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ด้านจิตวิญญาณ บทที่  25 
เรื่อง  ดาวิดและโกลิแอ๊ท 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: แสดงให้เห็นว่ามีความเช่ือมั่นว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า 

ตัวชี้วัด:  รู้ และเข้าในพระคัมภีร์ 

สาระการเรียนรู้:  รู้ และเข้าใจเรื่องราวในพระคัมภีร์ 

 

กลุ่มอายุ:  6-8 

ปีที่:  1 

หัวข้อหลัก:  พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเรา 

บทเรียน:  ดาวิด และโกลิแอ๊ท 

เวลาที่ใช้ในการสอน:  45 นาที 

 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้:  
เด็กจะ… 

 บรรยายถึงรูปร่างลักษณะระหว่างดาวิด กับโกลิอัท 

 บอกถึงสิ่งที่เป็น “ยักษ์/สิ่งที่ใหญ่มาก” ส าหรับเขา/เธอ 

 เรียน และท่องพระธรรม 1 ซมอ 17:47 “เพราะว่าการรบครั้งนี้เป็นของพระเจ้า” 
 
 

 

อุปกรณ์การสอนที่ต้องการใช้:                                                                    
 

  
 
1. พระคัมภีร์ 
2. กระดาน และชอล์ค 
3. ก้อนหิน(สีใสหรือสีสว่าง)ส าหรับเด็กแต่ละคน 
4. ปากกามาร์กเกอร์ (ถ้าม)ี 

 
     อุปกรณ์การสอนส าหรับกิจกรรมเสริม: 
 ไม่มีกิจกรรมเสริมส าหรับบทเรียนนี้ 
 
 
สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียม หรือจัดท า:   
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1. อ่านบทเรียนทั้งบท 
2. รวบรวมอุปกรณ์ต่างๆ 
3. อ่าน และศึกษาพระธรรม 1 ซมอ 17 และท าเครื่องหมายเอาไว้ 
4. ให้เขียนข้อความว่า 1 ซมอ 17:47 “เพราะว่าการรบครั้งนี้เป็นของพระเจ้า” ลงบนกระดานด า 
5. หากเป็นไปได้ ให้วัดและท าเครื่องหมายความสูง 2.75 เมตร ซึ่งเป็นความสูงของโกลอัท 
6. อธิษฐานเผื่อเด็กๆที่จะตระหนักว่า they’re never outnumbered with God on their side. 

 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
 
การน าเข้าสู่บทเรียน:   

 
 

   

 
 เท่าที่เธอรู้จัก มีใครที่สูงที่สุด ให้เด็กๆได้บอกชื่อของคนที่เขารู้จัก ให้ดูว่าเด็กๆในห้องนี้ ใครที่สูงที่สุด เลือกเด็กห้าคน

เดินออกมาหน้าชั้น ให้คนที่เหลือดูและบอกว่าใครที่สูงที่สุดในกลุ่มห้าคนนี้ 
 

 ให้เด็กคนที่สูงที่สุดยังคงยืนอยู่ ส่วนคนอื่นๆให้กลับไปนั่งที่ และให้เรียกอีกกลุ่มหนึ่งออกมา และเปรียบเทียบความสูง
กัน จนในที่สุดคุณสามารถเลือกคนที่สูงที่สุดได้ จากน้ันให้เด็กคนที่สูงที่สุดมายืนอยู่ข้างๆคุณ 

 
 เรื่องเราในวันนี้ เราจะได้เรียนเกี่ยวกับคนๆหนึ่งที่สูงมาก ให้เด็กดูความสูงที่คุณวัดเอาไว้ 2.75 เมตร ให้เด็กคนที่สูง

ที่สุดไปยืนใต้เครื่องหมายที่เธอเอาไว้เพ่ือเปรียบเทียบความสูง 
 

 คนๆนี้เป็นคนที่สูงมาก และยังเป็นคนที่เหี้ยมโหดมากอีกด้วย เขาท าให้คนมากมายกลัว แต่เขาไม่สามารถท าให้
เด็กผู้ชายคนหนึ่งกลัว เหตุผลที่เด็กผู้ชายคนนี้ไม่กลัวเพราะเขามีความเชื่อในพระเจ้า ให้เราลองมาฟังว่าพระเจ้าจะ
สามารถช่วยเราอย่างไรบ้างเมื่อเราเจอกับปัญหาหนักๆในชีวิต 

 
 

 
 กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 

   

 
 เด็กผู้ชายคนน้ันคือ ดาวิด ให้เด็กๆพูดช่ือของเขา ทุกคร้ังท่ีครูพูดช่ือของ ดาวิด ให้เธอท ามือเพื่อแสดงว่าเขาตัวเล็ก ให้

คุณท าให้เด็กดู (ใช้ชูนิ้วหัวแม้มือ และนิ้วชี้ขึ้น โดยให้มีระยะห่างประมาณ 2 เซนติเมตร)  
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 ยักษ์ในเรื่องราวของเราในวันนี้คือ โกลิอัท ให้เด็กๆพูดช่ือของเขา ทุกคร้ังท่ีครูพูดช่ือของ โกลิอัท ให้เธอท ามือเพื่อแสดง
ว่าเขาตัวใหญ่มาก ให้คุณท าให้เด็กดู (ใช้ยกมือขึ้น และเหยียดแขนขึ้นไปบนฟ้าให้สูงที่สุด) 

