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ด้านจิตวิญญาณ บทที่  26 

เรื่อง  กษัตริย์ดาวิด 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: แสดงให้เห็นว่ามีความเช่ือมั่นว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า 

ตัวชี้วัด:  รู้ และเข้าในพระคัมภีร์ 

สาระการเรียนรู้:  รู้ และเข้าใจเรื่องราวในพระคัมภีร์ 

 

กลุ่มอายุ:  6-8 

ปีที่:  1 

หัวข้อหลัก:  พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเรา 

บทเรียน:  ดาวิดเป็นกษัตริย์ 

เวลาที่ใช้ในการสอน:  45 นาที 

 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้:          
             

1. เด็กจะพูดถึงเหตุผลสองประการที่ดาวิดกลายเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ 
2. เด็กจะเขียน/พูดค าสรรเสริญพระเจ้าของเขา/เธอเอง 
3. เด็กจะอธิษฐานขอพระเจ้าที่จะตรัสในจิตใจของพวกเขา 

 

 

อุปกรณ์การสอนที่ต้องการใช้:                                                                    
 

  
 

1. พระคัมภีร์ 
2. เก้าอี้ 
3. ผ้า หรือผ้าห่มสีสวย  
4. หมอนที่มีลวดลาย  

 
     อุปกรณ์การสอนส าหรับกิจกรรมเสริม: 
 ไม่มีกิจกรรมเสริมส าหรับบทเรียนนี้ 

 
สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียม หรือจัดท า:   

1. อ่านบทเรียนทั้งบท 
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2. รวบรวมอุปกรณ์ต่างๆ 
3. อ่าน และศึกษาพระธรรม สดด 51 และท าเครื่องหมายเอาไว้ 
4. อธิษฐานเผื่อเด็กๆที่จะมีใจที่จะฟังเสียงของพระเจ้า 

         
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
 
การน าเข้าสู่บทเรียน:  

  

 

 
 ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของการเล่าเรื่อง ให้เด็กๆเข้ามาน่ังล้อมรอบคุณ มีใครบ้างท่ีเคยเห็นกษัตริย์ ให้เด็กๆได้

ตอบสนอง 
 เธอคิกว่ากษัตริย์จะเป็นอย่างไรบ้าง พระองค์จะสวมใส่อะไร พระองค์จะทรงประทับ/นั่งอยู่ที่ไหน ให้เด็กๆได้ตอบสนอง 
 เรื่องราวในวันนี้ จะเกี่ยวกับกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของชนชาติอิสราเอล พระองค์ทรงพระนามว่า กษัตริย์ดาวิด ถ้าหากกษัตริย์ดา

วิดจะมาเยี่ยมเยียนชั้นเรียนของเราในวันนี้ เราจะต้องจัดเตรียมอะไรบ้าง 
 

 

 

 
 ให้เด็กๆช่วยกันจัดเตรียมบริเวณที่กษัตริย์จะทรงประทับ เด็กๆจะตกแต่งบัลลังก์อย่างไรก็ได้โดยให้คุณเตรียมอุปกรณ์

บางอย่างให้กับพวกเขา  
 
 ถ้าคุณมีผ้า ผ้าห่ม หรือหมอนที่มีลายสวยๆ ให้เด็กๆใช้ในการตกแต่งบัลลังก์ของกษัตริย์ ท าได้ดีมาก สวยงามมาก ตอนนี้เรา

พร้อมแล้วที่จะต้อนรับกษัตริย์ เรามาฟังเรื่องราวกันต่อไปดีกว่า  
 

  
กิจกรรมการเรียนการสอน: 
 

  

 
 กษัตริย์ที่เราก าลังพูดถึงในวันนี้ชื่ออะไรเอ่ย (กษัตริย์ดาวิด) ถูกต้อง ดาวิดเป็นกษัตริย์นักรบ แต่เขาไม่ได้เกิดใน

พระราชวัง เขาเกิดในฟาร์มเลี้ยงแกะ เขาไม่ใช่ลูกคนโต และไม่ใช่คนที่ตัวสูงใหญ่ ดาวิดเป็นคนที่ตัวเล็กที่สุดใน
ครอบครัว แต่เขารักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจ 
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 เส้นทางของดาวิดสู่บัลลังก์น้ันไม่ง่ายเลย มีกษัตริย์องค์ก่อนชื่อ ซาอูล เขาอิจฉาดาวิด เขาจึงไล่ล่าดาวิดไปในที่ต่างๆ
เพื่อที่จะฆ่าดาวิดให้ได้ แต่พระเจ้าได้จัดเตรียมทหารที่แข็งแรงคอยปกป้องดาวิด 

 

 ให้พวกเธอจัดเป็นวงกลม และท าท่าเหมือนกับเป็นนักรบของกษัตริย์ดาวิด ท่ีคอยปกป้องพระองค์จากศัตรูอย่าง
เข้มแข็ง ให้เด็กๆลองแสดงสักครู่หนึ่ง แล้วให้พวกเขากลับมานั่งที่เดิม 

 

