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วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็กจะบอกถึงสามสิ่งที่เกิดขึ้นกับดาเนียล 
2. เด็กจะอธิบายถึงวิธีที่พระเจาไดชวยเหลือดาเนียล 
3. เด็กจะอธิษฐานขอพระเจาท่ีจะชวยใหเขา/เธอมีความเช่ือวางใจในพระเจา 

 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  
 

1. พระคัมภีร 
2. ชอลค 
3. หนังสือ 
4. กระเปา หรือเสื่อ (ใหพอที่จะซอนหนังสือ) 

 
 

     อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 
 ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
 
 
สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:  

1. ใหอานบทเรียนทั้งบท 



2. รวบรวมอุปกรณตางๆ 
3. ศึกษาพระธรรม ดาเนียล 6 และทําเครื่องหมายเอาไว 
4. ใหซอนหนังสือ หรือใชผาหอเอาไว 
5. อธิษฐานเผ่ือเด็กๆที่จะเช่ือวางใจในพระเจา และรูวาพระเจาทรงสัตยซื่อเสมอ 

 
 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
 
การนําเขาสูบทเรียน:  

:
 

 

 

  

 

 
 ยินดีตอนรับเขาสูชวงเวลาของการเลาเร่ืองราวในพระคัมภีรกันดีกวา ใหเด็กๆเขามาน่ังลอมรอบตัวคุณ 
 
 กอนที่จะเริ่มบทเรียน ใหคุณเอาหนังสือหน่ึงเลมซอนเอาไวในกระเปา หรือใชผาหอเอาไว ใหเด็กๆลองเดาวาคุณซอนอะไร

เอาไว ใหเด็กๆลองคนหาสิ่งที่คุณไดซอนเอาไว เมื่อมีเด็กคนใดคนหนึ่งพบมัน ใหเด็กคนน้ันบอกความผิดปกติทุกอยางที่
เกิดกับหนังสือเลมน้ันเชน มุมดานหน่ึงของหนังสือถูกงอเอาไว, แตละหนาของหนังสือดูเกา, หนาปกฉีกขาด, มีการทํา
เครื่องหมายเอาไวในหนังสือ, ฯลฯ  

 
 ตอนนท่ีหนังสือเลมน้ียังเปนหนังสือใหมอยู ยังไมมีตําหนิหรือรอยขีด ตอนที่มันยังเปนหนังสือใหมอยู แมวาเธอจะหา

อยางไร เธอก็จะไมพบอะไรท่ีไมดีในหนังสือเลมน้ี 
 

 วันน้ี เร่ืองราวของเราจะเกี่ยวกับผูชายคนหน่ึงท่ีมีความเหมือนกับพระเจา - แมแตศัตรูของเขายังไมสามารถหาขอผิดพลาด
ของเขาไดเลย 
 

 ครูไมใชคนท่ีสมบูรณแบบ ถาพวกเธอสังเกตุดีๆ เธออาจจะเห็นสิ่งท่ีไมสมบูรณแบบในตัวครูได และครูเองก็อาจจะเห็นสิ่งท่ี
ไมสมบูรณแบบในตัวพวกเธอไดเชนกัน แตมีสิ่งท่ีดีสิ่งหน่ึงคือพระเจาทรงรักเรา และสงพระเยซูคริสตมาไถความผิดบาป
ของเรา เม่ือเราวางใจในพระเยซู พระองคจะทําใหเราสะอาด และมีความสมบูรณแบบขางในจิตใจของเรา เหมือนกับ
หนังสือเลมใหมๆเลมหน่ึง 

 
 ใหเรามาคนหาดูวาผูชายคนนี้คือใคร แมแตศัตรูก็ยังไมสามารถเอาผิดกับเขาได 
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กิจกรรมการเรียนการสอน: 
 

  :
 

 

 

 
 วีรบุรุษของเราก็คือ ดาเนียล เขามีชีวิตอยูเม่ือหลายพันปท่ีผานมา และเขาเปนคนรับใชของดาริอัสพระราชาแหง

