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การเช่ือฟังมนุษย์ 

วิชานีอ้าจเข้าใจยากโดยเฉพาะอยา่งย่ิงหากผู้ เรียนบางคนไมไ่ด้เป็นคริสเตียน   รูปแบบของพระเจ้าใน

เร่ืองการเช่ือฟังนัน้มกัดไูมค่อ่ยสมเหตผุลนกัสําหรับผู้คนท่ีไมไ่ด้เป็นคริสเตียนหรือผู้ เช่ือใหม ่  หวัใจสําคญัของ

วิชานีก็้คือการทําให้สิ่งท่ีพระเจ้าคาดหวงัจากคริสเตียนปรากฎชดัเจน และการท่ีพระเจ้าจะทรงประทานฤทธ์ิ

อํานาจแก่คริสเตียนในการเช่ือฟังผู้ นําของตน 

1
2
3
4
5

บทที่ 1 ความจริงพืน้ฐานสาํหรับการเช่ือฟังผู้นําของเรา 
บทนีจ้ะเร่ิมต้นด้วยการพดูถึงประสบการณ์ในชีวิตของเราท่ีมีกบัผู้ นํา   จากนัน้เราจะสํารวจ
ดวูา่ใครคือคนท่ีเราควรเช่ือฟัง   เราจะดหูลายๆ แนวทางเพ่ือจะชว่ยเราในการเช่ือฟังผู้ นํา
ของเราด้วยความรัก 

บทที่ 2 สามระดับของการเช่ือฟัง 
ในบทนีเ้ราจะศกึษาถึงสามระดบัของการเช่ือฟัง  ซึง่สามารถชว่ยเราให้เคล่ือนสูชี่วิตท่ีมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้เพ่ือจะถวายเกียรตแิดพ่ระเจ้า 

บทที่ 3 เราควรจะตอบสนองอย่างไรขณะพูดคุยกับผู้นําของเรา? 
บทนีเ้ราจะดวิูธีการตอบสนองขณะเม่ือเราพดูคยุกบัผู้ นําของเรา    รวมทัง้ดวิูธีการ
ภาคปฏิบตัท่ีิจะนําเราสูก่ารพฒันาวิถีแหง่การเช่ือฟังท่ีคงเส้นคงวาด้วย 

บทที่ 4 เราควรทาํอย่างไรเม่ือผู้นําบอกเราให้ทาํบางสิ่งที่ผิด? 
ในบทนีจ้ะพิจารณาหวัข้อท่ียาก นัน่คือเม่ือใดท่ีเราไมต้่องเช่ือฟังผู้ นําของเรา   เราจะ
พิจารณาในแตล่ะสถานการณ์และการตอบสนองท่ีเหมาะสม    การใช้ทางเลือกท่ี
สร้างสรรค์ในการทําตามคําสัง่ท่ีผู้ นํามอบให้แก่เรา 

บทที่ 5 ผลลัพธ์ของการเช่ือฟังและการไม่เช่ือฟังผู้นําของเรา 
การใช้เวลาในการมองดผูลลพัธ์ของการเช่ือฟังและการไม่เช่ือฟังผู้ นําของเรา  น่ีคือแรงจงูใจ
ท่ีมีพลงัในการเปล่ียนแปลงวิธีการตอบสนองตอ่ผู้ นําของเรา    และเราจะดคูวามแตกตา่ง
ระหวา่งผลลพัธ์โดยธรรมชาต ิการตีสอน การลงโทษ และการแก้แค้น ซึง่เกิดจากการกระทํา
ท่ีไมเ่ช่ือฟัง 

เนือ้หาในคู่มือครูมีอะไรบ้าง? 
เนือ้หาในคูมื่อครูแบง่ออกเป็นส่ีสว่น แตล่ะสว่นมีหวัข้อใหญ่ 

1. แผนการสอนบทเรียนสําหรับครู

2. คูมื่อผู้ เรียน

3. สมดุบนัทึกโครงการ

4. การสอบ และใบประกาศนียบตัรสําหรับผู้ ท่ีจบการศกึษา

ถดัจากบทนําจะอธิบายเก่ียวกบัวิธีการใช้ในแตล่ะสว่น 
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คาํนํา  

วิชานีเ้ป็นหนึง่ในวิชาชดุ การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ ซึง่เขียนขึน้มาเพ่ือชว่ยคริสเตียน 

ใหมส่ามารถนําคําสอนของพระคริสต์มาปฎิบตัิในชีวิตได้ นอกจากนีวิ้ชานีย้งัสามารถใช้สอนกลุม่อนชุน

และกลุม่ผู้ใหญ่ท่ีต้องการดําเนินชีวิตเย่ียงคริสเตียนท่ีดีในชีวิตประจําวนัได้ด้วย  

วตัถปุระสงค์หลกัของวิชานีแ้ละทกุวิชาใน การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ คือการแนะนํา

ให้คริสเตียนใหมมี่ความเข้าใจถึงชีวิตตามทศันคตขิองคริสเตียน  

คณะกรรมการหลกัสตูร Teen Challenge USA ได้วางแผนเพ่ือแก้ไขปรับปรุงบทเรียนเหลา่นีอ้ยา่ง

ตอ่เน่ือง จงึมีความยินดีรับทกุคําตชิมของทา่นเพ่ือการปรับปรุงเนือ้หาของบทเรียนนีใ้ห้ดีขึน้  

วธีิการใช้คู่ มือครูฉบับนี ้

1.   แผนการสอนบทเรียนสาํหรับครู 
หน้าแรกๆ เป็นการให้ภาพรวมของวิชานี ้ 

หน้าตอ่ไปเป็นการคดัลอก รายการการบ้าน ซึง่เป็นหน้าสดุท้ายอยูใ่น สมุดบันทกึโครงการ ใน

หวัข้อ การบ้าน ผู้ เรียนจะต้องใสว่นักําหนดสง่โครงการตา่งๆ และเวลาสอบและเวลาทําแบบทดสอบยอ่ย

แตล่ะครัง้ โดยครูจะบอกให้จดบนัทึกเม่ือเร่ิมต้นสอน  

หน้าตอ่ไปเป็นแผนการสอนของบทเรียนแตล่ะบท แตล่ะบทเรียนมี หลักความจริงจากพระคัมภีร์  

และ ข้อพระธรรมหลัก ซึง่ครูจะต้องบอกผู้ เรียนตัง้แตเ่ร่ิมต้นเรียน หวัข้อทัง้สองจะชว่ยให้การอภิปรายอยู่

ในขอบเขตของบทเรียนหนว่ยนี ้ 

นอกจากหลกัความจริงจากพระคมัภีร์ และข้อพระธรรมหลกัแล้ว ยงัมีข้อแนะนําเก่ียวกบัวิธีการสอน

บทเรียนนีด้้วย   หลายครัง้จะมีการอ้างอิงคูมื่อผู้ เรียน หรือ โครงการตา่งๆ ในสมดุบนัทกึโครงการ  

บทเรียนแตล่ะบทจะมีกิจกรรมเพ่ือประยกุต์ใช้กบัชีวิตส่วนตวั   กิจกรรมเหลา่นีสํ้าคญัมาก คริสเตียน

ใหมต้่องการคําแนะนําท่ีชดัเจนวา่เขาจะนําคําสอนจากพระคมัภีร์เหลา่นีไ้ปปฎิบตัใินชีวิตประจําวนัได้

อยา่งไร ดงันัน้คณุครูจงึต้องให้เวลามากพอเพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนเร่ิมประยกุต์ใช้บทเรียนกบัชีวิตส่วนตวั 

ในตอนท้ายของแผนการสอนบทเรียนแตล่ะบทจะมีการบ้านให้ผู้ เรียนทํา   
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วิชาเรียนนีมี้ทัง้หมด 14 วิชาแตล่ะวิชามีห้าคาบเรียน คาบเรียนละหนึง่ชัว่โมง และผู้ เรียนจะมีการ

สอบในคาบเรียนสดุท้าย ทัง้ 14 วิชานีเ้ราสามารถสอนให้เสร็จได้ภายใน 3-4 เดือนสําหรับสอนสปัดาห์ละ

ห้าวนั แตถ้่าสอนเพียงสปัดาห์ละชัว่โมงเดียว จะสามารถสอนได้เดือนละหนึง่วิชา—ดงันัน้ถ้าจะสอนให้

ครบทกุวิชา  ต้องใช้เวลาทัง้หมดหนึง่ปี หลายบทเรียนสามารถสอนขยายเวลาออกไปได้นานกวา่นีอี้ก หรือ 

แบง่เป็นคาบเรียนได้มากกว่านี ้ 

2.   คู่มือผู้เรียน  
คู่มือผู้เรียนมีสองวตัถปุระสงค์ สําหรับบางบทเรียนครูจะให้ผู้ เรียนไปอา่นบางตอนในคูมื่อผู้ เรียน

เพ่ือเตรียมตวัไว้ก่อนท่ีท่านจะลงมือสอน บางบทเรียนให้ผู้ เรียนอา่นหลงัจากท่ีท่านสอนบทเรียนไปแล้วเพ่ือ

ทบทวนและเน้นในสิ่งท่ีได้สอนในชัน้เรียน  

ผู้ เรียนควรบนัทึกสิ่งท่ีเรียนในชัน้เรียนแม้วา่จะมีคูมื่อผู้ เรียนแล้ว การบนัทกึสว่นตวัของผู้ เรียนและ

การอภิปรายในชัน้เรียนจะช่วยทําให้บทเรียนบางเร่ืองในคูมื่อผู้ เรียนชดัเจนมากขึน้  

3.   สมุดบันทกึโครงการ  
โครงการในสมุดบันทกึโครงการมีไว้เพ่ือให้ผู้ เรียนทํางานนอกชัน้เรียน โครงการบางโครงการจะ

