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ด้านจิตวิญญาณ บทที่   28 

เรื่อง  เอลียาห์และลูกชายหญิงหม้าย 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: แสดงให้เห็นว่ามีความเช่ือมั่นว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า 

ตัวชี้วัด:  รู้ และเข้าในพระคัมภีร์ 

สาระการเรียนรู้:  รู้ และเข้าใจเรื่องราวในพระคัมภีร์ 

 

กลุ่มอายุ:  6-8 

ปีที่:  1 

หัวข้อหลัก:  พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเรา 

บทเรียน:  เอลียาห์ และลูกชายหญิงหม้าย 

เวลาที่ใช้ในการสอน:  45 นาที 

 
 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:          
             

1. เด็กจะพูดถึงสิ่งที่หญิงหม้ายได้แบ่งให้กับเอลียาห์ 
2. เด็กจะอธิบายถึงวิธีที่เอลียาห์ช่วยลูกชายของหญิงหม้าย 
3. เด็กจะบอกถึงวิธที่เขา/เธอจะแสดงความเมตตาต่อผู้อื่นในสัปดาห์นี้ 

 

 

อุปกรณ์การสอนที่ต้องการใช้:                                                                    
 

  
 

1. พระคัมภีร์ 
2. กระดานด า และชอล์ค 
3. กระดาษส าหรับเด็กทุกคน 
4. ดินสอ 
 

     อุปกรณ์การสอนส าหรับกิจกรรมเสริม: 
1. ขนมปัง 1 ก้อน (ให้สามารถแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆเพียงพอส าหรับเด็กทุกคน)    

 
 

 สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียม หรือจัดท า:  
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1. อ่านบทเรียนทั้งบท 
2. รวบรวมอุปกรณ์ต่างๆ 
3. อ่าน และศึกษาพระธรรม 1 พกษ 17 และท าเครื่องหมายเอาไว้ 
4. อธิฐานเผื่อเด็กๆที่พวกเขาจะสามารถมีความกรุณาให้กับผู้อื่น 

          
 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
 
การน าเข้าสู่บทเรียน:   

 

   
 

 

   
o ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของการเล่าเรื่อง ให้เด็กๆเข้ามาน่ังล้อมรอบคุณ วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคนเก่ง

สองคนที่อยู่ในพระคัมภีร์ ก่อนที่ครูจะเริ่มเล่าเรื่อง ครูอยากจะให้เธอบอกว่า คนเก่ง หมายถึงอะไร  
 
o ให้เขียนค าว่า “คนเก่ง” ลงบนกระดาน ครูจะเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเธอบอกครูเกี่ยวกับ “คนเก่ง” ลงบนกระดานด้วย 

ให้เด็กๆได้แสดงความคิดเห็น  
 

o หลังจากที่ครูเล่าเรื่องจบแล้ว เราจะมาดูว่าเราควรจะเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่า  
 
o พระเจ้ามักจะส่งคนเก่งมาช่วยเมื่อถึงเวลาคับขัน คนอิสราเอลมีกษัตริย์องค์หนึ่งที่เป็นคนไม่ดีชื่อว่า อาหับ เขาไม่

นมัสการพระเจ้า – เขากลับกราบไหว้พระจอมปลอมทั้งหลายที่ท าจากไม้ และหิน และเขาก็พาคนอิสราเอลให้ท า
เหมือนกับเขาด้วย 

 
o ภรรยาของอาหับชื่อ เยเซเบล เธอเป็นคนที่เลวร้ายกว่าอาหับ เธอไม่ต้องการให้คนอิสราเอลนมัสการพระเจ้า เธอจึงสั่ง

ฆ่าผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า เธอมักจะจัดเลี้ยงอาหารค่ าเพื่อเลี้ยงพวกหมอดูของเธอจ านวน 450 คนทุกคืน ลองคิดดู
ว่าการเลี้ยงคน 450 คนทุกคืนจะเป้นอย่างไร ให้เด็กๆได้ตอบสนอง และให้พวกเขาบอกคุณว่าเวลาทานอาหารเย็น พวก
เขามักจะมีคนกี่คน  

 
o เยเซเบลน าคนอิสราเอลไม่ให้นมัสการพระเจ้า เธอสั่งให้ท ารูปเคารพบนยอดเขา และในที่ต่างๆมากมาย  

 
o สุดท้าย พระเจ้าตัดสินใจที่จะจัดการกับกษัตริย์ และราชินีของเขา พระเจ้าจึงส่งคนเก่งคนแรกไป เขาชื่อว่า เอลียาห์ ให้

