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ด้านจิตวิญญาณ บทที่  29 

เรื่อง  เอลียาห์ บนภูเขาคารเมล 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: แสดงให้เห็นว่ามีความเช่ือมั่นว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า 

ตัวชี้วัด:  รู้ และเข้าในพระคัมภีร์ 

สาระการเรียนรู้:  รู้ และเข้าใจเรื่องราวในพระคัมภีร์ 

 

กลุ่มอายุ:  6-8 

ปีที่:  1 

หัวข้อหลัก:  พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเรา 

บทเรียน:  เอลียาห์ บนภูเขาคารเมล 

เวลาที่ใช้ในการสอน:  45 นาที 

 
 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:           
            

1. เด็กจะบรรยายถึงสถานการณ์ของเอลียาห์ที่ภูเขาคารเมล 
2. เด็กจะบอกได้ว่าท าไมเอลียาห์ถึงไม่รู้สึกกลัว 
3. เด็กจะบอกถึงความเชื่อวางใจของเขา/เธอต่อพระเจ้าที่แท้จริง 

 
 

 

อุปกรณ์การสอนที่ต้องการใช้:                                                                    
 

  
 

1. พระคัมภีร์ 
2. กระดาษ (ให้วาดรูปวัวตัวผู้ลงบนกระดาษ) 
 

     อุปกรณ์การสอนส าหรับกิจกรรมเสริม: 
1. ก้อนหินก้อนเล็ก  
2. ถังไม้ใบเล็ก  
3. อุปกรณ์ใส่น้ า 
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สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียม หรือจัดท า:   

1. ให้อ่านบทเรียนทั้งบท 
2. ให้รวบรวมอุปกรณ์ต่างๆ 
3. ให้ศึกษาพระธรรม 1 พกษ 18 และท าเครื่องหมายเอาไว้ 
4. ให้วาดรูปวัวตัวผู้ลงบนกระดาษที่จัดเตรียมไว้ 
5. ให้เอาชอล์ค และกระดาษให้กับเด็กๆ 
6. อธิษฐานเผื่อเด็กๆให้มีความเชื่อวางใจในพระเจ้าผู้แท้จริง 
 

 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
 
การน าเข้าสู่บทเรียน:   

 

   
 

 

 
 เมื่อเด็กๆมาถึง ให้เด็กแต่ละคนไปเก็บก้อนหินมาคนละหนึ่งก า 
 

 ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของการเล่าเรื่อง ให้เด็กๆเข้ามาน่ังล้อมรอบคุณ 
 

 วันนี้เราจะเริ่มโดยการแบ่งเป็นทีม ก้อนหินที่เราเก็บมา เราจะใช้เป็นอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมของแต่ละทีม มีใครบ้าง
ไหมที่ต้องการจะแบ่งก้อนหินให้กับครู ให้รับก้อนหินจากอาสาสมัคร และให้วางลงบนพื้นตรงหน้าคุณ ขอบคุณมาก 
ก้อนหินนี้จะเป็นทีมของครู 

 
 คราวนี้เราจะจัดอีกทีมหนึ่ง ให้เด็กๆที่เหลือน าก้อนหินมากองรวมกัน เมื่อเสร็จแล้วให้คุณที่ชี้ไปที่ก้อนหินก้อนเดียว

ของคุณและพูดว่า นี่คือทีมของครู ให้คุณชี้ไปที่กองหินของเด็ก แล้วพูดว่า นี่คือทีมของพวกเธอ 
 

 ครูมีค าถามว่า ถ้าเราต้องการแข็งขันกันระหว่าง 2 ทีมนี้ คือว่าทีมไหนจะเป็นทีมที่ชนะการแข่งขัน ให้เด็กๆได้
แลกเปลี่ยนความคิดของพวกเขา 

 

 ครูมีบางอย่างที่ต้องการจะบอกเกี่ยวกับทีมของครู ทีมของครูมีผู้เล่นที่มองไม่เห็น เธอคิดว่าลูกทีมของครูที่มองไม่เห็น
จะสามารถชนะการแข่งขันได้ไหม ให้เด็กๆได้แลกเปลี่ยนความคิดกัน 
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 วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่ง เขามีชื่อว่า เอลียาห์ เขามีทีมของเขาแต่เขาเป็นผู้เล่นคนเดียวในทีมของเขา 
แต่เขาจะต้องไปต่อสู้กับอีกทีมหนึ่งซึ่งมีผู้เล่นทั้งหมด 450 คน แต่ครูจะบอกให้รู้ว่า เมื่อจบการแข่งขันคร้ังนั้นแล้ว ทุก
คนจะแปลกใจ  