ชว่ยเตรียมผู้ เรียนให้มีความพร้อมสําหรับการอภิปรายในชัน้เรียนตอ่ไป  

โครงการหลายโครงการมีไว้เพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนได้ศกึษาอย่างลกึซึง้มากสําหรับบางเร่ืองท่ีมีการ

อภิปรายในชัน้เรียน เปา้หมายหลกัของการบ้านเหลา่นี ้คือเพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนค้นพบวิธีการประยกุต์ 

ความจริงจากพระคมัภีร์ใช้กบัการดําเนินชีวิตประจําวนัได้   

4.   การสอบของผู้เรียน 
การสอบมีไว้เพ่ือวดัความก้าวหน้าของผู้ เรียนแตล่ะคนในเร่ืองความเข้าใจความจริงสําคญัตามหลกั

พระคมัภีร์ซึง่สอนในวิชานี ้คูมื่อครูแตล่ะเลม่มีตวัอยา่งข้อสอบของผู้ เรียนพร้อมเฉลยคาํตอบซึง่อยูข้่าง

หลงัของคูมื่อ  

5.   ใบประกาศนียบัตร 
ผู้ เรียนท่ีทํางานท่ีได้รับมอบหมายของวิชานีเ้สร็จเรียบร้อยแล้ว และผา่นการสอบ สมควรได้รับใบ

ประกาศนียบตัรของวิชานี ้ตวัอยา่งของใบประกาศนียบตัรนีมี้อยูใ่นหน้าสดุท้ายของคูมื่อครูฉบบันี ้ ผู้ เรียน

ท่ีเรียนครบทัง้ 14 วิชาของ การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ ควรได้รับใบประกาศนียบตัรแหง่
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ความสําเร็จ  ตวัอยา่งประกาศนียบตัรนีมี้อยูใ่นหนงัสือ คําแนะนําสําหรับครูผูส้อนหลกัสูตร การศึกษาใน

กลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ 

ที่มาของบทเรียน  

ซาโลมอนได้กลา่วไว้วา่ไมมี่อะไรใหมภ่ายใต้ดวงอาทิตย์ ซึ่งความจริงนีส้ามารถใช้ได้กบับทเรียนนี ้

ความคดิในหลายๆ เร่ืองไมใ่ชส่ิ่งใหม ่เราต้องการแสดงความยินดีกบั Institute in Life Principles สําหรับ

อิทธิพลท่ีมีตอ่ชีวิตของผู้ เขียนบทเรียนเหลา่นี ้  

ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอยา่งจริงใจกบัคณุครูหลายคนและคริสเตียนใหมห่ลายพนัคนซึง่เคยใช้

คูมื่อเหลา่นีใ้นชว่งเวลาหลายปีท่ีผา่นมา ความคดิเห็นของเขาเหลา่นีไ้ด้มีสว่นสําคญัในการพฒันาวิชา

เหลา่นีใ้ห้ดีขึน้ ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคณุกบัคณุดอน วิลเคอร์สนั ท่ีได้ให้โอกาสข้าพเจ้าได้ทํางานกบักลุม่ 

ทีนชาล์เล้นจ์ในเมืองบรูคลีน นิวยอร์ค ตัง้แตปี่ 1971–1975 และในชว่งเวลาเหลา่นัน้เองท่ีได้มีการเร่ิม

พฒันาการศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่เป็นครัง้แรก  

การจดัพิมพ์วิชาการศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ครัง้ท่ีห้านีไ้ด้ทําขึน้ด้วยความชว่ยเหลือจาก

กรรมการหลกัสตูรของทีนชาร์เลนจ์ประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องขอขอบพระคณุเป็นพิเศษสําหรับคนเหล่านัน้

ท่ีชว่ยในการปรับปรุงหลกัสตูร 

นโยบายเกี่ยวกบัการพมิพ์ซํา้คู่มือเหล่านี ้

คูมื่อครูและเอกสารของผู้ เรียนซึง่ใช้ในวิชา การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ เป็นเอกสารท่ีได้

จดลิขสิทธ์ิ และได้มีการตกลงให้แปลคูมื่อเหลา่นีเ้ป็นภาษาไทย คูมื่อเหลา่นีอ้าจพิมพ์ซํา้และแจกจา่ยให้ใช้

ในกลุม่ทีนชาล์เล้นจ์ โปรแกรมคล้ายๆ กนั คริสตจกัรท้องถ่ิน โรงเรียนและองค์กรอ่ืนๆ และใช้กบับคุคล

ทัว่ไป  เอกสารเหลา่นีส้ามารถดาว์นโหลดได้จาก อินเตอร์เนทเว็บไซด์: www.iTeenChallenge.org  

อยา่งไรก็ตามคูมื่อเหลา่นีไ้มไ่ด้มีไว้เพ่ือขาย แตมี่ไว้เพ่ือแจกเทา่นัน้ ถ้าต้องการจะพิมพ์บทเรียนเหล่านีเ้พ่ือ

จดัจําหนา่ยจะต้องขออนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกลุม่ทีนชาร์เลนจ์สากล   

เดฟ แบตตี ้ 

 

http://www.iteenchallenge.org/
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แนะนําลาํดบัในการสอน 

วิชานีเ้ป็นหนึง่ในบรรดาวิชาตา่งๆ ในชดุของ  การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ 14 วิชา ทัง้ 14 

วิชานีไ้ด้ให้ไว้ข้างลา่งเพ่ือให้สอนตามลําดบั  รายการลําดบันีไ้ด้ให้ไว้เพ่ือให้การสอนเป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง 

เปรียบเทียบเป็นภาพของล้อท่ีมีซ่ีล้อ 14 ซ่ี   วิชาเหลา่นีไ้ม่ตอ่กนั แตล่ะวิชาเป็นเอกเทศ  ดงันัน้ผู้ เรียน

สามารถเข้าชัน้ไหนก็ได้ และสามารถเรียนเข้าใจได้ 

1. เราจะรู้ได้อย่างไรวา่เราเป็นคริสเตียน 

2. การสํารวจพระคมัภีร์อยา่งคร่าวๆ  

3. ทา่ที 

4. การทดลอง   

5. ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตคริสเตียน 

6. การเติบโตผา่นความผิดพลาด 

7. แนวทางปฎิบตัขิองคริสเดียน 

8. การเช่ือฟังพระเจ้า 

9. การเช่ือฟังมนษุย์ 

10. ความโกรธและสิทธิสว่นบคุคล 

11. วิธีศกึษาพระคมัภีร์ 

12. รักและยอมรับตนเอง 

13. ความสมัพนัธ์สว่นตวักบัคนอ่ืนๆ 

14. ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณและสิ่งท่ีเหนือธรรมชาติ 

 

หนงัสือ คําแนะนําสําหรับครูผูส้อนหลกัสูตร การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ มีข้อมลูเพิ่มเตมิ

ในการสอนวิชานี ้   
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แผนการสอนบทเรียนสาํหรับครู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้ตรวจสอบหน้าท่ี 4 และ 5 ของ “วิธีการใช้คูมื่อครู” 

เพ่ือจะได้ข้อมลูเพิม่เติมเก่ียวกบัการใช้แผนการสอนบทเรียนเหล่านี ้
 

 

 

  



10  คู่มือครู 

 

ภาพรวมของวชิานี ้

1. วิชานีมี้แนวโน้มท่ีจะเป็นประเดน็ของการถกเถียงกนัอย่างมาก แตก็่เป็นหวัข้อวิชาท่ีนา่สนใจสําหรับ

ผู้ เรียน  ในคูมื่อมีแผนการสอนอยูส่ี่บทและบทท่ีห้าเป็นข้อแนะนําของการสอบ  ในแผนการสอนจะมี

คําแนะนําเก่ียวกบัวิธีการแบง่บทเรียนให้สอนได้มากกวา่หนึ่งคาบเรียน 

2. หากเราจะขยายหวัข้อวิชานีใ้ห้มากกว่าส่ีบทเรียน   ให้เน้นชว่งการประยกุต์ใช้กบัชีวิตส่วนตวัสําหรับแต่

ละคาบเรียนด้วย  

3. หากเราสอนบทเรียนนีใ้นศนูย์พกัพิงทีนชาล์เล้นจ์เราอาจต้องแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีท่านอ่ืนทราบว่าเรากําลงั

สอน  วิชานีแ้ละขอให้ผู้ เรียนมีสิทธ์ิถามเจ้าหน้าท่ีว่าทําไมจงึมีกฏเกณฑ์บางอย่าง     

4. หากผู้ เรียนบางคนไมไ่ด้เป็นคริสเตียน  พวกเขาอาจไมส่ามารถยอมรับบางเร่ืองท่ีสอนได้  หากเจอกบั

สถานการณ์ท่ีถกูตอ่ต้านอย่ารู้สกึว่าต้องพยายามทําให้ผู้ เรียนเช่ือในสิ่งท่ีเรากําลงัสอน  แตจ่งหนนุใจให้

พวกเขาพิจารณาสิ่งท่ีพระเจ้าตรัสเก่ียวกบัเร่ืองนีด้้วยความใสใ่จ    ให้เวลาพระวิญญาณบริสทุธ์ิท่ีจะทํา

กิจของพระองค์ในชีวิตของผู้ เรียน      

5. ผู้ เรียนท่ีเป็นคริสเตียนจําเป็นต้องเข้าใจชดัเจนว่า การเช่ือฟังผู้ นําไม่ใชท่างเลือก   แตเ่ป็นพระบญัชาของ

