
 
บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทท่ี   8 

เร่ือง  พระเจาทรงรูทุกสิ่ง และทรงอยูทุกหนทุกแหง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเช่ือมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา 

ตัวชี้วัด:  รู และเขาใจพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู:  รู และเขาใจแนวคิดพ้ืนฐานหลักศาสนศาสตร 
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กลุมอายุ:  9-11 ป  

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  พระเจาทรงเปนอยางไร 

บทเรียน:  พระเจาทรงรูทุกสิ่ง และทรงอยูทุกหนทุกแหง 

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 
 
วัตถุประสงคการเรียนรู: 

           
1. เด็กจะสามารถอธิบายวาพระเจาทรงรูทุกสิ่ง และทรงอยูทุกหนทุกแหง 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  
 

1. พระคัมภีร 
2. กระดาษ - สําหรับเด็กคนละหน่ึงแผน 
3. ดินสอ 

 
 อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 

1. กระดาษคนละหน่ึงแผนสําหรับเด็กละคน  
2. ปากกามารคเกอร หรือดินสอสี 
3. เทปกาว หรือกาว (ดูสวนผสมไดในคูมืออางอิง) 

 
 
สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:   

อานบทเรียนทั้งบท 1. 



2. รวบรวมอุปกรณตางๆ 
3. อานและศึกษาพระธรรม สดด 139:8-10 
4. ใหจัดเตรียมโตะสําหรับการนําเสนอการแสดง 
5. อธิษฐานเผ่ือเด็กๆที่จะเขาใจวาพระเจาทรงรูทุกสิ่ง และทรงอยูทุกหนทุกแหง    
 

 
ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 
การนําเขาสูบทเรียน: 

  

 
 ครูตองการจะเลาเร่ืองๆหน่ึงท่ีเก่ียวกับกระตายตัวนอย 

 
กระตายนอยในเร่ืองน้ีตองการหนีออกจากบาน วันหน่ึงเขาตัดสินใจวา น่ีแหละเปนวันท่ีเขาจะหนีออกจาก
บาน เขาจะไปใหไกลเกินกวาท่ีแมของเขาจะหาเจอ     
 
เขาจึงวิ่งไปท่ีลําธาร กลายเปนปลา และกระโดดลงนํ้าแลววายนํ้าหนีไป เขาคอยยํ้าเตือนตัวเองวา “แมของฉัน
จะไมสามารถหาฉันเจอ” เขาสะกดรอยตามเจาหนอนตัวออน แลวกลืนมันลงไป ไม...มีเบ็ดติดอยูท่ีหนอนตัว
น้ัน เขาถูกดึงขึ้นไปบนผิดนํ้า และเม่ือเขามองไปท่ีปลายของคันเบ็ด เขาเห็นแมของเขาถือคันเบ็ดอยู และ
แตงตัวเปนนักตกปลา แมพูดกับเขาวา “แมรักเจามากจนไมสามารถปลอยใหเจาหนีไปได ใหเรากลับบานกัน
เถอะ” 
 
วันตอมา กระตายนอยแปลงรางเปนดอกไมในสวน “แมตองหาฉันไมเจอแน” กระตายนอยคิดอยูในใจ ไม
นานเขาก็เร่ิมรูสึกวามีใครบางคนมาขุดเอาตนดอกไมน้ัน และเม่ือเขามองดูก็เห็นเปนแมของเขาแตงตัวเปน
คนสวนกําลังขุดอยู แมพูดกับเขาวา “แมรักเจามากจนไมอาจใหเจากลายเปนดอกไม และแมตองกลายเปนคน
สวน  ใหเรากลับบานกันเถอะ” 
 
วันถัดมา กระตายนอยแปลงรางเปนกอนหินบนภูเขา “ในท่ีสุด แมตองหาฉันไมพบแนๆ” ในไมชาก็มีนักไต
เขาคนหน่ึงไตเขาขึ้นมา และหยุดอยูท่ีกอนหินกอนน้ันแลวพูดวา “อยูน่ีเอง ใหกลับบานกันเถอะ” แมกระตาย
พูดกับเขา กระตายนอยจึงกลับบานไปอยูกับแม 

 
 น่ีเปนเร่ืองเลาท่ีเย่ียมมาก ใหคุณถามคําถามเหลาน้ีเพ่ือที่เด็กๆจะไดแลกเปล่ียนความคิดกัน 

o เธอคิดวาทําไมเจากระตายนอนถึงตองการหนีออกจากบาน?  
o แมของเขารักเขาหรือเปลา?  