 หลายๆครั้ง ดาวิด และทหารของเขาสามารถที่จะฆ่าซาอูลได้ แต่ดาวิดไม่ให้ใครที่จะท าร้ายกษัตริย์ซาอูล ดาวิดเชื่อว่า
พระเจ้าดูแลเขาอยู่ ซึ่งท าให้เขากลายเป็นกษัตริย์ที่ย่ิงใหญ่ เพราะเขาเชื่อวางใจพระองค์ 

 

 อะไรที่ท าให้ดาวิดเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ (เขาเช่ือวางใจพระองค์) 
 

 เมื่อกษัตริย์ซาอูลสิ้นพระชนม์แล้ว คนอิสราเอลได้เลือกดาวิดให้ขึ้นเป็นกษัตริย์ กษัตริย์ดาวิดได้ตั้งขบวนเพื่อที่จะน า
หีบพันธสัญญาเข้ามาไว้ในเมืองหลวง ผู้คนร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า และกษัตริย์ดาวิดกระโดดโลดเต้นนมัสการพระ
เจ้า 

 

 พวกเราก็สามารถสรรเสริญพระเจ้าเหมือนกับท่ีกษัตริย์ดาวิดได้ท า ให้คุณน าเด็กๆร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า และ
หนุนใจพวกเขาให้กระโดด หรือเต้นตามจังหวะเพลงได้ 

 

 นี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ีท าให้กษัตริย์ดาวิดกลายเป็นกษัตริย์ผู้ย่ิงใหญ่: เขานมัสการพระเจ้า 
 

 อะไรที่ท าให้กษัตริย์ดาวิดกลายเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ (เขานมัสการพระเจ้า) 
 

 กษัตริย์ดาวิดได้ต่อสู้เพื่อปกป้องคนอิสราเอล คนของพระเจ้าเอาไว้หมายต่อหลายคร้ัง ชนชาติอ่ืนๆเคารพพระองค์ และ
มักถวายของขวัญให้พระองค์ ในที่สุดชนชาติอิสราเอลกลายเป็นชาติที่เข้มแข็ง และปลอดภัยจากศัตรูที่จะมารุกราน 
กษัตริย์ดาวิดกลายเป็นคนที่ร่ ารวยมาก แต่แทนท่ีพระองค์จะเก็บเงินเอาไว้เอง พระองค์ได้มอบเงินจ านวนมากเพื่อที่จะ
ใช้สร้างพระวิหารของพระเจ้า ซึ่งนี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ท าให้เขาเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่  
 

 อะไรที่ท าให้กษัตริย์ดาวิดกลายเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ (เขาได้ถวายเงินเพื่อที่จะสร้างพระวิหารของพระเจ้า) 
 

 บางครั้งกษัตริย์ผู้ย่ิงใหญ่ก็ท าในสิ่งท่ีไม่เหมาะสม และเมื่อพระองค์รู้ว่าท าบาปต่อพระเจ้า กษัตริย์ดาวิดขอการทรงอภัย
จากพระเจ้า กษัตริย์ดาวิดได้สัญญากับพระเจ้าว่า เขาจะท าในสิ่งที่พระเจ้าทรงให้เขาท าในสิ่งที่ถูกต้อง กษัตริย์ดาวิดยัง
ได้เขียนบทเพลงสรรเสริญที่ชื่อว่า “ข้าพระองค์เสียใจ” 
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 ให้คุณเปิดพระธรรมสดุดี พระธรรมเล่มนี้เรียกว่า สดุดี กษัตริย์ดาวิดเองได้เขียนไว้หลายบท พระองค์รักพระเจ้า และ
ถ่ายทอดค าสรรเสริญต่อพระเจ้าไว้ในพระธรรมสดุดีด้วย ค าสรรเสริญเป็นวิธีหนึ่งที่บอกกับพระเจ้าว่าพระองค์เป็น
พระเจ้าผู้แสนประเสริฐ 
 

 เมื่อกษัตริย์ดาวิดรู้สึกกลัว พระองค์บอกกับพระเจ้า เมื่อพระองค์รู้สึกเสียใจ พระองค์ก็บอกกับพระเจ้า ให้เราลองฟังบท
เพลงสดุดีที่กษัตริย์ดาวิดเขียนเมื่อพระองค์รู้สึกเสียใจที่ได้กระท าบาป 

 
ข้าแต่พระเจ้าขอทรงแสดงพระกรุณาต่อข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์ขอทรงลบการทรยศของ
ข้าพระองค์ออกไปตามแต่พระกรุณาอันอุดมของพระองค์  
     สดด 51:1 

 
 นี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ีท าให้กษัตริย์ดาวิดกลายเป็นกษัตริย์ผู้ย่ิงใหญ่: เขาขอพระเจ้าที่จะอภัยให้เมื่อเขาท าบาป 
 

 อะไรที่ท าให้กษัตริย์ดาวิดกลายเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ (เขาขอพระเจ้าที่จะอภัยให้เมื่อเขาท าบาป) 
 