พระเจ้าให้เราเช่ือฟังผู้ นําของเรา   น่ีคือมาตรฐานของพระเจ้า  

6. มีเฉลยคําตอบสําหรับ โครงการท่ี 1, 3, 5    ในสมดุบนัทึกโครงการ สงัเกตวา่บางกรณีผู้ เรียนจะได้รับการ

หนนุใจให้เขียนคําตอบด้วยคําพดูของตนเอง  ดงันัน้ คําตอบท่ีถกูต้องก็จะแตกตา่งกนัไปตาม 

สถานการณ์ของแตล่ะคน  เฉลยคําตอบสําหรับโครงการในสมดุบนัทึกโครงการอยูท่ี่คูมื่อครูนีใ้นหน้าถดั

จากสมดุบนัทึกโครงการ 

7. โครงการท่ี 7 ในสมดุบนัทึกโครงการนัน้จะให้ผู้ เรียนคิดรายการของผลลพัธ์ของการเช่ือฟังและการไมเ่ช่ือ

ฟังผู้ นําของพวกเขา   โครงการจะเขียนว่า “จงเขียนผลลพัธ์อยา่งน้อย ________ประการ”  ครูต้องบอก

ผู้ เรียนว่าจะให้เขาเขียนผลลพัธ์ก่ีประการ 

8. การสอนตลอดวิชานีอ้าจเป็นการดีท่ีเราจะเตรียมขอบเขตสําหรับการอภิปรายไว้  โดยมุง่เฉพาะ

สถานการณ์จริงท่ีเกิดขึน้จริงเทา่นัน้ไมใ่ช่สถานการณ์ท่ีสมมตุขิึน้  ในวิชานีอ้าจมีคําถามทํานองท่ีว่า  

“จะเกิดอะไรขึน้ถ้าหาก….”  ซึ่งผู้ เรียนอาจยกขึน้มาถาม    จงจํากดัการอภิปรายไว้เฉพาะกรณีท่ีเกิดขึน้ 

จริงเท่านัน้  ซึง่จะทําให้ง่ายตอ่การเรียนตามเปา้หมายของบทเรียน 
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รายการการบ้าน 

 

ช่ือวิชา                                     การเช่ือฟังมนุษย์                                                  

 

แบบทดสอบย่อย  

  ข้อท่องจาํ วันท่ี 

1.  โรม 13:1-2          วนัท่ี 2  

2.  เอเฟซสั 6:1 และ 3        วนัท่ี 3  

3.                  

 

โครงการ  

  วันกาํหนดส่งงาน 

 1.  วนัท่ี 1  

 2.  วนัท่ี 2 หรือ 3    

 3.  วนัท่ี 2  

 4.  วนัท่ี 2     

 5.  วนัท่ี 3 หรือ 4    

 6.   วนัท่ี 4  

 7.   วนัท่ี 4   

 8.   วนัท่ี 4  

  

การสอบ วนัท่ี 5  

 



12 คู่มือครู 

บทเรียนที่ 1 

ความจริงพืน้ฐานสําหรับการเช่ือฟังผู้ นําของเรา 

1.   หลักความจริงจากพระคัมภีร์

ฉนัต้องพฒันาวิธีการปฏิบตัิตนในการแสดงให้ผู้ นําเห็นว่าฉันต้องการเช่ือฟังพวกเขา 

2.   ข้อพระธรรมหลัก: 2 โครินธ์ 9:7 (ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมปี1971)

ทกุคนจงให้ตามท่ีเขาได้คิดหมายไว้ในใจ มิใชใ่ห้ด้วยนึกเสียดาย มิใชใ่ห้ด้วยการฝืนใจ เพราะว่า 

พระเจ้าทรงรักคนนัน้ท่ีให้ด้วยใจยินดี   

(ให้ดบูนัทึกพิเศษเก่ียวกบัการใช้พระธรรมข้อนี ้ในแผนการสอนบทเรียนนีห้น้าท่ี18 ในข้อ12) 

3.   การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

จะใช้บทท่ี 1 ของคูมื่อผู้ เรียนร่วมกบับทนี ้ โดยใช้ร่วมกบัโครงการท่ี 1 “การมองดท่ีูผู้ นํา” ของสมดุ

บนัทึกโครงการด้วย  

4.  ตัดสินใจว่าจะสอนบทเรียนนีใ้นหน่ึงหรือสองคาบเรียน

หลงัจากท่ีท่านสํารวจดเูนือ้หาในแผนการสอนบทเรียนนีแ้ล้ว  ให้ตดัสินใจว่าท่านจะใช้เวลาหนึง่หรือ

สองคาบเรียนจงึจะสอนเนือ้หาทัง้หมดนีไ้ด้   

ตัง้แตกิ่จกรรมข้อท่ี10 ของแผนการสอนบทนีเ้นือ้หาของบทเรียนพดูถึงการพฒันาท่าทีท่ีเช่ือฟัง   

เนือ้หาส่วนใหญ่จะสอนได้ในคาบเรียนท่ีถกูแบง่ออกไปซึง่จะให้เวลาเพิ่มเติมในการอภิปรายประเดน็อ่ืน

ซึง่ถกูหยิบยกขึน้มาในแผนการสอนบทเรียนนีแ้ละในโครงการท่ี 1 ของสมดุบนัทึกโครงการด้วย  

5.   เตรียมความพร้อมก่อนเรียน     (3-5 นาที)

เร่ิมต้นบทเรียนนีด้้วยกิจกรรมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย   ถ่ายเอกสารหน้ากิจกรรมนีแ้ล้วแจกให้

ผู้ เรียนแตล่ะคน   ให้ผู้ เรียนเขียนว่าพวกเขาเห็นด้วยหรือไมเ่ห็นด้วยกบัแตล่ะข้อความ   น่ีเป็นโอกาสท่ี

ผู้ เรียนจะได้แสดงความคิดเห็นของตน 

1. ทกุรัฐบาลอยูภ่ายใต้พระเจ้า

1 
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2. ผู้ มีสิทธิอํานาจทัง้หลายเป็นผู้ รับใช้ของพระเจ้าซึง่ถกูสง่มาเพ่ือประโยชน์ของเรา

3. เจ้าหน้าท่ีทัง้หลายของรัฐจําเป็นต้องได้รับคา่ตอบแทน เพราะว่าพวกเขากําลงัรับใช้

พระเจ้าจากสิ่งท่ีเขาทําอยู่ 

4. เราต้องเสียภาษีเพ่ือวา่สิ่งตา่งๆ ในชีวิตจะเป็นระเบียบเรียบร้อยตอ่ไป

5. ถ้าหากเราขาดความรับผิดชอบตอ่รัฐแล้ว  เราก็ขาดความรับผิดชอบตอ่พระเจ้าด้วย

6. ผู้ ท่ีมีสิทธิอํานาจจะไมส่ร้างความหวาดกลวัให้แก่ประชาชนผู้ซึง่กําลงัทําสิ่งท่ีถกูต้อง

แตจ่ะมีผลตอ่คนท่ีกําลงัทําผิด 

หลงัจากท่ีผู้ เรียนแตล่ะคนได้เขียนความคิดเห็นของเขาแล้ว   จงดวู่ามีก่ีคนท่ีเห็นด้วยกบัแตล่ะ

ข้อความและก่ีคนท่ีไมเ่ห็นด้วย   หากผู้ เรียนบางคนต้องการอธิบายวา่ทําไมจงึเลือกตอบเชน่นัน้ก็ให้เวลา

แตล่ะคนในการอธิบาย 

เม่ือผู้ เรียนอธิบายเสร็จแล้ว   ให้อธิบายว่าพระเจ้าทรงมีความคิดเห็นอย่างไรสําหรับแตล่ะข้อความ   

ในโรมบทท่ี 13 พระองค์ทรงบอกเราถึงสิ่งท่ีพระองค์ทรงคิดเห็น นัน่คือพระองค์ทรงเห็นด้วยกบัข้อความ

ทัง้หมดนี ้  ข้อความส่วนใหญ่มาจากโรม 13:1-7    อาจให้ผู้ เรียนอา่นข้อพระคมัภีร์เหล่านี ้

1.  โรม 13:1

2.  โรม 13:4

3.  โรม 13:6

4.  โรม 13:7

5.  โรม 13:2

6.  โรม 13:3

โอกาสหน้าเราจะอภิปรายจดุยืนของพระเจ้าในเร่ืองการเช่ือฟังผู้ นําของเราให้ละเอียดมากขึน้   

ผู้ เรียนบางคนอาจเห็นด้วยกบัทกุอย่างท่ีได้ยินหรืออ่านในพระคมัภีร์   หนนุใจผู้ เรียนให้มีความคดิท่ีเปิด

กว้างขณะท่ีเราศกึษาสิ่งท่ีพระเจ้าตรัสเก่ียวกบัการเช่ือฟังผู้ นําของเรา 

1 
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6. ครอบคลุมหัวข้อ ก. อะไรคือประสบการณ์ชีวิตท่ีเรามีกับผู้นําของเรา?

(5-10 นาที) คูมื่อผู้ เรียน หน้า 4-6 

ในคูมื่อผู้ เรียนนัน้มีหวัข้อย่อย 4 หวัข้อภายใต้หวัข้อเร่ืองนี ้นัน่คือ 

1.  ประเด็นของการไม่เช่ือฟัง

2.  ความขดัแย้งกบัผู้ นํา

3.  นิสยัของการไมเ่ช่ือฟัง

4.  พระเจ้าจะเข้ากบัชีวิตของเราได้อยา่งไร?