 2



o แมของเขามักจะทําอยางไรบาง?  
o สุดทายเจากระตายนอยตัดสินใจทําอะไร?  
o ฟงดูแลวแมของกระตายนอยคลายๆกับพระบิดาในสวรรคของเราหรือเปลา และถามีสวนคลายนาจะเปน

สวนไหน 
o พระเจาทรงรูทุกสิ่งทุกอยางหรือเปลา?  
o พระเจาทรงรูวาเราอยูท่ีไหนหรือเปลา?  
o เราสามารถหลบซอนจากพระเจาไดหรือไม?  

 
 พระเจาของเราทรงรูทุกสิ่ง และทรงอยูทุกหนทุกแหง เหมือนกับแมของเจากระตายนอย 

 
การนําเสนอ และกิจกรรมการเรียนการสอน:  
 

  

 

 ใหอานพระธรรม สดด139:8-10 ใหเด็กๆฟง ใหคุณนําการสนทนาเพ่ือใหเด็กๆเขาใจวาพระเจาทรงรูทุกสิ่งเก่ียวกับเรา 
และสามารถมองเห็นเราได, ชวยเหลือเรา และอยูกับเราไมวาเราจะอยูในที่ใดๆ 

 พระองคทรงรูทุกสิ่ง น่ันหมายความวาพระองคทรงรูทุกอยางเก่ียวกับเรา และทุกสิ่งท่ีเกิดขึ้นในโลกใบน้ี ใหคุณเขียน
คําวา “พระเจาทรงรูทุกสิ่ง” ลงบนกระดานดํา 

 

 

 

 ใหใชลูกบอล หรือสิ่งของที่สามารถกระดอนได และใหเด็กๆยืนเปนวงกลม ใหเรามาเลนเกมหน่ึงดวยกันซึ่งเปนเกมท่ี
เราจะพูดเก่ียวกับสิ่งท่ีพรระเจาทรงรูเก่ียวกับเรา ครูจะโยนลูกบอลไปใหคนหน่ึง ทันทีท่ีจับบอลไดใหคนๆน้ันพูดถึง
บางอยางท่ีพระเจาทรงรูเก่ียวกับตัวของเขา เธออาจจะพูดวา พระเจารูวาเม่ือคืนเธอมีฟนหลอไปหน่ึงซี่ หรือพระเจารู
วาเธอลืมทําการบาน พวกเธอจะตองพูดถึงสิ่งท่ีแตกตางกันออกไปในแตละคร้ังท่ีจับบอลได 

 เม่ือพูดเสร็จแลว ใหโยนลูกบอลไปใหกับเพ่ือนคนอ่ืนอีก การสงบอล และการพูดจะตองกระทําอยางรวดเร็วท่ีสุด 

 ใหคุณเริ่มโยนลูกบอล และเริ่มเลนเกมได 
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 พระเจาทรงสถิติยูทุกหนทุกแหง ใหเขียนวา “พระเจาทรงอยูที่หนทุกแหง” ลงบนกระดานดํา ไมมีท่ีใดที่พระเจาไมทรง
สถิตอยู พระเจาทรงอยูทุกหนทุกแหงในโลกไมวาจะเปนท่ีๆยากจนมาก, มีความเศราโศกมาก, ท่ีมีสงครามมาก 
ถึงแมวาเราอาจจะไมรูสึกถึงการทรงสถิตอยูของพระองค แตเรารูวาพระองคทรงอยูใกลๆกับเรา 

 ใหคุณถามเด็กๆวาพระเจาจะทรงสถิตอยูที่ไหนบาง (เชน พระเจาทรงอยูในบานของฉัน, ที่โรงเรียนของฉัน, ใน
ประเทศของฉัน, หรือที่ประเทศอ่ืนๆในโลกใบน้ี, ฯลฯ) ใหคุณพยายามระบุสถานท่ีเพ่ือจะใหเด็กๆไดเขาใจถึงาการ
ทรงสถิตอยูของพระองค 

