนคนเกงไดอยางไร (เธอเอาอาหารสวนที่เหลือสุดทายใหกับคนแปลหนา) 
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 ครูเชื่อวาพวกเธอสามารถท่ีจะเปนคนเกงไดโดยการแบงปนสิ่งของใหกับผูอ่ืน แมวาจะเปนเพียงสิ่งเล็กนอย หญิงมาย
แสดงความเมตตาตอเอลียาหโดยการแบงปนอาหารที่เหลือเพียงเล็กนอยใหกับเขา “ความเมตตา” หมายถึงความกรุณา 
เอลียาหไดแสดงความเมตตาตอหญิงมายโดยการอธิษฐานเผ่ือลูกชายของเธอ จะมีวิธีอะไรไหมท่ีพวกเธอจะแสดง
ความเมตตาในสัปดาหน้ี ใหเด็กๆไดตอบสนอง 

 อธิษฐานปด  
พระเจาพระบิดาผูทรงสถิตอยูในสวรรค ขอบคุณพระองคท่ีใหเราเห็นถึงชีวิตของคนเกงในพระคัมภีร โปรดทรง
จัดเตรียมใหกับพวกเราในทุกๆวันเหมือนกับหญิงมาย และเอลียาห และชวยเราใหมีจิตใจท่ีออนโยน และสําแดงความ
เมตตาใหกับผูอ่ืนในสัปดาหน้ีดวย ในพระนามพระเยซูคริสต อาเมน 

 
 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 
 
 

 

การประเมินผลผูเรียน:   
 
 
 

 
 