ในแตล่ะประเด็นอาจเกิดการอภิปรายท่ียาวนาน  ดงันัน้ เราต้องระวงัวา่ควรจะใช้เวลาในเร่ืองเหลา่นี ้

มากน้อยเพียงไร   ประเด็นเหลา่นีอ้าจพดูคยุจบอย่างรวดเร็วก็ได้แตจ่งให้เวลาแก่ผู้ เรียนในการแบง่ปัน

ประสบการณ์เพ่ือเราจะสามารถเข้าใจประสบการณ์ของพวกเขากบัผู้ นําทัง้ในอดีตและปัจจบุนัได้เป็น

อย่างดี           

ในหัวข้อย่อยท่ี 4. “พระเจ้าจะเข้ากับชีวิตของเราได้อย่างไร?” หากผู้ เรียนคนใดยงัไมไ่ด้มอบ

ชีวิตให้กบัพระคริสต์คําสอนมากมายในวิชานีก็้จะดไูม่สมเหตสุมผล   ในฐานะครูเราจําต้องหนนุใจ

ผู้ เรียนให้พิจารณาคําสอนเร่ืองนีท่ี้อยู่ในพระคมัภีร์ด้วยความเอาใจใส่และมีความคิดท่ีเปิดกว้างตอ่คํา

สอนของพระเจ้า 

7.   ครอบคลุมหัวข้อ ข. ผู้นําคนใดท่ีเราควรจะเช่ือฟัง?     (5-7 นาที) คู่มือผู้เรียน หน้า 6-8

และคาํถามท่ี 5 และ 6 ของโครงการท่ี 1 ในสมุดบันทึกโครงการ 

พดูคยุเร่ืองนีแ้บบกระชบัมีผู้ นําคนใดบ้างท่ีพวกเขาควรจะเช่ือฟัง   ในคูมื่อผู้ เรียมีข้อมลูเก่ียวกบัผู้ นํา

หลากหลายกลุ่มท่ีเราจําเป็นต้องเช่ือฟัง     แนะนําผู้ นําอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ด้เขียนในรายการด้วย 

ในหน้าท่ี  8 หวัข้อย่อยท่ี 5 “ผู้ นําซึง่เราอยู่ด้วยในปัจจบุนั” ในคูมื่อผู้ เรียนมีย่อหน้าหนึง่ซึ่งพดูเร่ือง

ความเช่ือมโยงระหวา่งความไว้วางใจและการเช่ือฟังผู้ นํา   ใช้เวลาพดูคยุอย่างเพียงพอ 

หนึง่ในเคล็ดลบัการเรียนรู้ท่ีจะเช่ือฟังผู้ นําของเราก็คือการวางใจในพระเจ้าว่าจะทรงใช้ผู้ นํา

ทกุคนในชีวิตของเรา    เราสามารถเลือกท่ีจะวางใจในพระเจ้าว่าพระองค์จะทรงใช้ผู้ นําของเรา

ให้ทําสิ่งดีทกุอย่างท่ีพระเจ้าได้ทรงวางแผนไว้สําหรับชีวิตของเรา  การไว้วางใจพระเจ้าเป็นกญุ

เจสําคญั เพราะว่าพระเจ้าสามารถทํางานผ่านผู้ นําได้ แม้แตผู่้ นําท่ีไมส่มบรูณ์แบบก็ตาม 

คู่มือผูเ้รียนหนา้ที ่8 
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ณ จดุนีเ้ราอาจต้องอภิปรายคําตอบของผู้ เรียนจากคําถามท่ี 5 และ 6 ของโครงการ 1 ในสมดุบนัทึก

โครงการด้วย  ผู้ เรียนต้องหาคําตอบจากพระธรรมโรม 13:1-7 และ 1 เปโตร 2:13-17  

คาํถามท่ี 5 ผู้นําได้รับสิทธิอาํนาจจากท่ีใด?  

(ผู้นําได้รับสิทธิในการนําหรือการปกครองมาจากไหน) 

คาํถามท่ี 6 จริงๆ แล้วเรากาํลังทาํอะไรขณะท่ีเราไม่เช่ือฟังผู้นําของเรา? 

พระธรรมโรม 13:1-7 และ 1 เปโตร 2:13-17 ท่ีใช้ในโครงการท่ี 1 นัน้ โดยพืน้ฐานนัน้อ้างถึงผู้ นํา

รัฐบาล   อยา่งไรก็ตามจากหลกัการเดียวกนันีใ้ช้ได้กบัผู้ นําอ่ืนๆ ท่ีพระเจ้าได้ทรงวางไว้เหนือเรา 

ชีใ้ห้เห็นข้อจํากดัตา่งๆ ของผู้ ท่ีมีสิทธิอํานาจ   ถ้าหากเรากําลงัอาศยัอยูใ่นประเทศไทย เราก็ต้องเช่ือ

ฟังเจ้าหน้าท่ีของประเทศไทย   เราไมไ่ด้ถกูกําหนดให้เช่ือฟังเจ้าหน้าท่ีรัฐของอีกประเทศหนึ่ง  นอกเสีย

จากว่าเราอาศยัอยู่หรือไปเท่ียวท่ีประเทศนัน้    เราถกูกําหนดให้เช่ือฟังเฉพาะผู้ นําซึ่งอยู่ในตําแหนง่ท่ีมี

สิทธิอํานาจเหนือเราเทา่นัน้ 

ยกตวัอย่างเชน่  หลายประเทศของโลกกฏหมายกําหนดให้ขบัรถทางด้านซ้ายของถนน   ในขณะท่ี

อีกหลายประเทศ   กําหนดให้ขบัรถทางด้านขวาของถนน   เราขบัรถอยู่ท่ีประเทศใดนัน่หมาย ความวา่เรา

อยู่ภายใต้กฏหมายของประเทศนัน้   แตถ้่าเรากําลงัไปอีกประเทศหนึ่งเราจะต้องทําตามกฏหมายของ

ประเทศท่ีเราอยูใ่นขณะนัน้    เราไมส่ามารถพดูว่า “แตว่่าในประเทศของเราไมมี่กฏหมายแบบนี ้ เราไม่

จําเป็นต้องเช่ือฟัง”   

8. อภปิรายโครงการท่ี 1 ในคําถามท่ี 1 และ 2 ในสมุดบันทึกโครงการ    (3-5 นาที)

ให้ผู้ เรียนแบง่ปันคําตอบจากคาํถามท่ี 1 ของโครงการท่ี 1 จากสมดุบนัทึกโครงการ 

คําถามท่ี 1   

อะไรคือจุดประสงค์ของการมีสิทธิอํานาจ? (ทาํไมเราจงึมีผู้นําท่ีอมีสิทธิอํานาจ?) 

การอภิปรายคําถามท่ี 2 ของโครงการท่ี 1 นัน้  ให้อาสาสมคัรบางคนแบง่ปันคําตอบ 

คําถามท่ี 2  

ก.  ในชีวิตของเราใครคือคนที่เราเช่ือฟังได้ยากท่ีสุด?  

ข.  เหตุใดจึงยากท่ีจะเช่ือฟังคนๆ น้ี? 

ถ้าหากผู้ เรียนลงัเลใจท่ีจะแบง่ปันคําตอบของเขา  ให้ครูเป็นผู้แบง่ปันว่าใครคือคนท่ีเราเช่ือฟังได้ยาก

ท่ีสดุ หรือแบง่ปันจากคําตอบของผู้ เรียนที่เคยเรียนมาก่อน 
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9.   คาํถามท่ี 3 ของโครงการท่ี 1 ซึ่งเก่ียวข้องกับปัญหาต่างๆ ท่ีมีกับผู้มีสิทธิอํานาจ

คําถามท่ี 3 ในโครงการท่ี 1  “ในเดือนสองเดือนทีผ่่านมา ใครคือคนทีมี่สิทธิอํานาจซ่ึงยากทีส่ดุทีเ่รา

จะเชื่อฟัง?”  ให้ผู้ เรียนเขียนคําตอบ แตไ่ม่ควรพดูคยุคําตอบของผู้ เรียนในกลุม่ 

ทางท่ีดีให้ใช้เวลาในการพดูคยุคําตอบกบัผู้ เรียนเป็นการสว่นตวัจะดีกวา่  โดยการพดูคยุนอก 

คาบเรียนน่าจะดีท่ีสดุ     

10. แนะนําหัวข้อ ค. จงพัฒนาท่าทีของการเช่ือฟัง    (3-5นาที) คู่มือผู้เรียน หน้า 8-9

การพดูคยุในหวัข้อนีคื้อเร่ืองท่าทีท่ีก่อให้เกิดการไมเ่ช่ือฟังผู้ นําของตน   เร่ืองท่าทีตา่งๆ ได้พดูไว้ใน

หวัข้อ การเช่ือฟังพระเจ้า  แล้ว   ขณะท่ีเราพดูคยุส่วนนีข้องบทเรียน  ผู้ เรียนอาจเร่ิมมองเห็น

องค์ประกอบของเหตผุลท่ีว่าทําไมจงึยากสําหรับพวกเขาท่ีจะเช่ือฟังผู้ นําของตนในอดีต 

* * บันทกึพเิศษสาํหรับครู * * 

 เม่ือพดูคยุเร่ืองทา่ทีท่ีไมเ่ช่ือฟังจะต้องมีเนือ้หาเร่ืองการพฒันาทา่ทีท่ีเช่ือฟังรวมอยู่ด้วย   อาจ

ขยายการเรียนเพิ่มขึน้เพ่ือจะสามารถพดูทัง้สองหวัข้อให้จบได้   ในข้อ 2 ของแผนการสอนบทเรียนในวิชา 

การเช่ือฟังพระเจ้า มีเนือ้หาเร่ืองนีอ้ยู่ด้วย  เพราะเก่ียวข้องกบัเร่ืองการเช่ือฟังพระเจ้า  ดงันัน้ หากเรา