เราส่งเสียงให้ก าลังใจกับเอลียาห์ ให้คุณน าเด็กๆส่งเสียงให้ก าลังใจ 
กิจกรรมการเรียนการสอน: 
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o พระเจ้าต้องการให้อาหับ และภรรยาของเขา เยเซเบลที่จะรู้ตัวว่า พวกเขาได้ท าสิ่งชั่วร้ายต่างๆที่ท าให้พระเจ้าไม่พอ

พระทัย พระเจ้าจึงส่งเอลียาห์เพื่อไปบอกข่าวให้กับอาหับ ให้เราอ่านพระธรรมตอนนี้ด้วยกัน  
ฝ่ายเอลียาห์ชาวทิชบีผู้ซึ่งตั้งอาศัยอยู่ในกิเลอาดได้ทูลอาหับว่า"พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ซึ่งข้า
พระบาทปฏิบัติทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใดจะไม่มีน้ าค้างหรือฝนในปีเหล่านี้นอกจากตามค าของข้าพระบาท"  
         1 พกษ 17:1  
     

o เอลียาห์ได้น าข่าวอะไรไปให้กับกษัตริย์อาหับ? (ฝนจะไม่ตก) 
 

o จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฝนไม่ตก? (พืชไม่เจริญเติบโต, ผู้คนจะอดอยาก) 
 

o เธอคิดว่าอาหับรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ฟังข่าวนี้? (ค าตอบที่อาจเป็นไปได้: ไม่ดีใจ, โกรธ, เป็นบ้า, ฯลฯ)  
 

o อาหับ และเยเซเบลได้สั่งฆ่าผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าหลายคนแล้ว เมื่อเอลียาห์แจ้งข่าวเกี่ยวกับว่าฝนจะไม่ตก พระ
เจ้าบอกเขาให้หนีไปซ่อนตัวที่ล าธารที่อาหับจะหาไม่พบ เอลียาห์ท าตามที่พระเจ้าบอก เขาไปซ่อนตัวที่ล าธาร 

 
o ล าธารเอลียาห์ดื่มน้ าจากล าธาร ให้เด็กๆก้มลงท าท่าเหมือนก าลังดื่มน้ าจากล าธาร แต่เขาต้องการอาหาร และพระเจ้าก็

ได้ส่งอาหารมาให้พวกเขาด้วยวิธีที่ไม่ปกติ ให้ลองเดาว่า พระเจ้าส่งอาหารให้เอลียาห์อย่างไร ให้เด็กๆลองเดากันดู 
 

o เดาได้ดีมาก แต่เธอจะต้องแปลกใจเมื่อครูเล่าวิธีการนี้ให้ฟัง พระเจ้าส่งอาหารโดยให้อีกาคาบเนื้อ และอาหารมาให้เอลี
ยาห์วันละสองคร้ัง อีกกาเหล่านั้นคาบอาหารมา ให้เด็กๆแสดงวิธีการที่รับอาหารจากปากนก 

 
o พวกเธอจะรู้สึกอย่างไรถ้าได้รับขนมจากนก ให้เด็กๆได้ตอบค าถาม  

 

 

  
 

  

 

 
 
o ให้เราพับกระดาษเป็นรูปนก และให้มันบินไปหาเอลียาห์กันดีกว่า 

 
o แจกกระดาษให้เด็กคนละหนึ่งแผ่น และให้ท าตามขั้นตอนต่อไปนี้ในการพับนก   
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1. ให้พับกระดาษครึ่งหนึ่งทางแนวยาว ตามแนวเส้นประ และให้กางกระดาษออกอีกครั้งตามรูปที่ 1 
 
2. ให้พับส่วนมุมซ้าย และขวาเข้ามาจรดกันตรงกลางกระดาษ ตามรูปที่ 2 
 
3. ให้พับกระดาษครึ่งหนึ่งตามแนวยาว ดูรูปที่ 3 
 
4. ให้พับปีกของนกตามเส้นประที่แสดงในรูปที่ 3 
 
5. ให้กางปีกออกตามรูปที่ 4 และให้เขียนช่ือเด็กลงบนนกแต่ละตัว  
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o ตอนนี้ นกพร้อมที่จะบินแล้ว ให้จัดสิ่งของชิ้นหนึ่งเพื่อใช้แทนเอลิยาห์ก าลังนั่งอยู่ริมน้ า ให้เด็กๆยืนห่างจากเอลียาห์
ประมาณ 3 เมตร และให้พวกเขาพุ่งนกไปที่เอลียาห์ ทุกครั้งที่เด็กๆสามารถพุ่งนกใกล้ หรือโดนเอลียาห์ให้แสดงความ
ดีใจกับพวกเขาด้วย จากนั้นให้เด็กๆเก้บนกของตนเองเพื่อที่จะเอากลับบ้าน  