 หลายบทในพระสดุดีเป็นบที่บ่งบอกถึง ความรักที่กษัตริย์ดาวิดมีต่อพระเจ้า แม้ว่าจะเป็นช่วงที่มีศัตรูไล่ล่า และ
ครอบครัวของพระองค์ท าไม่ดีกับพระองค์ กษัตริย์ดาวิดยังคงสรรเสริญพระเจ้า  
 

 

 

   
 ให้ลองคิดถึงเหตุการณ์ที่มีคนท าร้ายจิตใจของเธอ หรือไม่ดีกับเธอ ลองท าหน้าคนที่มีใจโหดเหี้ยมให้ครูดูหน่อย ให้

เด็กๆท าหน้าโหดเหี้ยม เธอคิดว่าเธอจะสรรเสริญพระเจ้าไหมหากมีคนก าลังท าไม่ดีกับเธอ (ใช่) ท าไม (ค าตอบที่อาจ
เป็นไปได้ – เธอคงรู้สึกเศร้าอยู่ในใจ, ฯลฯ) 

 ลองคิดถึงเวลาที่เธอเศร้า ท าหน้าเศร้าให้ครูดูหน่อย ขณะที่เศร้าเธอคิดว่าจะสรรเสริญพระเจ้าได้ไหม ให้เด็กๆได้
ตอบสนอง และให้พวกเขาอธิบายเหตุผลด้วย 

 สิ่งที่ท าให้กษัตริย์ดาวิดกลายเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่คือพระองค์สรรเสริญพระเจ้า ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตาม ซึ่งพวกเธอ
สามารถที่จะท าตามได้ สรรเสริญพระเจ้าแม้ว่าเธอจะมีปัญหาหนัก แสดงให้พระเจ้าเห็นว่าเธอมีความเชื่อวางใจในพระ
เจ้ามากเท่าใด เรียนรู้ที่จะสรรเสริญพระเจ้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม เธอจะได้เห็นถึงความแตกต่างท่ีเกิดขึ้นในชีวิต  

 ให้เรามาฝึกที่สรรเสริญพระเจ้าด้วยกัน ครูจะเริ่มต้นประโยคแรก เมื่อครูหยุดให้ใครก็ได้ที่จะกระโดดขึ้น และเติมค าลง
ไป 

 หลังจากที่คุณหยุดแต่ละครั้ง ให้โอกาสกับเด็กๆที่จะกระโดดขึ้น และตอบสนอง 
o พระเจ้าข้า พระองค์ยิ่งใหญ่ และช่างอัศจรรย์ เมื่อลูกมองดูสิ่งสวยงามที่พระองค์ทรงสร้าง ลูกขอบคุณ

พระองค์ส าหรับ ...... 
o บางครั้งมีสิ่งต่างๆที่ท าให้ลูกรู้สึกเศร้าใจ แต่ลูกยังจะสรรเสริญพระองค์แม้ว่า ....  
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o ลูกจะสรรเสริญพระองค์ด้วย....  

 ดีมาก พระเจ้าทรงโปรดเมื่อเราสรรเสริญพระองค์ 
 

 
การจบบทเรียน:   

  

 
 

 มีใครบ้างจะบอกครูได้ว่าอะไรที่ท าให้กษัตริย์ดาวิดทรงเป็ยกษัตริย์ผู้ย่ิงใหญ่ (พระองค์นมัสการพระเจ้า, พระองค์มอบ
เงินเพื่อใช้สร้างพระวิหารของพระเจ้า, พระองค์ขอพระเจ้าให้ทรงอภัยโทษเมื่อเขาท าผิดบาป, พระองค์เชื่อพระเจ้าไม่
ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม) 

 ให้บอกครูมาหนึ่งอย่างว่า ในสัปดาห์นี้ เธอจะเป็นเหมือนกษัตริย์ดาวิดอย่างไรบ้าง  ให้เด็กๆได้ตอบสนอง 

 ให้เด็กๆกลับมารวมตัวกัน และอธิษฐานปิด 

 พระเจ้าพระบิดา ลูกขอบคุณส าหรับทุกวิถีทางท่ีพระองค์ได้ส าแดงให้ลูกเห็นถึงความรักของพระองค์ ขอบคุณที่ให้เรา
มีกษัตริย์ดาวิดที่ได้เป็นแบบอย่างให้กับเรา โปรดช่วยให้ลูกมีความเชื่อวางใจในพระองค์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม, 
โปรดช่วยลูกที่จะขอการทรงอภัยจากพระองค์เมื่อลูกกระท าความผิดบาป, โปรดช่วยลูกที่จะมอบถวายเวลา และ
ความสามารถเพื่รับใช้พระองค์ และโปรดช่วยลูกที่จะได้ยินเสียงของพระองค์  
ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน 

 
กิจกรรมเสริม:  
ไม่จ าเป็นต้องมีกิจกรรมเสริมส าหรับบทเรียนนี้ 
 
 

ผู้สอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใช้ได้ดี? กิจกรรมใดที่ใช้ไม่ได้? ฉันได้เตรียมตัว
อย่างไรบ้างส าหรับบทเรียนครั้งต่อไป) 
 
 

 

การประเมินผลผู้เรียน:   
 
 
 

 
 