 

 ตอนนี้คนอิสราเอลซึ่งเป็นคนของพระเจ้ามีปัญหาใหญ่ ปัญหาเกิดขึ้นเพราะ โกลิอัท (ชูมือขึ้น) และทหารของเขา
ต้องการเข้ามาครอบครองดินแดนที่พราเจ้าได้มอบให้กับคนอิสราเอล 

 

 ทุกวันโกลิอัท (ชูมือขึ้น) ออกมาเพื่อที่จะท้าทายให้คนอิสราเอลส่งตัวแทนออกไปสู้กับเขา ทุกคร้ังที่คนอิสราเอลได้ยิน 
พวกเขาจะกลัวมาก พวกเธอลองท าหน้าของคนหวาดกลัวซิ ให้เด็กๆได้ตอบสนอง 

 

 วันหนึ่ง ดาวิด (ท านิ้วเล็กๆ) มาเยี่ยมพี่ชายของเขา และไดยิน โกลิอัท พูด ดาวิด ไม่กลัว ดาวิด รู้ว่าพระเจ้านั้นทรง
ยิ่งใหญ่กว่า และมีอ านาจมากกว่า โกลิอัท ดังนั้น ดาวิด จึงตะโกนบอกว่า “ฉันจะออกไปสู้เอง” 

 

 พระราชาจึงเอาชุดนักรบให้กับ ดาวิด สวมใส่แต่มันหนักมาก และมันก็ใหญ่เกินไป ให้คุณแสดงท่าทางเดินไปมา
เหมือนกับก าลังสวมใส่ชุดที่หนักๆอยู่ และให้เด็กๆได้ลองท าดูด้วย 

 

 ดาวิด รู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเขา และจะช่วยเขาอย่างแน่นอน เขาจึงไม่ใส่ชุดนักรบน้ัน ดาวิด เดินไปที่ล าธาร และหา
ก้อนหินมาห้าก้อน ให้เด็กๆลุกขึ้น และแสดงท่าทางก้มลง และหยิบก้อนหินมาห้าก้อนพร้อมกับพูดว่า “ก้อนที่หนึ่ง, 
ก้อนที่สอง, ก้อนที่สาม, ก้อนที่สี่, และก้อนที่ห้า” 

 

 ดาวิด เป็นเด็กเลือกแกะ และช่วยพ่อดูแลแกะ เขามีหนังสต๊ิกหนึ่งอัน และเขาเคยใช้มันฆ่าหมี และสิงห์โตท่ีจะเข้ามากิน
แกะของเขา ดาวิด จะใช้หนังสติ๊กและก้อนหินห้าก้อนเพื่อท่ีจะจัดการกับปัญหาที่ใหญ่มากส าหรับเขา นั่นคือ โกลิอัท 

 

 โกลิอัท โกรธมากที่เห็นเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งต้องการที่จะสู้กับเขา ดาวิด ไม่กลัวเลย เขาน าก้อนหินก้อนหนึ่งใส่ลงไป
ที่หนังสต๊ิกของเขา แล้วแก่วงมันไปในอากาศ ให้คุณแสดงท่าทางประกอบ และให้เด็กๆลองท าท่าทางดู 

 

 ดาวิด ปล่อยก้อนหินออกไป และมันก็โดนที่หน้าผากของ โกลิอัท ให้ชี้มาที่หน้าผากของคุณ โกลิอัท ล้มลงกับพื้นเสียง
ดั่งสนั่น ให้เด็กๆกระทืบเท้าเพ่ือให้เกิดเสียงดัง 

 

 ดาวิด เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือเขา และพระเจ้าได้ทรงช่วยเหลือเขาจริงๆ ให้เราแสดงความยินดีกับ ดาวิด ให้
เด็กๆแสดงความยินดี 
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 ดาวิด และโกลิอัท แตกต่างกันมากในเรื่องร่างกลาย และท่าทีท่ีแสดงออกมา ดาวิดเป็นอย่างไรบ้าง (ค าตอบที่อาจเป็นไป
ได้ – เขาเป็นคนตัวเล็ก, ไม่ค่อยแข็งแรง, เป็นคนเลี้ยงแกะ, เขาเช่ือพระเจ้า, ฯลฯ)  

 

 โกลิอัทเป็นอย่างไรบ้าง (ค าตอบที่อาจเป็นไปได้ – เขาเป็นคนตัวใหญ่ และสูงมาก, เขาเป็นคนฟีลิสเตีย และไม่รู้จักพระ
เจ้า, เขามักจะพูดอวดโอ้ว่าตัวเองใหญ่ และแข็งแรง ฯลฯ) 

 