เลือกท่ีจะพดูเนือ้หานีใ้นคาบเรียนท่ีเพิ่มขึน้นัน้การดแูผนการสอนวิชา การเช่ือฟังพระเจ้า สามารถให้

แนวทางบางอย่างสําหรับการเรียนในส่วนนีไ้ด้ 

11. อภปิรายประเด็นของท่าทีท่ีไม่เช่ือฟัง    (3-5 นาที) คู่มือผู้เรียน หน้า 9

ก่อนท่ีเราจะเข้าสู่การอภิปรายเร่ืองท่าทีท่ีเช่ือฟังนัน้ ให้ใช้เวลาสกัสองสามนาทีพดูคยุเร่ืองทา่ทีท่ี

ก่อให้เกิดการไม่เช่ือฟังผู้ นําของเรา    

ใน การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ มีวิชาหนึง่คือ  “ท่าที” ซึ่งเนือ้หาหลกัครอบคลมุ

ประเด็นนีคื้อ  ท่าทีคือรูปแบบของความคิดซึง่สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่การตดัสินใจท่ีเราอาจกระทํา 

รวมถึงการตอบสนองของเราท่ีมีตอ่ผู้ นํา  

1 
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ให้ผู้ เรียนเปิดไปท่ีหน้า 9 ของคูมื่อผู้ เรียน  ให้ผู้ เรียนประเมินตนเองว่าเขาได้คะแนนเร่ืองทา่ทีท่ีเช่ือฟัง

เหล่านีม้ากน้อยเพียงไร    ให้พวกเขาประเมินตนเองโดยให้คะแนน 1 ถึง 10 สําหรับแตล่ะทา่ที โดย 10 

หมายถึงเขามีท่าทีนัน้เป็นสว่นใหญ่ในชีวิต  ส่วน 1 หมายความว่าน้อยมากท่ีพวกเขาจะเคยตอบสนอง

ด้วยท่าทีนัน้ 

_____ ท่าทีท่ีกล่าวโทษ  (ท่าทีท่ีวิพากษ์วิจารณ์) 

_____ ท่าทีท่ีเป็นกบฏ 

_____ ท่าทีท่ีไมสํ่านกึในบญุคณุ 

_____ ท่าทีท่ีขีเ้กียจ 

_____ ท่าทีท่ีขุ่นเคืองใจ 

_____ ท่าทีท่ีดือ้ดงึ 

คู่มือผูเ้รียนหนา้ที ่9 

ทา่ทีทัง้หลายของเรานัน้สง่ผลตอ่พฤติกรรมของเราอย่างไรบ้าง   หากผู้ เรียนมีท่าทีใดทา่ทีหนึง่จาก

รายการด้านบนนี ้  โดยปกตทิ่าทีเหล่านีจ้ะปรากฏให้เห็นในเวลาท่ีพวกเขาเผชิญกบัสถานการณ์ท่ี

ยากลําบากในการเช่ือฟังผู้ นําของตน   และหากผู้ เรียนปลอ่ยให้ท่าทีนีค้วบคมุการกระทําของตนแล้วพวก

เขาก็จะไมเ่ช่ือฟังผู้ นําของตน 

หนึง่ในส่วนท่ีสําคญัของการดําเนินชีวิตในแบบท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้เราเดินไปนัน้เก่ียวข้องกบั 

“การถอด”   สิ่งท่ีเป็นท่าทีเดมิๆ ท่ีไมเ่ช่ือฟังทัง้หลาย  และ “การสวม” ท่าทีท่ีเช่ือฟังใหม่ๆ ด้วย   การ

กระทํานีไ้มไ่ด้เกิดขึน้ได้โดยบงัเอิญแตเ่ป็นงานท่ีใหญ่และใช้เวลา   พระเจ้าทรงพร้อมท่ีจะชว่ยเหลือเรา  

หากเราพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงชีวิตของเรา    

เป็นการดีท่ีจะใช้พระธรรมฟีลิปปี 2:5 เป็นพืน้ฐานในการสอนบทเรียนเร่ืองนี ้

ฟีลิปปี 2:5-8 พระคริสตธรรมคมัภีร์ไทย ฉบบัอมตธรรมร่วมสมยั 

ท่านควรมีท่าทีแบบเดียวกับพระเยซูคริสต์ 
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12.  ผู้เรียนอยากจะเช่ือฟังผู้นําของตนหรือไม่?    (2-3 นาที)

หลงัจากท่ีเราได้พดูถึงท่าทีทัง้หลายท่ีก่อให้เกิดการไม่เช่ือฟังผู้ นําของตนแล้ว   ชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นวา่เขา

จําเป็นต้องประเมินท่าทีของตนเร่ืองการเช่ือฟังผู้ นําในเวลานี ้  พวกเขาต้องการจะเช่ือฟังผู้ นําของเขาใน

ปัจจบุนันีห้รือไม?่   

หากผู้ เรียนเป็นคริสเตียน พวกเขาต้องตระหนกัว่าพระเจ้าทรงสัง่ให้พวกเขาเช่ือฟังผู้ นําของตน   

ผู้ เรียนอยากจะเช่ือฟังผู้ นําของตนจริงๆ หรือไม?่   ถ้าไม ่ เพราะอะไร?  ถ้าหากเขาไม่ยอมอทิุศตวัในการ

เช่ือฟังผู้ นําของตนแล้ว  น่ีเป็นโอกาสดีท่ีเขาจะได้อทิุศตวั 

ใช้ข้อพระธรรมหลกั (2 โครินธ์ 9:7) มาอ้างอิง  แล้วเช่ือมโยงเข้ากบัเร่ืองการอทิุศตวัท่ีจะเช่ือฟังผู้ นํา  

ข้อพระธรรมนีพ้ดูถึงการให้และอธิบายถึงทา่ทีท่ีพระเจ้าทรงต้องการให้คริสเตียนมีตอ่การถวายนัน้ว่าควร

เป็นอย่างไร 

หลกัการข้อนีไ้มไ่ด้ถกูจํากดัไว้แคเ่ร่ืองการใช้เงินของคริสเตียนเท่านัน้   เราสามารถประยกุต์ใช้กบั

เร่ืองยอมมอบ “การกระทําท่ีเช่ือฟัง” แก่ผู้ นําได้อย่างไร  รวมถึงเร่ืองการให้  “การเช่ือฟัง” เป็นความ

รับผิดชอบท่ีสําคญัย่ิงของคริสเตียนทกุคน 

ท้าทายผู้ เรียนให้ใช้พระธรรมข้อนีเ้ป็นรากฐานสําหรับการอทิุศตวัตอ่การเช่ือฟังผู้ นําของตน   วิธีหนึ่ง

ในการมุ่งสูก่ารอทิุศตวัในเชิงปฏิบตัิอย่างแท้จริงก็คือ การพฒันาท่าทีท่ีเช่ือฟัง 

13.  ครอบคลุมหัวข้อ ค.  จงพัฒนาท่าทีของการเช่ือฟัง   (10-15 นาที) คู่มือผู้เรียน หน้า 8-13

อภิปรายร่วมกนัว่าอะไรคือท่าทีท่ีเช่ือฟังซึง่คริสเตียนจําเป็นต้องพฒันา   ให้ผู้ เรียนเขียนท่าทีท่ีเช่ือ

ฟังไว้ซ้าย  ทา่ทีท่ีก่อให้เกิดการไมเ่ช่ือฟังผู้ นําอยู่ด้านขวา   ดไูด้จากคูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 9   ผู้ เรียนจะเห็น

วา่ท่าทีในสองหวัข้อนีต้รงข้ามกนั      

ท่าททีี่เช่ือฟัง 

1.  ทา่ทีท่ีแสดงความเคารพ

2.  ทา่ทีท่ียอมจํานน

3.  ทา่ทีแห่งความกตญั� ู(ท่าทีแหง่การขอบคณุ)

4.  ทา่ทีท่ีเงียบสงบ

  คู่มือผู้เรียนหน้าที่ 8-13 
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การสอนเร่ืองทา่ทีท่ีเช่ือฟังทัง้ 4 ประการนี ้ ชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นว่า ท่าทีเหล่านีไ้มใ่ช่ทา่ทีทัง้หมดของการ

เช่ือฟัง   อย่างไรก็ตามทา่ทีทัง้ส่ีสามารถช่วยให้พวกเขาตอบสนองตอ่ผู้ นําด้วยการกระทําท่ีเช่ือฟังได้ 

ในคูมื่อผู้ เรียนได้พดูถึงท่าทีท่ีเช่ือฟังในสองลกัษณะ นัน่คือลกัษณะแรก ท่าทีนีคื้ออะไร?   