 

    

 

    

 

 
 
o หลายเดือนผ่านไป ฝนก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะตก นี่เป็นวิธีที่พระเจ้าให้อาหับรู้ว่าพระองค์ทรงฤทธิอ านาจเหนือกว่าพระ

ทั้งหมดของเขา ในที่สุดน้ าในล าธารที่เอลียาห์ดื่มก็เหือดแห้ง พระเจ้าให้เอลียาห์ไปยังเมืองหนึ่งที่มีหญิงหม้ายอยู่ 
เพราะเธอจะเอาอาหารให้เขา 

o เอลียาห์ไปยังเมืองน้ันและพบกับหญิงหม้ายคนหนึ่ง เอลียาห์ขอน้ าดื่ม และอาหารจากเธอ เนื่องจากฝนไม่ตกนานแล้ว 
ข้าวสาลีไม่สามารถเติบโตได้ และเมื่อไม่มีข้าวสาลี ก็ไม่สามารถท าแป้งส าหรับขนมปังได้ หญิงหม้ายบอกกับเอลียาห์ว่า
เธอมีแป้งและน้ ามันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เมื่อเธอท าขนมปังครั้งนี้แล้วเธอจะไม่มีอาหารเหลืออีกเลย  

 
o ถ้าเธอมีอาหารเหลือเพียงพอส าหรับมื้อเดียวเท่านั้น เธอจะแบ่งให้กับคนแปลกหน้าหรือไม่ ให้เด็กๆได้แสดงความ

คิดเห็น  

 
กิจกรรมเสริม:  
o ถ้าคุณน าขนมปังมาด้วย ให้แบ่งเป็นช้ินเล็กๆให้พอเพียงส าหรับเด็กทุกคน และให้เด็กๆดูว่าคุณไม่ได้เก็บไว้ให้กับ

ตัวเองเลย ให้ถามเด็กๆว่าจะมีใครที่จะแบ่งให้กับคุณหรือเปล่า ชี้ให้ดเด็กๆเห็นว่า นี่คล้ายกับตอนที่เอลียาห์ขอแบ่ง
อาหารจากหญิงหม้ายและลูกชายของเธอ 
 

 

    

 

     
จากนั้นเอลียาห์ได้ให้สัญญากับหญิงหม้าย ซึ่งเป็นสัญญาที่ไม่ปกติเช่นกัน 
 เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า แป้งในหม้อนั้นจะไม่หมดและน้ ามันในไหนั้นจะไม่
ขาดจนกว่าจะถึงวันที่พระเจ้าทรงส่งฝนลงมายังพื้นดิน                 1 พกษ 17:14    
 

o เธอคิดว่าพระเจ้าช่วยหญิงหม้ายให้มีแป้ง และน้ ามันไม่ให้หมดไปได้หรือไม่ ให้เด็กๆตอบ ได้ หรือไม่ได้ พระเจ้าท าได้ 
พวกเขามีอาหารทุกวันเหมือนกับที่พระเจ้าได้สัญญาเอาไว้  
 

o แต่แล้ววันหนึ่ง มีเหตุการณ์ที่ท าให้หญิงหม้ายเสียใจอย่างมาก ลูกชายของเขาป่วย และเสียชีวิต ให้เราท าท่าเหมือน
ก าลังร้องไห้แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์นี้ ให้น าเด็กๆท าท่าร้องไห้ เอลียาห์พาเด็กคนนี้ขึ้นไปชั้นบน ให้เด็กคนนี้
นอนลงบนเตียง และอธิษฐานขอพระเจ้าที่จะให้เด็กคนนี้มีชีวิตอยู่ ลองคิดดูว่า หญิงหม้ายจะรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นลูก
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ชายกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง ให้เราแสดงความชื่นชมยินดีที่เอลียาห์ช่วยเด็กชายให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง ให้น าเด็กๆที่จะอ
สดงความยินดี  

 
o เธอยังจ าใช่ไหมว่าเราจะพูดเกี่ยวกับคนเก่ง เธอคิดว่าหญิงหม้ายเป็นคนเก่งหรือเปล่า ให้อธิบายด้วย (เธอเอาอาหารมื้อ