 
กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 
 

 

   
 

    
 วันนี้เราจะเริ่มต้นเรื่องราวจากคนท่ีไม่ดีคนหนึ่ง เขามีชื่อว่า กษัตริย์อาหับ เขาเป็นคนที่ชั่วร้าย และเป็นกษัตริย์ที่แย่มาก

คนหนึ่งเพราะเขาได้สั่งฆ่าผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าเป็นจ านวนมาก ลองท าหน้าอันชั่วร้ายเหมือนกับกษัตริย์อาหับ 
ให้เด็กๆลองท าหน้าตาชั่วร้าย 

 

 พวกเธอดูน่ากลัวจังเลย คราวนี้ให้ท าหน้าน่ารักๆอีกคร้ัง ขอบคุณมาก ดูดีกว่าเยอะเลย  
 

 พระเจ้าได้เลือกผู้เผยพระวจนะคนพิเศษคนหนึ่งจากชนชาติอิสราเอล เขามีชื่อว่า เอลียาห์ เข้าเป็นคนที่รักพระเจ้าด้วย
สุดจิตสุดใจ เขาไม่กลัวที่จะไปหากษัตริย์อาหับผู้ชั่วร้าย เพราะเขารู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่ข้างเขา เธออาจจะยังจ าได้ใน
สัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของเอลียาห์ เขาได้ไปหากษัตริย์อาหับ และบอกข่าวให้เขารู้ 

 
 "พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ซึ่งข้าพระบาทปฏิบัติทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใดจะไม่มีน้ าค้างหรือฝนในปีเหล่านี้
นอกจากตามค าของข้าพระบาท" 1 พกษ 17:1 
 

 ฝนไม่ตกเป็นเวลาสามปี ตลอดทั้งปีเลย ไม่เหลือพืชผัก หรือของสิ่งอื่นใดให้กิน ในที่สุดพระเจ้าบอกให้เอลียาห์ไปหา
กษัตริย์อาหับอีกครั้ง อาหับรู้สึกไม่ค่อยดีเมื่อเห็นเอลียาห์ เขาบอกกับเอลียาห์ว่า “มาแล้วเหรอ เจ้าคนสร้างปัญหา” 

 

 เอลียาห์ตอบว่า “เราไม่ใช้คนสร้างปัญหา – พระองค์ต่างหาก พระองค์ไม่เชื่อฟังพระเจ้า และกราบไหว้พระเจ้า
จอมปลอมท้ังหลาย” เอลียาห์ไม่กลัวท่ีจะเผชิญหน้ากับกษัตริย์อาหับผู้ชั่วร้าย 

 

 เอลียาห์ได้ท้าทายกษัตริย์อาหับว่า “ให้พาทุกคนไปที่ภูเขาคารเมล ให้แน่ใจว่าหมอดูทั้ง 450 คนของพระองค์ไปด้วย 
พวกเขากราบไหว้พระจอมปลอม และดื่มกินกับพระองค์ทุกวัน” 

 เธอคิดว่า เอลียาห์มีแผนการณ์อย่างไร ให้เด็กๆลองเดา เราลองมาหาค าตอบกันดีกว่า 
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 คนอิสราเอล และหมอดูของกษัตริย์ทั้งหมดไปพบกับเอลียาห์ที่ภูเขาคารเมล มีคนเป็นจ านวนมากยืนอยู่ข้างของพระที่
จอมปลอม พวกเขามีทีมที่ใหญ่มากเหมือนกับพวกเธอตอนนี้ ชี้ไปที่กองก้อนหินของเด็กๆ มีเพียงคนเดียวที่อยู่ข้าง
ของพระเจ้า เขาคือเอลียาห์ ให้ชูก้อนหินก้อนเดียวของคุณ 

 