 

 

 

 

 ใหเรามาเลนเกมหน่ึงดวยกัน คราวน้ีเราจะมาชวยกันบอกถึงสถานท่ีพระเจาทรงสถิตอยู เชน ที่พระเทศจีน, ในช้ัน
เรียนเด็กประถม, ในโรงพยาบาล, ในธนาคาร, ฯลฯ ใหใชลูกบอล หรือสิ่งของที่สามารถโยนไปมาได 

 
 

 

 

 ใหเด็กแบงกลุมเปนกลุมละหกคน ใหแตละกลุมเขียนเรื่องราวโดยใชพระธรรม สดด 139:8-10 เปนขอมูลในการเขียน 
แตละกลุมวสามารถที่ใสจินตนการลงไปเทาทีตองการ และตองสามารถสรุปเรื่องในทํานองที่วา พระเจาสามารถพบ
พวกเขาถึงแมพวกเขาจะอยูที่ไหน และมาชวยเหลือพวกเขาใหปลอดภัย 

 ใหแตละกลุมนําเสนอเรื่องราวของตนเองตอกลุมอื่นๆ แตละกลุมสามารถที่จะทําใหเปนละคร และแสดงไดแทนท่ีจะ
อานใหเพ่ือนๆฟงเพียงอยางเดียว 

 

 
การจบบทเรียน:  

 

  

 
 เรารูวาพระเจาทรงสถิตอยูทุกหนทุกแหง และทรงรูทุกอยาง ไมมีท่ีไหนที่เราไปแลวพระองคจะไมทรงสถิตอยู 

พระองคไมมีขอจํากัดในการทรงสถิตอยูของพระองค แมแตความเขาใจของพระองคก็ไมมีขอจํากัด ในพระธรรม 
สดด 147:5 กลาวา ความคิดของเราไมอาจจะซอนจากพระเจาได พระเจาทรงรูความคิดของเราทุกอยาง 
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 เราไดเรียนรูเก่ียวกับความอัศจรรยของพระเจา เธอมีอะไรที่เธอชอบเก่ียวกับพระเจาบาง ใหเด็กๆไดตอบสนอง 
(คําตอบท่ีอาจเปนไปได- พระเจาทรงบริสุทธิ์, เปยมดวยความรัก, มีเมตตา, ยุติธรรม, เปนนิรันดร, ไมสามารถมองเห็น
ได, ทรงรูทุกสิ่ง, ทรงสถิตอยูทุกหนทุกแหง, ฯลฯ) 

 

 สวนไหนของ Christian Worldview house model ท่ีแสดงใหเห็นถึงพระลักษณะของพระเจา ใหเด็กๆไดตอบสนอง 
ดีมาก ฐานสีมวงไดยํ้าเตือนเราใหรูเก่ียวกับธรรมชาติของพระเจา 

 

 ใหเรามารองเพลงท่ีบงบอกถึงพระลักษณะของพระเจา เพลงที่อาจจเปนไปไดเชน “He’s Got the Whole World in His 
Hands” หรือเพลงอื่นๆที่สื่อกเก่ียวกับพระลักษณะของพระเจา 

 

 ใหจบบทเรียนโดยอธิษฐานขอบคุณพระเจาที่ไมเคยละสายตาจากเรา และพรระองคทรงรูทุกสิ่งเก่ียวกับเรา และทรงรัก
เราอยางไมมีเง่ือนไขใดๆ 

 
กิจกรรมเสริม: 

 
 

 

 
 ใหเด็กๆเขียนพระธรรม สดด 139:8-10 ใหเด็กๆใชเทปกาว หรือกาวติดสวนตางๆเขาดวยกันเปนแผนใหญๆ ใหเด็กๆสื่อถึง

การทรงสถิตอยูของพระเจา ใหเขียนคําวา “พระเจาทรงรูทุกอยาง” และ “พระเจาทรงสถิตอยูทุกหนทุกแหง” บนบอรดแข็ง 
จากน้ันใหแสดงผลงานรอบๆหอง 

 
แหลงขอมูลท่ีใชสําหรับบทเรียนน้ี: 
The Runaway Bunny by Margaret Wise Brown, Harper & Row, 1972. 
 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 
 
 

 

การประเมินผลผูเรียน:   
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