เปอรเซีย 
 

 ดาเนียลเปนคนดีมาก ทําใหกษัตริยเชื่อใจเขามากกวาคนอ่ืนๆ ทําใหคนอ่ืนๆอิจฉาเขา เพราะพวกเขาตองการเปนคน
สําคัญเหมือนกับดาเนียล 

 

 กษัตริยดาริอัสทรงโปรดปรานดาเนียล พระองคตัดสินใจใหดาเนียลเปนผูแทนพระองคเพ่ือปกครองอาณาจักร ทําให
ศัตรูของดาเนียลย่ิงอิจฉามากขึ้น พวกเธอเคยมีความรูสึกอิจฉาคนอื่นหรือไม ลองบอกครูวาเกิดอะไรข้ึนบาง ใหเลือก
เด็กๆที่จะบอกประสบการณของความรูสึกอิจฉาผูอื่น 
 

 ในท่ีสุด ศัตรูของดาเนียลก็พูดกันวา “เราจับผิดดาเนียลไมไดเลย เวนเสียแตเร่ืองท่ีเก่ียวของกับพระเจาของเขา” พวก
เขาจึงหาวิธีท่ีจะจับดาเนียล และสรางปญหาใหกับเขา 
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 ใหเรามเลนเกมหน่ึงดวยกันเพ่ือดูวาการท่ีจะดักจับคนอ่ืนน้ัน เราจะตองทําอยางไรบาง เกมของเรามีชื่อวา “ไป ไป ไป 

หยุด” น่ีคือวิธีท่ีเราจะเลานเกม 
 

 ใหขีดเสนแบงหองออกเปนสองสวน และใหเด็กทุกคนยืนดานหนังเสน สวนตัวคุณใหยืนอีกฝงหน่ึงของเสน 
 

 ครูจะปดตา และพูดวา “ไป” เม่ือครูพูดวา ไป ใหพวกเธอเดินมาทางครู จากนั้นครูจะบอกวา “หยุด” และลืมตา และถา
ครูเห็นวามีคนใดคนหน่ึงท่ียังเคล่ือนไหวอยู แมแตนิดเดียว คนๆน้ันจะตองกลับไปยืนอยูดานหลังเชือกเหมือนเดิม และ
เร่ิมตนใหมอีกคร้ัง และถามีเด็กคนไหนท่ีสามารถแตะท่ีไหลครูไดโดยท่ีครูจับเขาไมได เด็กคนน้ีจะกลายเปนผูนําเกม
ตอจากครู 
 

 ใหทวนวิธีเลนกับเด็กๆเพ่ือใหแนใจวาทุกคนเขาใจ 
 



 ใหคุณเริ่มเลนเกม ถาคุณจับไดวามีเด็กที่เคล่ือนไหว ใหสงเขากลับไปยืนหลังเสน และถามีคนที่แตะไหลของเธอได ให
เขานําเกม ใหเลนเกมสามถึงสี่รอบ และใหเด็กๆกลับมารวมตัวกันเหมือนเดิม 
 

 เธอถูกจับไดเพราะอะไร (เพราะเคลื่อนไหวหลังจากที่ครูพูดคําวา “หยุด”)  
 

  :
 

 

 

  
 ในท่ีสุดศัตรูของดาเนียลเองก็คนหาวิธีท่ีจะดักจับดาเนียล พวกเขารูวาดาเนียลมักจะอธิษฐานวันละสามเวลาตรงที่

หนาตางหองของเขา พวกเขาคิดกันวา “เราจะใชกลอุบายใหพระราชาออกกฎวา ในเวลาสามสิบวันท่ีจะถึงน้ีทุกคน
จะตองกราบไหวพระราชาแตเพียงผูเดียวเทาน้ัน ถามีผูหน่ึงผูใดท่ีกราบไหวพระเจาอ่ืนใดนอกจากพระราชาแลว คนๆ
น้ันจะถูกโยนลงไปในถ้ําสิงหโตทันที”  

 

 เม่ือคนหเหลาน้ันทูลพระราชาเก่ียวกับกฎขอน้ีแลว พระราชารูสึกพึงพอใจท่ีเขาจะไดเปนเพียงผูเดียวท่ีผูคนจะถวาย
เกียรติให พระราชาคิดวานาจะเปนการดีถทุกคนอธิษฐานใหเขาชวยเหลือ พระองคลืมคิดไปวาน่ีคือแผนท่ีจะดักจับ
ดาเนียล เพ่ือนท่ีแสนดีของพระองคเอง 