ตรวจสอบดวู่าผู้ เรียนเข้าใจความหมายแตล่ะท่าทีถกูต้องหรือไม่  และลกัษณะท่ีสอง จะพัฒนาท่าทีท่ี

เช่ือฟังได้อย่างไร?  ส่วนท่ีสองนีเ้ป็นสิ่งท่ียากกว่าส่วนแรกมากนกั    

พยายามยกตวัอย่างวิธีการแสดงออกให้ผู้ นําเห็นท่ีทา่ทีท่ีเช่ือฟังในหลายๆ รูปแบบ   ยกตวัอย่างจาก

ชีวิตของเราเองหรือจากคนรอบข้างของเราก็ได้ 

อีกวิธีหนึ่งในการนําเสนอท่าทีท่ีเช่ือฟังก็คือ ยกตวัอยา่งเม่ือพระเยซูทรงใช้ทา่ทีเหล่านี ้ พระเยซูทรง

แสดงให้เห็นถึงท่าทีเหล่านีจ้ากความสมัพนัธ์ของพระองค์กบัผู้ นําและในความสมัพนัธ์ท่ีทรงมีตอ่พระเจ้า

พระบิดาด้วย    

ในขณะท่ีเราฝึกฝนการพฒันาทา่ทีท่ีเช่ือฟังทัง้ส่ีอยา่งนี ้ เราจะเช่ือฟังผู้ นําของเราได้ง่ายขึน้

14.  ครอบคลุมหัวข้อ ง. การเช่ือฟังมนุษย์ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรัก

(5-7 นาที) คู่มือผู้เรียน หน้า 13-15 

ให้อภิปรายว่าทําไมคริสเตียนจงึควรเช่ือฟังผู้ นําของตน   อะไรคือแรงจงูใจของเราในการเช่ือฟังผู้ นํา  

อนัดบัแรก  ให้ผู้ เรียนเขียนแรงจงูใจท่ีแตกตา่งกนัท่ีคนมีในการเช่ือฟังผู้ นํา   หลงัจากท่ีพวกเขาเขียน

ความคิดเห็นแล้ว  หากผู้ เรียนไมไ่ด้เขียนสิ่งเหล่านีใ้ห้เขียนเพิ่มเติม  นัน่คือ 

(1) ความกลวัว่าจะถกูลงโทษ 

(2) เพ่ือจะได้รับสิ่งดีๆ จากผู้ นําของเราในโอกาสตอ่ไป 

(3) ความรู้สึกฟ้องผิด 

(4) ความรัก 

ชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นว่าแรงจงูใจท่ีดีท่ีสดุนัน้คือความรัก   ความรักทําให้การเช่ือฟังผู้ นําเป็นสิ่งท่ีง่ายย่ิง

กว่าแรงจงูใจอ่ืนใด   เม่ือมีความรักเป็นแรงจงูใจแล้วก็มีพลงัในการต้านทานการทดลองท่ีจะไมเ่ช่ือฟัง

ผู้ นําของตน  
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นําเสนอสามหวัข้อย่อยท่ีอยู่ในหน้าท่ี 14-15 ของคูมื่อผู้ เรียน   ประเด็นเหล่านีจ้ะใช้ได้ผลดีท่ีสดุหาก

เราเป็นคริสเตียน   พระเจ้าจะประทานพลงัให้เราในการเช่ือฟังผู้ นําด้วยความรัก 

การเช่ือฟังมนุษย์ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรัก 

1.  พระเจ้าบอกให้เรารักคนอ่ืนเหมือนรักตนเอง

2.  พระเยซูทรงบอกให้เรารักคนอ่ืนแบบเดียวกบัท่ีพระองค์ทรงรักเรา

3.  หากเราไมรั่กผู้ นําของเรา เราจะไม่สามารถเช่ือฟังพวกเขาได้

  คู่มือผูเ้รียนหนา้ที ่14-15 

เราไมไ่ด้เกิดมาพร้อมกบัความปรารถนาท่ีจะเช่ือฟังผู้ นําของเรา   นัน่คือสิ่งท่ีเราเรียนรู้ตา่งหาก    

หนนุใจให้ผู้ เรียนพยายามอยา่งย่ิงท่ีจะเช่ือมโยงการเช่ือฟังกบัความรักไว้ด้วยกนั  “ฉนัจะเช่ือฟังผู้ นํา 

เพราะวา่ฉันรักพระเจ้าและรักผู้ นํา”   

15.  ครอบคลุมหัวข้อ จ. แนวทางท่ีจะช่วยเราให้เช่ือฟังผู้นําด้วยความรัก

(5-10 นาที) คู่มือผู้เรียน หน้าท่ี 15-17 

อภิปรายแนวทางท่ีจะชว่ยให้เราเช่ือฟังผู้ นําของเราด้วยความรัก  เนือ้หาในหน้าท่ี 15-17 ในคูมื่อ

ผู้ เรียนมาจากสถาบนัหลกัการชีวิตพืน้ฐาน (Institute in Basic Life Principles) หากท่านได้เข้าร่วมใน

สมัมนานี ้สําหรับข้อมลูเพิ่มเติมในเร่ืองนี ้

พยายามยกตวัอย่างหลายๆ แนวสําหรับแตล่ะประเด็น   ผู้ เรียนบางคนท่ีไมเ่ห็นด้วยกบัเร่ืองนีอ้าจ

ยกตวัอย่างซึ่งเป็นข้อยกเว้นสําหรับประเดน็เหล่านี ้ พยายาม อย่าให้พวกเขาถามคาํถามท่ีเป็นกรณี

สมมุติ    หากพวกเขายกตวัอยา่งท่ีมาจากชีวิตของตวัเองก็หนนุใจให้เขาแบง่ปันกบัชัน้เรียนได้  แตอ่ย่า

ใช้เวลาในการตอบคําถามเก่ียวกบัสถานการณ์สมมตุ ิ

ขณะท่ีเรากําลงัอภิปรายประเดน็ท่ี 3 “จะเกิดอะไรขึน้หากเราไม่ไว้วางใจผู้นําของเรา?”   เราอาจ

ต้องพดูประเดน็ท่ีว่าผู้ นําบางคนเป็นคนท่ีชอบทําทารุณ และใช้สิทธิอํานาจในฐานะผู้ นําท่ีพวกเขาได้รับ

มาใช้ในทางท่ีผิดขึน้มาอภิปราย    ในบทท่ี 4 เราจะพดูถึงประเด็นท่ีว่า ควรจะทําอย่างไรในกรณีท่ีผู้ นํา

บอกให้เราทําบางสิ่งท่ีเป็นความบาป 

อย่างไรก็ตาม บางคนในชัน้เรียนอาจมาจากครอบครัวท่ีมีเบือ้งหลงัเคยถกูทําทารุณ เชน่ การทารุณ

กรรมทางเพศ ทางร่างกาย ทางจิตใจ หรือทางวาจา    ในคาบเรียนท่ี 4 เราจะพดูคยุเก่ียวกบัวิธีการ

ตอบสนองหากผู้ เรียนตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีถกูทารุณกรรมด้วย   
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16.  การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว     (5-10 นาที)

สําหรับการนําบทเรียนวนันีไ้ปประยกุต์ใช้กบัชีวิตส่วนตวั   ให้ผู้ เรียนเขียนส่ีสิ่งท่ีพวกเขาสามารถ

แสดงให้ผู้ นําเห็นว่าพวกเขาต้องการท่ีจะเช่ือฟัง   ให้ผู้ เรียนเลือกหนึง่อย่างท่ีตัง้ใจวา่จะทําตาม    

โครงการท่ี 2 ของสมดุบนัทึกโครงการ จะถกูนํามาใช้เพ่ือชว่ยในการบนัทึกประสบการณ์นี ้

เราอาจต้องยกประเดน็ของการอทิุศตวัตอ่การเช่ือฟังผู้ นําขึน้มาพดู   และจบชัน้เรียนวนันีด้้วยการ

อธิษฐานเพ่ืออทุิศตวัท่ีจะเช่ือฟังผู้ นํา   หนนุใจให้ผู้ เรียนแตล่ะคนอธิษฐานเป็นการส่วนตวั 

17.  การบ้าน

ก. ถ้าหากยงัไมไ่ด้แจกคูมื่อผู้ เรียนของวิชานีใ้ห้แจกในเวลานี ้ แล้วให้ผู้ เรียนอ่านบทท่ี 2 ในคูมื่อ

ผู้ เรียนเพ่ือ เตรียมตวัสําหรับคาบเรียนถดัไป  หนนุใจผู้ เรียนให้อ่านบทท่ี 1 อีกครัง้เพ่ือทบทวน

ประเด็นตา่งๆ ท่ีได้ เรียนไปในวนันี ้

ข. ให้คะแนนโครงการท่ี 1 “การมองดท่ีูผู้ นํา”   (มีเฉลยคําตอบสําหรับโครงการท่ี 1 ซึง่อยูถ่ดัจากสมดุ 

บนัทึกโครงการในคูมื่อครูเลม่นี)้ 

ค. ผู้ เรียนจําเป็นต้องทําโครงการท่ี 3 และ 4 ในสมดุบนัทึกโครงการให้เสร็จก่อนคาบเรียนถดัไปจะเร่ิม 

ง. ถ้าหากมีเวลาหลายวนัหรือหนึง่สปัดาห์ก่อนท่ีจะเร่ิมสอนบทท่ี 2    อาจให้ผู้ เรียนทําโครงการท่ี 2 

“การ เลือกเช่ือฟังผู้ นําของเรา” ให้เสร็จก่อนคาบเรียนถดัไปจะเร่ิม   อย่างไรก็ตามหากเรากําลงัจะ

สอน บทท่ี 2 ในวนัพรุ่งนี ้ อาจให้เวลาแก่ผู้ เรียนเพ่ือทํารายงานนีใ้ห้เสร็จก่อนเน่ืองจากว่าผู้ เรียนยงั

มีการบ้าน อ่ืนท่ีต้องทําด้วย   

หนึง่ในประโยชน์ของการทําโครงการท่ี 2 ให้เสร็จก่อนคาบเรียนท่ี 2 ก็คือเราสามารถใช้คําตอบของ

ผู้ เรียน  ในการเร่ิมต้นคาบเรียนนี ้  ดแูผนการสอนบทท่ี 2 เพ่ือหาข้อมลูเพิ่มเตมิ 

18.  การประเมินผล

กรุณาแสดงความคดิเห็นของทา่นเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้ 

สว่นใดของบทเรียนนีท่ี้ใช้ได้ดีท่ีสดุ? 

สว่นใดบ้างท่ีทําให้ผู้ เรียนเข้าใจยากท่ีสดุ? 