 แต่ตอนนั้นเอลียาห์มีผู้ช่วยที่มองไม่เห็นในทีมของเขา ลองทายซิว่าพวกเขาเป็นใคร หากเด็กๆไม่สามารถจะเดา
ออกเป็นพระเจ้า ให้คุณบอกกับพวกเขาเลย 
 

 มีผู้เผยพระวจนะจอมปลอมทั้งหมดกี่คน (450) 
 

 มีคนก่ีคนที่อยู่ข้างเอลียาห์ (1) 
 

 เธอคิดว่าเอลิยาห์รู้สึกกลัวหรือไม่ ท าไม ให้เด็กๆได้ตอบสนอง 
 

 เอลียาห์รู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเขา เขาจึงกล้าท้าทายออกไป “ให้เราแต่ทีมเตรียมวัวตัวผู้ส าหรับเครื่องบูชา และสร้างแท่น
บูชา แต่มีกติกาอยู่ว่า เราจะไม่จุดไฟเอง เราท้ังสองฝ่ายจะอธิษฐานขอไฟจากพระของเรา ถ้าพระของทีมใดประทานไฟ
ให้ นั้นหมายถึงพระของทีมนั้นเป็นพระเจ้าที่แท้จริง” 
  

 ทุกคนตกลงในสิ่งที่เอลิยาห์ท้าทาย คนของกษัตริย์เริ่มอธิษฐาน และเต้นไปมา พวกเขาขอไฟจากพระจอมปลอมของ
พวกเขา พวกเขาอธิษฐานตลอดเช้า และยังต่ออีกในช่วงบ่าย ไม่มีอะไรเกิดขึ้น พระจอมปลอมทั้งหลายไม่สามารถให้
เกิดไฟได้ ในที่สุดพวกเขาก็ต้องยอมแพ้ คราวนี้เป็นโอกาสของเอลิยาห์ 
 

 เอลิยาห์ให้ทุกคนเข้ามารวมตัวกันรอบๆเขา เอลิยาห์สร้างแทนบูชา ให้เราเอาก้อนหินของเราท าเป็นแท่นบูชากันดีกว่า 
เปิดโอกาสให้เด็กๆช่วยกันสร้างแท่นบูชา 
 

 

    
กิจกรรมเสริม:  

 ให้สร้างแท่นบูชาไว้ในถัง จากนั้นเทน้ าให้ชุ่มขณะที่คุณอธิบายวิธีที่เอลียาห์เทน้ าลงบนเครื่องบูชา  
 

 

   
 

    
 เอลียาห์เอาไม้วางไว้บนแท่นบูชา จากน้ันเอาวัวตัวผู้มาท าเป็นเครื่องบูชา พวกเราจะฉีกกระดาษเพื่อใช้แทนวัวตัวผู้  ให้

คุณเลือกเด็กหนึ่งคนน ากระดาษมาวางไว้บนแท่นบูชา 



 5 

 เธอยังจ าได้กรือไม่ว่า ค าท้าทายที่เอลิยาห์พูดกับคนของกษัตริย์คืออะไร (ขอไฟจากสวรรค์) 
 

 เมื่อเตรียมเครื่องบูชาแล้ว เอลิยาห์ให้คนเทน้ าสี่เหยือกลงบนวัว ฟืน และบนแท่นบูชา และให้พวกเขาท าซ้ าๆหลายครั้ง  
 

 

    
กิจกรรมเสริม:  
 ให้เด็กๆผลัดเปลี่ยนกันเทน้ าลงบนกระดาษ และแท่นบูชา  

  

 

   
 

    
 พวกเธอดูซิว่าเครื่องบูชาของเราจะสามารถติดไฟได้หรือไม่ แท่นบูชาของเอลียาห์ดูเหมือนกับว่าไม่สามารถติดไฟได้  
 

 เมื่อแท่นบูชาชุ่มไปด้วยน้ าแล้ว เอลียาห์จึงเริ่มอธิษฐาน เรามาดูว่าเขาได้อธิษฐานอย่างไร   
 

"ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอับราฮัมอิสอัคและอิสราเอลขอให้ทราบเสียทั่วกันในวันนี้ว่าพระองค์คือ
พระเจ้าในอิสราเอลและข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์และข้าพระองค์ได้กระท าบรรดาสิ่งเหล่านี้ตาม
พระด ารัสของพระองค์ ข้าขอแต่พระเจ้าขอทรงฟังข้าพระองค์ทรงฟังข้าพระองค์เพื่อชนชาตินี้จะทราบว่า
พระองค์คือพระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์ทรงหันจิตใจของเขาทั้งหลายกลับมาอีก"   
      1 พกษ 18:36-37 
 

 พวกเธอคิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นอีก ให้เด็กๆลองเดาดู  
 

 มีไฟลงมาจากสวรรค์แล้วเผาเครื่องบูชา และทุกสิ่งที่อย่าง แม้แต่น้ าบนพื้นก็ถูกเผ่าไหม้ทั้งหมด พระเจ้าได้ตอบค า
อธิษฐานของเอลิยาห์ ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์พูดพร้อมกันว่า “พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า พระเจ้า พระองค์
ทรงเป็นพระเจ้า” 

 

 คนของพระจอมปลอมท้ังหลายรู้ว่าพวกเขาแพ้การแข่งขันครั้งนี้ เอลิยาห์อธิษฐานอีกครั้ง จากนั้นพระเจ้าได้ให้ฝนตก
ลงมา ให้เราแสดงความชื่นชมยินดีที่พระเจ้าทรงตอบค าอธิษฐานของเอลิยาห์ ให้น าเด็กๆแสดงความชื่นชมยินดี 
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 ให้เรามาเล่นเกมอีกหนึ่งเกมเพื่อที่จะช่วยเตือนเราให้ระลึกถึงการที่เอลียาห์อธิษฐานเพียงครั้งเดียว และพระเจ้าก็ได้
ตอบค าอธิษฐานของเขา เพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แท้จริงแต่เพียงผู้เดียว ให้เลือกท่าทางประกอบเช่น การตบไหล่ 
การตบเข่า การกระโดดขึ้นลง ฯลฯ ให้ท าท่าทางประกอบไปเรื่อยๆขณะที่คุณพูดว่า ผู้คนได้อธิษฐานแล้ว อธิษฐานอีก 
อธิษฐานอีก อธิษฐานอีก อธิษฐานอีกต่อพระที่ไม่จริงของพวกเขา เกิดอะไรขึ้น ให้เด็กๆตะโกนว่า “ไม่มีไฟลงมา”  

 
 ให้เลือกท่าทางประกอบอีกท่าหนึ่ง และพูดประโยคดังกล่าวอีกครั้ง และให้ถามค าถามเดิม ให้ท าท่าทางที่แตกต่างกัน

ไปเรื่อยๆ  
 

 เมื่อเอลียาห์อธิษฐาน เขาอธิษฐานเพียงคร้ังเดียว อะไรเกิดขึ้น ให้เด็กๆตอบว่า “พระเจ้าส่งไฟลงมา” 
 

 

 
 

การจบบทเรียน:   

 

  

     
 พระเจ้าได้ส าแดงอะไรที่เป็นสิ่งท่ีบ่งบอกว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงเพียงพระองค์เดียว (พระเจ้าส่งไฟ และฝนลง

มา) 
 พระเจ้าทรงรักเรามาก พระองค์รู้จักเธอทุกส่วน พระองค์ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเธอ มีใครบ้างท่ีต้องการ

อธิษฐานต่อพระเจ้าผู้เที่ยงแท้ 
 

 ให้พูดตามครูทีละบรรทัด: 
พระเจ้าพระบิดา 
เรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่แท้จริงเพียงผู้เดียว  
เราเชื่อวางใจในพระองค์ และพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์  
โปรดประทานความเชื่อวางใจเหมือนกับเอลียาห์  
ในนามพระเยซูคริสต์  
อาเมน 
 

 ให้เด็กๆมาหยิบเอาก้อนหินคนละก้อนเพื่อที่จะได้ระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ส าแดงว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้
แต่เป็นผู้เดียว 

 
กิจกรรมเสริม:  
ไม่จ าเป็นต้องมีกิจกรรมเสริมส าหรับบทเรียนนี้ 
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ผู้สอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใช้ได้ดี? กิจกรรมใดที่ใช้ไม่ได้? ฉันได้เตรียมตัว
อย่างไรบ้างส าหรับบทเรียนครั้งต่อไป) 
 
 

 

การประเมินผลผู้เรียน:   
 
 
 

 
 


