
 

บทเรียนดานจิตวิญญาณ   บทท่ี 18 

เร่ือง  ดาวิดไดรับเลือกใหเปนกษัตริย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงออกถึงการมีพันธะผูกพันตอความเปนพระเจาของพระเยซูคริสต 

ตัวชี้วัด: รูและเขาใจพระคัมภีร  

สาระการเรียนรู: รูและเขาใจเรื่องเลาหลักๆ ในพระคัมภีร  

 

กลุมอายุ:  3-5 

ป:  1 

หัวขอหลัก:  พันธสัญญาเดิม 

บทเรียน:  ดาวิดไดรับเลือกใหเปนกษัตริย (1 ซามูเอล 16 สดุดี 103:4) 

เวลาท่ีใชในการสอน:  45 นาทีถึง 1 ช่ัวโมง 

 

 

วัตถุประสงคการเรียนรู:        

เด็กๆ จะได... 

1. แสดงบทบาทสมมติเรื่องของดาวิด กษัตริยผูถูกเลือก 

2. บอกเหตุผล 2 ประการที่พระเจาทรงเลือกดาวิดแทนที่จะเปนพ่ีชายของเขา 

 

 

 

อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                     

 
  

 

1. กระดาษแข็ง (ถามี) หรือกระดาษขาว สีเทียน หรือดินสอสี หรือปากกา กระดาษกาว กาว 

หรือแปงเปยก (ดูในภาคผนวกเรื่องวิธีทํากาวหรือแปงเปยก) 

 

อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:   

ไมมี 

 

สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือ จัดทํา:   

 



• อานและศึกษาบทเรียนและขอพระคัมภีร (1 ซามูเอล 16 สดุดี 103:4) 

• รวบรวมอุปกรณ 

• ตัดมงกุฎสําหรับใหเด็กตกแตง 

• อธิษฐานเผ่ือเด็กใหพระเจาเปดเผยพระองคแกพวกเขา 

 

 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 

การนําเขาสูบทเรียน:  

  

 

  
 

   พูดวา: กษัตริยซาอูล ผูครอบครองอิสราเอล ไดเลิกเชื่อฟงพระเจา พระเจาได

สงซามูเอลมาหากษัตริยองคใหม พระองคบอกเขาวาพระองคไดเลือกลูกชายคนหน่ึงของ เจสซี ใหเปน

กษัตริยคนตอไป พระเจาสงซามูเอลมาตามหากษัตริยองคใหม และใหพรแกเขาโดยการอธิษฐานและเจิม

ศีรษะเขาดวยนํ้ามันพิเศษ ซามูเอลจึงออกไปตามหาเจสซีในเมืองท่ีเรียกวา เบธเลเฮม 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน: 

พูดวา: ดาวิดเปนลูกคนสุดทองของเจสซี เขาเปนคนเล้ียงแกะท่ีดูแลแกะของครอบครัวเปนอยางดีในทุงนา ดาวิดเปน

เด็กดีท่ีรักพระเจาและเชื่อฟงพระบัญญัติของพระองค เวลาท่ีดาวิดเลนพิณใหแกะของเขาฟง เขาแตงเพลงมากมายเพ่ือ

สรรเสริญพระเจา 

• ซามูเอลเชิญผูปกครองในเมืองน้ัน เจสซี และครอบครัวของเขาใหมากินเล้ียง  

• เจสซีมีลูกชาย 8 คน เจสซีมีลูกชายก่ีคน? (ใหเด็กตอบ) 

• ไหนนับน้ิวถึง 8 สิ 1-2-3-4-5-6-7-8 

• ซามูเอลไมรูวาลูกชายคนไหนของเจสซีท่ีจะไดเปนกษัตริย ดังน้ัน เขาจึงขอพบพวกเขา แรกสุดเขาได

พบกับลูกชายคนโต ชื่อ เอลีอับ 

• เม่ือซามูเอลเห็นเอลีอับ เขาคิดทันทีวาน่ีตองเปนผูท่ีไดรับเลือกใหเปนกษัตริยแนๆ เอลีอับเปนคนสูง

ใหญ แข็งแรง และหลอเหลา 

• แตพระเจาบอกวา ไมใช พระองคบอกวา พระองคไมไดมองคนท่ีภายนอก แตมองดูท่ีหัวใจ พระองค

หมายความวา วิธีท่ีคนคิด รูสึก และปฏิบัติตอพระเจาและตอมนุษยดวยกันน้ันสําคัญกวาสิ่งท่ีเขา

แสดงออกภายนอกมากนัก 

• ซามูเอลจึงไดขอดูลูกชายท้ัง 7 คนของเจสซีทีละคนๆ แตพระเจาไมไดทรงเลือกพวกเขาเลย เด็กๆ ยก

น้ิวขึ้นมา 7 น้ิวไดไหม? ยกน้ิวขึ้นมา 7 น้ิวพรอมกับเด็ก 

• เด็กๆ จําไดไหมวาเจสซีมีลูกชายก่ีคน? (ใหเด็กตอบ)  



• ซามูเอลเร่ิมวิตกและถามวาเจสซีมีลูกเหลืออยูอีกไหม เจสซีบอกวามี คือดาวิดลูกคนสุดทองท่ีเล้ียง