เนือ้หาเร่ืองใดท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน?     
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บทเรียนที่ 2 

สามระดบัของการเช่ือฟัง 

1.   หลักความจริงจากพระคัมภีร์

คริสเตียนจําเป็นต้องพฒันาวิธีการเช่ือฟังผู้ นําของตนอย่างคริสเตียนท่ีเตบิโตแล้ว 

2.   ข้อพระธรรมหลัก:

เอเฟซสั 6:1 (ฉบบัสมาคมพระคริสตธรรมปี1971)  

ฝ่ายบตุรจงนบนอบเช่ือฟังบิดามารดาของตนในองค์พระผู้ เป็นเจ้า เพราะกระทําอยา่งนัน้เป็นการถกู 

3.   การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

บทท่ี 2 ในคูมื่อผู้ เรียนจะใช้ร่วมกบับทนี ้ และโครงการท่ี 3, 4, และ 5 ของสมดุบนัทกึโครงการด้วย  

สว่นโครงการท่ี 2 ก็สามารถนํามาใช้กบับทเรียนนีไ้ด้  โดยเฉพาะอยา่งย่ิงกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อน

เรียน  

4.  เตือนผู้นําของเรา!

เราอาจต้องให้ข้อมลูกบัผู้ นําของเราหรือผู้ นําของผู้ เรียนเก่ียวกบัเนือ้หาของบทเรียนในวนันี ้  ซึง่จะ

เน้นยํา้ให้ผู้ เรียนค้นหาเหตผุลวา่ทําไมผู้ นําจึงบอกให้พวกเขาทําบางอย่าง 

ให้ข้อมลูกบัผู้ นําว่าพวกเขาอาจต้องเจอกบัคําถามตา่งๆ จากผู้ เรียนและขอให้พวกเขาไวตอ่

ความรู้สึกของผู้ เรียน   หากผู้ เรียนตัง้คําถามว่าทําไมพวกเขาจงึต้องเช่ือฟังกฏเกณฑ์บางอยา่งหรือเช่ือฟัง

การชีนํ้าจากผู้ นํา  ก็ขอผู้ นําท่ีจะเข้าใจและเห็นใจ 

5.  เตรียมความพร้อมก่อนเรียน    (5 นาที)

อาจต้องใช้กิจกรรมหนึง่หรือสองอยา่งท่ีให้ไว้ในการเร่ิมต้นคาบเรียนวนันี ้ 

ก.  ให้ผู้ เรียนแบง่ปันคําตอบจากโครงการท่ี 2 “การเลือกเช่ือฟังผู้ นําของเรา”   การตัง้คําถามนีอ้าจช่วย

ให้ชัน้เรียนมีตวัอย่างเหตกุารณ์หลายอย่างท่ีพวกเขาเจอในปัจจบุนั  โอกาสในการเช่ือฟังผู้ นําของ

พวกเขา   หากผู้ เรียนไมมี่เวลาท่ีจะทําโครงการชิน้นีใ้ห้เสร็จ  ขอให้พวกเขาแบง่ปันประสบการณ์ท่ี

พวกเขาสามารถเช่ือฟังหรือไม่เช่ือฟังผู้ นําของตน 
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จดุประสงค์หลกัของกิจกรรมนีเ้พ่ือให้สิ่งท่ีผู้ เรียนได้เจอในปัจจบุนัเก่ียวกบัการเช่ือฟังผู้ นําของเขา

นัน้ปรากฏขึน้   ผู้ เรียนยงัสามารถแบง่ปันตวัอย่างจากโครงการท่ี 4 ใน สมดุบนัทึกโครงการ 

“ประสบการณ์เร่ืองการเช่ือฟังผู้ นําของเรา” ได้ด้วย   

ข.  ผู้ เรียนเขียนว่าใครบ้างท่ีไม่ต้องดําเนินชีวิตตามกฏเกณฑ์ (หรือกฏหมายของแผ่นดนิ)  ยกตวัอยา่ง

เชน่ คนนอกกฏหมาย ผู้ ต้องขงั คนมกักบฏ คนท่ีไม่ยอมทําตาม เป็นต้น  

6.   ทบทวนประเด็นหลักของบทท่ีหน่ึง     (5 นาที)

อาจต้องทบทวนประเด็นหลกับางอยา่งของบทท่ี 1 ซึง่เป็นพืน้ฐานสําหรับบทเรียนในวนันีค้ร่าวๆ   

หากวา่ผู้ เรียนได้อทิุศตวัท่ีจะเช่ือฟังผู้ นําแล้วพวกเขาก็ได้สร้างรากฐานอนัมัน่คงซึง่จะสานตอ่สิ่งท่ีเขา

จะได้เรียนรู้ในคาบเรียนวนันีไ้ด้    วนันีเ้ราจะพดูถึงสามระดบัของการดําเนินชีวิตท่ีเช่ือฟัง 

หากวา่แรงจงูใจของผู้ เรียนในการเช่ือฟังผู้ นํานัน้ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรักแล้วส่งินีจ้ะเป็นกําลงั

ให้แก่เขาในการเป็นคนท่ีเข้มแข็งและก้าวหน้าเติบโตอยา่งรวดเร็วผ่านการดําเนินชีวิตท่ีเช่ือฟังเหล่านี ้ 

7.   ภาพตัวอย่างแสดงระดับของความก้าวหน้า    (2-3 นาที)

แนะนําเนือ้หาใหมว่นันีโ้ดยใช้ภาพตวัอย่างท่ีให้มา   เป็นเร่ืองท่ียากมากสําหรับเด็กหกขวบท่ีจะเข้า

เรียนในระดบัมหาวิทยาลยั   เขาจะต้องเรียนผ่านระดบัประถมศกึษา และระดบัมธัยมศกึษาด้วยคะแนน

ท่ีผา่นเกณฑ์มาตรฐานเสียก่อน และด้วยใบประกาศนียบตัรระดบัมธัยมศกึษานัน่เองท่ีจะพาไปสู่

การศกึษาในระดบัวิทยาลยัหรือมหาวิทยาลยัอยา่งง่ายดาย 

ในทํานองเดียวกนั  เราต้องผ่านแตล่ะลําดบัก่อนจงึจะก้าวหน้า  แตต้่องเร่ิมต้นท่ีระดบัแรกสดุก่อน 

8.   แนะนําสามระดับของการเช่ือฟัง    (5-7 นาที) คู่มือผู้เรียน หน้า 18-23

ให้นําเสนอสามระดบัของการเช่ือฟังคร่าวๆ 

สามระดับของการเช่ือฟัง 

ระดบัท่ี 1:  จงเช่ือฟังเพราะวา่เราถกูบอกให้ทําสิ่งนัน้  

ระดบัท่ี 2:  จงเช่ือฟังและค้นหาเหตผุลหลกัว่าทําไมผู้ นําจึงบอกเราให้ทําสิ่งนัน้ 

ระดบัท่ี 3:  จงเช่ือฟังด้วยตวัของเราเอง (เพราะว่าเราต้องการเช่ือฟัง) (เพราะการเช่ือฟังนัน้เป็น

สิ่งท่ีถกูต้อง)  
คู่มือผูเ้รียนหนา้ที่ 18-23 
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ให้อภิปรายว่าทําไมทัง้สามระดบันีจ้งึเก่ียวข้องกบัภาพตวัอยา่งท่ีให้ไว้ในข้อท่ี 7 

ตัง้แตเ่ร่ิมการนําเสนอเร่ืองการเช่ือฟังในระดบัท่ีหนึ่งของบทเรียนในวนันี ้ เราไมไ่ด้กําลงัเรียกร้องให้มี 

การเช่ือฟังท่ีมืดบอด    แตเ่รากําลงัท้าทายให้ผู้ เรียนมีการเช่ือฟังท่ีมีสตปัิญญา   ถ้าหากการเช่ือฟัง

ในระดบัท่ีหนึง่ถกูดงึออกจากบริบทของเนือ้หาบทนี ้ และเนือ้หาท่ีเหลือของวิชานีไ้มไ่ด้รับการเอาใจใส่

แล้ว บางคนก็อาจมีข้อสรุปท่ีผิดเก่ียวกบัสิ่งท่ีเรากําลงัสอนอยู่ก็เป็นได้  

ให้ผู้ เรียนเข้าใจว่าหวัใจสําคญัของระดบัท่ีหนึง่คือ การตดัสินใจเลือกระหว่างการเช่ือฟังและการไม่

เช่ือฟัง   เราจะพดูเร่ืองท่ีว่า ต้องทําอยา่งไรบ้างหากผู้ นําของเราบอกให้ทําบางสิ่งท่ีเราคิดวา่เป็นสิ่งท่ีผิด

บาป เพิ่มเตมิ    หากผู้ เรียนมีคําถามเก่ียวกบัเร่ืองนีใ้นเวลานีก็้ให้พวกเขาไปค้นหาคําตอบได้ในบทท่ี 4 

9.   ให้ความหมายและภาพตัวอย่างสามระดับของการเช่ือฟัง   (10-20 นาที) คู่มือผู้เรียนหน้า 18-23

กลบัไปอธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัสามระดบัของการเช่ือฟังวา่ในแตล่ะระดบัเก่ียวข้องกบัอะไรบ้าง   

จงให้ตวัอย่างของแตล่ะระดบัด้วย 

ในแผนการสอนข้อท่ี 10-15 ของบทเรียนนีไ้ด้เตรียมกิจกรรมเพิ่มเตมิท่ีเราสามารถใช้ในการสอนสาม

ระดบัของการเช่ือฟังนี ้  เราอาจต้องทบทวนสามระดบัของการเช่ือฟังอย่างคร่าวๆ ก่อนแล้วจงึกลบัมา