 เธอคิกว่า ดาวิดจะรู้อย่างไรเมื่อต้องเผชิญหน้ากับโกลิอัท ให้เด็กๆได้ตอบสนอง เธอคิดว่าท าไมดาวิดจึงเชื่อว่าพระเจ้า
จะทรงช่วยเขาในการต่อสู้กับโกลิอัทชาวฟีลิสเตีย (ค าตอบที่อาจเป็นไปได้ – พระเจ้าเคยช่วยเขาฆ่าสัตว์ป่าที่เข้ามาจะท า
ร้ายแกะของเขา, เขารู้จักพระเจ้า และฤทธิ์เดชของพระเจ้า, เขาเคยได้ยินเรื่องราวที่พระเจ้าได้ช่วยเหลือโนอาห,์ อับราฮัม
, โมเสส, โยชูวา และคนอื่นๆ, ฯลฯ) 

 

 

 

 
 ให้แจกก้อนหินที่คุณเตรียมไว้ให้กับเด็กๆทุกคน ก้อนหินนี้ช่วยย้ าเตือนเราเกี่ยวกับก้อนหินที่ดาวิดใช้ต่อสู้จนชนะ โก

ลิอัท 

 บางครั้งเราก็เหมือนกับดาวิด เรามีปัญหาในชีวิตของเรา ปัญหาของเราอาจจะไม่ใช่การเผชิญหน้ากับยักษ์/คนตัวใหญ่ 
แต่อาจจะเป็นปัญหาหนัก ให้คุณลองยกตัวอย่างปัญหาหนึ่งคุณเจอมา พวกเธอมีปัญหาใหญ่ๆอะไรบ้าง ให้เด็กๆได้
ตอบสนอง 

 ถ้าเป็นไปได้ ให้คุณเอาปากกามาร์กเกอร์ให้กับเด็กๆ ลองคิดถึงปัญหาใหญ่ๆในชีวิตของเธอ และให้วาดรูปของปัญหา
นั้นลงบนก้อนหิน (ถ้าดูแล้วว่าเด็กๆสามารถท าเองได)้ ถ้าไม่มีปากกามาร์กเกอร์ ให้เด็กๆพูดสิ่งที่เป็นปัญหาในชีวิต
ของพวกเขา 

 ถ้าเธอมีปากกามาร์กเกอร์ ให้เขียนค าว่า “เชื่อวางใจพระเจ้า” ลงบนอีกด้านหนึ่งของก้อนหิน ให้เด็กๆพูดวลีนี้พร้อมๆ
กันในขณะที่เธอเขียนข้อความนี้ 

 

 
การจบบทเรียน:  
 

 

   

 
 ให้เด็กๆนั่งเป็นวงกลม และให้พวกเขาวางก้อนหินไว้หน้าตัวเอง บางครั้งเราอาจจะพบกับปัญหาหนักๆในชีวิต ไม่มี

อะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเรามีพระเจ้าอยู่กับเรา พวกเธอก็ได้เห็นว่าดาวิดได้พิชิตโกลิอัทอย่างไร ซึ่งดูเหมือนกับว่าจะ
เป็นไปไม่ได้ แต่ดาวิดเชื่อพระเจ้า 
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 ก่อนท่ีดาวิดจะฆ่าโกลิอัทเขาได้พูดว่า “พระเจ้ามิได้ทรงช่วยด้วยดาบหรือด้วยหอกเพราะว่าการรบครั้งนี้เป็นของพระ
เจ้า...” 1 ซมอ 17:47 ให้เด็กๆพูดทวนค าว่า “การรบคร้ังนี้เป็นของพระเจ้า” ให้คุณชี้ข้อความดังกล่าวบนกระดานใน
ขณะที่เด็กๆพูด 

 

 ให้เด็กๆยืนเป็นวงกลมโดยถือก้อนหินของพวกเขาไว้ด้วย ทุกคร้ังท่ีพวกเธอพบกับปัญหาใหญ ่ให้มองดูก้อนหนิน้ีซึง่มี
ข้อความ “เชื่อวางใจพระเจ้า” ให้เด็กๆพลิกดูด้านที่เขียนค าว่า “เชื่อวางใจพระเจ้า” 

 
 ก้อนหินของเธอยังช่วยเตือนความจ าให้กับพวกเธอได้ว่า“การรบคร้ังนี้เป็นของพระเจ้า” ให้เด็กๆพูดตาม 

 ให้เราอธิษฐานด้วยกัน ให้พูดตามครู 
 

พระเจ้าพระบิดา 
ขอบคุณที่ช่วยเหลือดาวิด 
ขอบคุณที่ช่วยเหลือลูก 
ลูกต้องการเชื่อวางใจในพระองค์ 
ในปัญหาที่เกิดขึ้นทุกอย่าง 
ในนามพระเยซูคริสต์ 
อาเมน 

 
 
กิจกรรมเสริม:  
ไม่จ าเป็นต้องมีกิจกรรมเสริมส าหรับบทเรียนนี้ 
 
 

ผู้สอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใช้ได้ดี? กิจกรรมใดที่ใช้ไม่ได้? ฉันได้เตรียมตัว
อย่างไรบ้างส าหรับบทเรียนครั้งต่อไป) 
 
 

 

การประเมินผลผู้เรียน:   
 
 
 

 
 