 

 เธอคิดวาดาเนียลคิดอะไรเม่ือไดรูเก่ียวกับกฎขอน้ี ใหเด็กๆลองเดา และถาเธอเปนดาเนียล เธอจะทําอยางไรบาง ให
เด็กๆไดมีโอกาสตอบสนอง 
 

 ดาเนียลยังคงอธิษฐานตอพระเจาวันละสามเวลาเหมือนท่ีเขาทํามา 
 

 ศัตรูของเขาคิดในใจวา “เราไดตัวเขาแลว” และพวกเขาก็จับดาเนียลไปหาพระราชา พวกเขาไปหาพระราชา และบอก
เก่ียวกับเร่ืองท่ีดาเนียลอธิษฐานตอพระเจาของเขา และพวกเขาก็ยํ้าเก่ียวกับกฎท่ีพระราชาเพ่ิงจะลงชื่อ พวกเขาถาม
พระราชาวา “กฎขอน้ียังมีอยูหรือไม” 
 

 พระราชารูสึกแยมาก พระองคคิกไดวา คนเหลาน้ีเปนศัตรูของดาเนียล และหลอกจับเขา แตเม่ือพระราชาออกกฎไป
แลว จะไมสามารถเปล่ียนแปลงไดอีก พระราชาคิดหาวิธีตางๆท้ังกลางวัน และกลางคืนท่ีจะชวยดาเนียล แตเขาไม
สามารถคิดอะไรได 
 

 เม่ือดวงอาทิตยตกดิน ทหารนําตัวดาเนียลไปใสในถ้ําของสิงหโตท่ีกําลังหิวกระหายอยู พระราชาไปหาดาเนียลและ
ตะโกนถามดาเนียลวา  
พระราชาตรัสแกดาเนียลวา"ขอพระเจาของทานผูที่ทานปรนนิบัติอยูเนืองนิตยน้ันจงทรงชวยกูทานเถิด" ดนล 6:16 
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 เธอคิดวาดาเนียลกําลังคิดอะไรบางขณะท่ีอยูในถ้ําสิงหโต ใหเด็กๆแบงปนความคิดของเขา ถาหากวาเธอตองไปอยู
อยางดาเนียล เธอจะคิดอะไรบาง ใหเลือกเด็กๆเพื่อที่จะตอบ เธอคิดวาดาเนียลวางใจวาพระเจาจะทรงชวยเหลือเขา
หรือเปลา ใหเด็กๆไดตอบ 

 

 สิ่งท่ีพระราชาทําไดเพียงอยางเดียวคือการรอคอยจนถึงเชา พระองคไมกิน ไมนอน คิดใครครวญแตเร่ืองของดาเนียล 
ใหพวกเธอลองทําหนาของพระราชาในตอนนั้น ใหเด็กๆลองทําหนาอยางคนที่กําลังวิตกกังวล 

 

 เชาตรูของวันรุงขึ้น พระราชาไดรีบไปยังถ้ําสิงหโต เม่ือทหารเคล่ือนกอนหินท่ีปดปากถ้ําออก พระราชาไดเรียกหา
ดาเนียล “ดาเนียล ผูรับใชของพระเจาผูทรงพระชนมอยู พระเจาของเจาไดชวยใหเจาปลอดภัยจากสิงหโตหรือเปลา” 
ใหเรามาคนหาคําตอบจากพระคัมภีรดีกวา  
 

“พระเจาของขาพระบาททรงใชทูตสวรรคของพระองคมาปดปากสิงหไวมันมิไดทําอันตรายแกขาพระบาท” 
      ดนล 6:22 
 

 เธอลองจินตนาการดูซิวาพระราชาจะดีใจมากแคไหนที่ไดยินเสียงของดาเนียล ลองทําหนาของพระราชาตอนน้ีดูซิ ให
เด็กๆทําหนาตาต่ืนเตนดีใจ 

 