สุกท้ายให้กับคนแปลกหน้า) เธอคิดว่าเอลียาห์เป็นคนเก่งหรือเปล่า ให้อธิบายด้วย (ค าตอบอาจจะเป็นว่า: เขากล้าที่จะ
ไปพูดกับกษัตริย์, เขาท าในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เขาท า, ฯลฯ) 

 
o พวกเขาเหมือนกับ คนเก่งท่ีพวกเธอได้บรรยายไว้ตั้งแต่ต้นหรือเปล่า เธอต้องการจะเพิ่มเติมอะไรไหมเกี่ยวกับ คนเก่ง 

ให้เด็กๆได้ตอบสนองต่อสิ่งที่ได้เขียนลงบนกระดาน 
 

 

 
การจบบทเรียน:   
 

 

    

 

 
 ให้เล่นเกมเพื่อทบทวนเรื่องราว ให้เด็กๆมารวมตัวกันเป็นวงกลม ให้กลิ้งลูกบอลไปให้กับเด็กหนึ่งคน และนับ “หนึ่ง” 

ให้เด็กคนนั้นกลิ้งลูกบอลไปให้กับเด็กอีกคนหนึ่ง และให้ทั้งกลุ่มนับ “สอง” ให้เด็กคนที่สองกลิ้งลูกบอลไปให้เด็กอีก
คนหนึ่ง และทุกคนนับ “สาม” ให้ถามค าถามต่อไปนี้กับเด็กคนที่สาม 

 
o พระเจาดูแลเอลียาห์อย่างไร (พระเจ้าส่งอีกาคาบอาหารมาให,้ พระเจ้าทรงน าเขาไปยังบ้านของหญิงหม้าย) 

เมื่อเด็กคนที่สามตอบแล้วให้เริ่มการกลิ้งลูกบอลอีกครั้ง โดยท าเหมือนกับรอบแรก 
 

o หญิงหม้ายเอาอะไรให้กับเอลียาห์ (ขนมปัง) 
 

o เอลียาห์ช่วยลูกชายของหญิงหม้ายให้ฟื้นขึ้นมาได้อย่างไหร่ (เขาอธิษฐานเผื่อเด็กคนน้ัน) 
 

o เอลียาห์เป็นคนเก่งได้อย่างไร (เขายืนขึ้นพูดกับกษัตริย์ผู้มีอ านาจ)  
 

o หญิงหม้ายเป็นคนเก่งได้อย่างไร (เธอเอาอาหารส่วนที่เหลือสุดท้ายให้กับคนแปลหน้า) 
 

 

 



 7 

 ครูเชื่อว่าพวกเธอสามารถที่จะเป็นคนเก่งได้โดยการแบ่งปันสิ่งของให้กับผู้อื่น แม้ว่าจะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อย หญิงหม้าย
แสดงความเมตตาต่อเอลียาห์โดยการแบ่งปันอาหารที่เหลือเพียงเล็กน้อยให้กับเขา “ความเมตตา” หมายถึงความกรุณา 
เอลียาห์ได้แสดงความเมตตาต่อหญิงหม้ายโดยการอธิษฐานเผื่อลูกชายของเธอ จะมีวิธีอะไรไหมที่พวกเธอจะแสดง
ความเมตตาในสัปดาห์นี้ ให้เด็กๆได้ตอบสนอง 

 อธิษฐานปิด  
พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์ ขอบคุณพระองค์ที่ให้เราเห็นถึงชีวิตของคนเก่งในพระคัมภีร์ โปรดทรง
จัดเตรียมให้กับพวกเราในทุกๆวันเหมือนกับหญิงหม้าย และเอลียาห์ และช่วยเราให้มีจิตใจที่อ่อนโยน และส าแดงความ
เมตตาให้กับผู้อื่นในสัปดาห์นี้ด้วย ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน 

 
 

ผู้สอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใช้ได้ดี? กิจกรรมใดที่ใช้ไม่ได้? ฉันได้เตรียมตัว
อย่างไรบ้างส าหรับบทเรียนครั้งต่อไป) 
 
 

 

การประเมินผลผู้เรียน:   
 
 
 

 
 