แกะอยูในทุงนาโนนแนะ ซามูเอลบอกเจสซีใหสงคนไปตามดาวิดมา 

• เม่ือดาวิดมาถึง พระเจาบอกวา เขาคือคนท่ีพระองคทรงเลือกไว ซามูเอลจึงใหพรดาวิดและเจิมเขา

ดวยนํ้ามันตอหนาทุกคน 

• เขาบอกดาวิดวา วันหน่ึง ดาวิดจะไดเปนกษัตริยคนใหมของอิสราเอล พระวิญญาณของพระเจาเสด็จ

มาเหนือดาวิดในวันน้ันและสถิตอยูกับเขา ประทานกําลัง และชวยเขาในทุกอยางท่ีเขาทํา  

 

กิจกรรมการเรียนการสอน:  

 

 
 

  เลาเรื่องใหเด็กฟงอีกรอบแลวใหเด็กแสดงบทบาทสมมติ 

• เลือกเด็กใหแสดงเปนซามูเอล อีก 1-2 คนเปนผูปกครองของเมือง เจสซี ลูกชาย 7 คนของเจสซี และดาวิด  

 

ถามคําถาม (ใหเด็กตอบ) 

• คุยกับเด็กวาทําไมดาวิดจึงเปนคนที่ถูกเลือก แทนที่จะเปนพ่ีชายของเขา (เพราะพระเจาดูคนที่หัวใจ ไมใช

รูปลักษณภายนอก) 

• สอนเด็กวาดาวิดเปนผูแตงบทเพลงสดุดีสวนมาก และในบทเพลงเหลาน้ันพูดถึงความรักของพระเจามาก

ที่สุด อานจาก สดุดี 103:4 “ผูทรงไถชีวิตของทานมาจากปากแดนผูตาย ผูทรงสวมความรักม่ันคงและพระ

กรุณาใหทาน” 

• สอนวาพระเจารักเด็กๆ และอยากจะเปนพระเจาของพวกเขาเหมือนที่ทรงเปนพระเจาของดาวิด  

• ใหเด็กๆ บอกสิ่งที่พระเจาอยากเห็นเมื่อพระองคทรงมองดูการกระทําและทาทีของพวกเขา (คําตอบที่เปนได 

– การแบงปน ความเมตตา การชวยเหลือผูอื่น การอธิษฐาน) 

• นําเด็กอธิษฐาน และขอบคุณพระเจาที่ทรงมองที่หัวใจไมใชรูปรางภายนอก ขอพระเจาชวยเรามีทาทีที่พระ

เจาพอพระทัย 

 

 

งานประดิษฐ: มงกุฎ 

 

     
• ใหเด็กยายไปบริเวณสําหรับทํางานประดิษฐ 

• แจกมงกุฎที่ตัดไวแลว 

• ใหเด็กตกแตง เอากระดาษสีมาติดเปนอัญมณี หรือจะวาดอัญมณีดวยสีหรือดินสอสีก็ได  



• เขียนวา “พระเจารักฉัน พระองคทรงมองที่ใจของฉัน” บนมงกุฎแตละอัน 

• วัดขนาดศีรษะเด็กแลวติดกาว หรือเย็บมงกุฎเพ่ือใหเด็กสวมได 

 

เกม:  

  

  
 

  ใหเด็กยายไปบริเวณสําหรับเลนเกม 
1. ใหเด็กน่ังลอมเปนวงกลม 

2. เด็กคนที่เปนซามูเอลเดินไปรอบวงชาๆ แตะหลังเพ่ือนทุกคนเบาๆ บอกวา “ไมใช”  

3. ใหเด็กคนน้ีเดินไปเรื่อยๆ และแตะหลังเพ่ือนและบอกวา “ไมใช” แตใหเลือกเพ่ือนคนหน่ึงที่เมื่อแตะ

แลวใหบอกวา “กษัตริย!” 

4. เด็กคนที่เปนซามูเอลจะตองเดินตอไปรอบวงอยางเร็วๆ เพ่ือกลับมาน่ังตรงที่ที่เพ่ือนที่ถูกเลือกใหเปน

กษัตริยเคยน่ังอยู 

5. เด็กคนที่ถูกเลือกตองลุกขึ้นเดินไปแตะคนที่เปนซามูเอลกอนที่ซามูเอลจะน่ังลงตรงที่ที่เขาเคยน่ัง หาก

ซามูเอลน่ังลงไดกอน เด็กที่เปนกษัตริยจะกลายเปน “ซามูเอล” แทน และเริ่มเลนเกมใหม 

6. หากมี “ซามูเอล” ที่ถูกดาวิดจับไดหลายๆ ครั้ง ใหเขาเลือก “ซามูเอล” ขึ้นมาแทนแลวตนลงไปน่ังแทนที่

ซามูเอลคนใหม 

 

 

สรุปบทเรียน:   

    

 

 
 

• ใหเด็กน่ังลอมเปนวงกลม 

• ใหเด็กทบทวนขอพระคัมภีร สดุดี 23:1 “พระเจาทรงเลี้ยงดูขาพเจาดุจเลี้ยงแกะ ขาพเจาจะไมขัดสน”  

• จบดวยการรองเพลงคริสเตียนที่เด็กชอบ 

 

 

 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ดี? กิจกรรมใดไมดี? ฉันจะ

เตรียมตัวสําหรับการสอนบทตอไปอยางไร?)    

 

 



 

การประเมินผลผูเรียน: 
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