 พระราชาจึงสั่งทหารใหดึงดาเนียลขึ้นมาจากถ้ําสิงหโต และใหใสศัตรูของดาเนียลเขาไปแทน ยังไมทันปดปากถ้ําแลว
เสร็จ สิงหโตก็ไดขยํ้ากินศัตรูของดาเนียลหมดแลว 

 

 พระราชาจึงสงสารไปทั่วราชอาณาจักรของพระองค ซึ่งมีเน้ือหาดังตอไปนี้ 
 

เราออกกฤษฎีกาวาใหคนทั้งหลายสั่นสะทานและยําเกรงพระเจาของดาเนียลในราชอาณาจักรของเราทั้งหมด
เพราะพระองคทรงเปนพระเจาผูทรงพระชนมอยูทรงดํารงอยูเปนนิตยแผนดินของพระองคจะไมถูกทําลาย
และราชอาณาจักรของพระองคจะดํารงจนถึงที่สุด 
พระองคทรงชวยกูและชวยใหพนภัยพระองคทรงกระทําหมายสําคัญและการอัศจรรยในฟาสวรรคและบน
พ้ืนพิภพพระองคคือพระผูชวยดาเนียลใหรอดจากฤทธิ์ของสิงห"   
  ดนล 6:26-27 
 

 ใหเราสรรเสริญนมัสการพระเจาเหมือนกับสารท่ีพระราชาไดสงออกไปกันเถอะ ใหคุณนําเด็กๆกระโดด และพูดวา 
“สรรเสริญพระเจา สรรเสริญพระเจา สรรเสริญพระเจา” 

 
 



 ครูชอบท่ีจะฟงเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับพระเจาท่ีย่ิงใหญ และการที่พระองคทรงปกปองคนท่ีรักพระองค มีใครบางท่ีจะบอก
ใหครูฟงวาเกิดอะไรขึ้นกับดาเนียลบาง (คําตอบท่ีอาจเปนไปได: พระราชาใหเขาเปนผุนําที่ยิ่งใหญ, คนอื่นๆอิจฉา
ดาเนียลและวางแผนจะจับเขา, เขาถูกโยนลงไปในถํ้าสิงหโต, พระเจาไดปกปองดาเนียล) 

 

 พระเจาไดปกปองดาเนียลจากการถูกสิงหโตไดอยางไร (พระเจาทรงใหทูตของพระองคมาปดปากสิงหโต) 
 

 มีใครสังเกตุบางวา ดาเนียลจะเรียกพระเจาวา “พระเจาผูทรงพระชนมอยู” น่ันหมายความวาอยางไร (หมายถึงพระเจา
ทรงมีชีวิต และเปนจริง และพระองคทรงชวยคนของพระองค) 
 

 เธอคิดวาเธอจะวางใจพระเจาผูทรงพระชนมอยูเหมือนกับดาเนียลไดหรือไม ใหอธิบายดวย ใหเด็กๆไดแสดงความ
คิดเห็น 

 

 
การจบบทเรียน:   
 

 

     
 ดาเนียลรักพระเจา และเชื่อในพระองค เขาเชื่อฟงพระเจา และพระเจาไดปกปองเขาจากสิงหโต ดาเยลเชื่อวางใจพระ

เจาแมวาเขากําลังอยูกับสิงหโต ใหเรามาคุยกันเก่ียวกับสิธีท่ีเราจะวางใจพระเจาในตลอดสัปดาหน้ี ใหเด็กๆไดแสดง
ความคิดเห็น 

 

 ใหเราอธิษฐานปดดวยกัน 
 

 ใหเด็กอธิษฐานตามคุณที่ละวรรค 
 

 
พระเจาพระบิดา 
ขอบคุณท่ีทรงรักเรา 
เรารูวาพระองคทรงเปนพระเจาผูทรงพระชนมอยู 
โปรดชวยใหเราวางใจในพระองค 
เหมือนกับท่ีดาเนียลไดทํา 
ในพระนามพระเยซูคริสต 
อาเมน 
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กิจกรรมเสริม:  
ไมจําเปนตองมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
 
 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 
 
 

 

การประเมินผลผูเรียน:   
 
 
 

 
 