สํารวจแตล่ะระดบัอยา่งละเอียดโดยใช้กิจกรรมเพิ่มเตมิท่ีให้ไว้   

ระดับท่ีหน่ึง จดุเน้นของระดบันีคื้อการพฒันาท่าทีท่ีเช่ือฟัง  “ฉันต้องการเช่ือฟังพระเจ้าและ

ต้องการเช่ือฟังผู้ นําของฉัน”   ผู้ เรียนจําเป็นต้องเติบโตสูจ่ดุท่ีการตอบสนองตามปกตขิองพวกเขาคือ 

“ฉนัจะเช่ือฟัง” เม่ือผู้ นําคนหนึ่งบอกให้ทําบางสิ่ง  

สําหรับผู้ เรียนบางคนรูปแบบในปัจจบุนัของพวกเขาอาจเป็นการตัง้คําถามในทกุสิ่งท่ีผู้ นําบอกให้ทํา

ก่อนท่ีพวกเขาจะตกลงใจวา่จะเช่ือฟังหรือไม่ 

ระดับท่ีสอง  ในฐานะผู้ นําเราจําเป็นต้องอดทนกบัผู้ เรียนท่ีนําบทเรียนระดบัท่ีสองไปประยกุต์ใช้ได้

ไมดี่นกั  พวกเขาอาจถามว่า “ทําไม” ก่อนท่ีจะเช่ือฟัง  ผู้ นําอาจมองว่าเป็นการแสดงออกซึง่ทา่ทีท่ีเป็น

กบฏ  โดยไมไ่ด้มองดวูา่เป็นขัน้ตอนหนึ่งของพฤติกรรมท่ีนําสูก่ารเช่ือฟัง   เราในฐานะผู้ นําท่ีดีเราอาจ

ชมเชยคําถามของผู้ เรียน และเตม็ใจท่ีจะตอบคําถามแม้วา่ทา่ทีของพวกเขาอาจไม่ใชท่า่ทีท่ีดีท่ีสดุก็ตาม 

ในหลายกรณีพระเยซูทรงปฏิบตัติอ่ผู้คนในฐานะผู้แสวงหาความจริงท่ีจริงใจ  แม้ว่าพวกเขาอาจมี

แรงจงูใจอ่ืนก็ตาม   ยกตวัอย่างเช่น คําถามจากพวกธรรมาจารย์ท่ีนําสู่คําอปุมาเร่ืองชาวสะมาเรียใจดี 

เป็นต้น (ดลูกูา 10:25-37)  
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ระดับท่ีสาม  ผู้ เรียนบางคนต้องการกระโดดข้ามไปสูร่ะดบัท่ีสามในทนัที   โดยท่ีพวกเขาต้องการทํา

ตาม ใจปรารถนาของตน  สร้างกฏเกณฑ์ของตนเอง และทําเฉพาะสิ่งท่ีพวกเขาต้องการจะทําเทา่นัน้   นัน่

ไมใ่ชล่กัษณะของการเช่ือฟังในระดบัท่ีสาม   ในระดบัท่ีสามนัน้คนยงัคงอยูภ่ายใต้สิทธิอํานาจ  แตก่าร

เช่ือฟังหลายครัง้มาก่อนท่ีผู้ นําจะขอให้คนๆ นัน้ทําบางสิ่งบางอย่าง 

10.  ตัวอย่างการเช่ือฟังระดับท่ีหน่ึง—อับราฮัมกับอิสอัค    (3-5 นาที)

เร่ืองราวในพระคมัภีร์ท่ีอบัราฮมัได้ถวายอิสอคับตุรชายของตนบนแทน่บชูาเพ่ือเป็นเคร่ืองเผาบชูา

ตอ่พระเจ้านัน้เป็นแบบอย่างท่ีดีท่ีแสดงให้เห็นวา่อิสอคัได้เช่ือฟังในระดบัท่ีหนึง่  และการเช่ือฟัง 

พระเจ้าของอบัราฮมัก็อยู่ในระดบัท่ีหนึง่เชน่กนั  ดปูฐมกาลบทท่ี 22 

ขณะท่ีเกิดเหตกุารณ์นีเ้ป็นไปได้ว่าอิสอคัอาจจะอยูใ่นช่วงวยัรุ่น   พระคมัภีร์กล่าววา่อิสอคัยอมให้

ตนเองถกูมดัและถกูวางไว้ท่ีแทน่บชูาโดยรู้เป็นอยา่งดีว่ากําลงัจะเกิดอะไรขึน้กบัตน  ไมมี่การบนัทกึวา่

อิสอคัเรียกร้องให้บิดาอธิบายวา่ทําไมจงึได้ทําสิ่งนี ้

11.  ตัวอย่างการเช่ือฟังระดับท่ีสอง—อภปิรายโครงการท่ี 3 ในดาเนียลบทท่ี 1    (5-10 นาที)

ใช้เวลาช่วงนีใ้นการอภิปรายคําตอบของผู้ เรียนในโครงการท่ี 3  ของสมดุบนัทึกโครงการ จาก

ดาเนียลบทท่ี 1  ดาเนียลแสดงให้เห็นผ่านการกระทําของตนว่าเขาสามารถเช่ือฟังในระดบัท่ีสองได้  และ

เขาค้นพบเหตผุลท่ีทําไมกษัตริย์จงึบญัชาให้กินอาหารของพระราชา    ดาเนียลไมไ่ด้สรุปเอาว่า “กษัตริย์

คงแคต้่องการท่ีจะทําให้เราต้องละเมิดตอ่คําสอนทางศาสนาของเราเท่านัน้”   แตด่าเนียลได้แสดงผ่าน

ทา่ที คําพดู และการกระทําวา่ เขาต้องการค้นหาวิธีท่ีจะเช่ือฟังกษัตริย์แตใ่นขณะเดียวกนัก็เช่ือฟัง 

พระบญัญัติของพระเจ้าด้วย    ดาเนียลประสบความสําเร็จเน่ืองจากการอทิุศตวัของเขาท่ีจะเช่ือฟังทัง้ตอ่

กษัตริย์ตา่งชาติแหง่บาบิโลนและตอ่พระเจ้าด้วย   

12.  ดาเนียลเช่ือฟังในระดับท่ีสาม    (5-10 นาที)

เราสามารถใช้เร่ืองราวในดาเนียลบทท่ี 1 เพ่ือเป็นตวัอย่่างวา่ดาเนียลเช่ือฟังในระดบัท่ีสามอย่างไร  

พอ่แม่และผู้ นําศาสนาของดาเนียลไมไ่ด้อยูก่บัเขาเพ่ือคอยบอกเขาว่าอะไรทําได้และอะไรทําไมไ่ด้   

ดาเนียลรู้ถึงสิ่งท่ีธรรมบญัญัติของพระเจ้าได้กล่าวไว้เก่ียวกบัการกินอาหารบางอย่าง   เราเลือกท่ีจะ 

เช่ือฟังด้วยตนเองโดยปราศจากความช่วยเหลือพิเศษจากผู้ เช่ือหรือผู้ นําคนอ่ืน 

การตดัสินใจของดาเนียลท่ีจะเช่ือฟังพระบญัญตัิของพระเจ้าด้วยตนเองนัน้เป็นเคร่ืองหมายแสดงให้

เห็นการตดัสินใจท่ีชดัเจนของเขาเก่ียวกบัเส้นทางชีวิตท่ีเขาต้องการจะเดินไป   ดาเนียลต้องการท่ีจะเดนิ

ไปบนรูปแบบชีวิตท่ีเช่ือฟัง  ซึ่งเป็นการเช่ือฟังทัง้ตอ่พระเจ้าและมนษุย์ 
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13.  การเช่ือฟังในระดับท่ีสอง—เราจะค้นหาเหตุผลหลักท่ีทาํไมผู้นําของเราจึงบอกเราให้ทาํบางส่ิง

ได้อย่างไร?    (10-20 นาที) คู่มือผู้เรียน หน้า 20-22 

ให้ใช้เวลามากพอท่ีจะพดูถึงวิธีการท่ีเราสามารถค้นพบเหตผุลหลกัท่ีทําไมผู้ นําจงึบอกให้เราทําสิ่ง

นัน้  น่ีอาจเป็นปัญหาใหญ่สําหรับวยัรุ่น   หลายครัง้วยัรุ่นรู้สกึว่าพวกเขาจะต้องรู้เหตผุลวา่ทําไม ก่อน ท่ี

จะเช่ือฟังผู้ นําของตน   ใช้ตวัอยา่งของผู้ เรียนจากโครงการท่ี 4 ในสมดุบนัทึกโครงการประกอบ 

ชีใ้ห้เห็นว่าท่าทีท่ีเช่ือฟังจะทําให้ผู้ เรียนมีแรงจงูใจในการค้นหาเหตผุลหลกัว่าทําไมผู้ นําจงึบอกให้ทํา

บางสิ่ง   ความต้องการท่ีจะค้นหาเหตผุลหลกัวา่ทําไมนัน้ไมค่วรถกูนบัว่าเป็นการแสดงออกของการกบฏ

หากวา่ผู้ เรียนแสดงท่าทีและการกระทําท่ีบอกให้รู้ว่าพวกเขาต้องการเช่ือฟัง   ส่วนใหญ่แล้วผู้ นําจะดีใจท่ี

ได้อธิบายเหตผุล 

ในหลายสถานการณ์เป็นการดีท่ีจะรอคอยจนกระทัง่ทําหน้าท่ีนัน้สาํเร็จเสียก่อน  แล้วคอ่ยพดูคยุ

กบัผู้ นําวา่เหตผุลหลกัท่ีผู้ นําขอให้พวกเขาทําสิ่งนัน้คืออะไร   การเช่ือฟังในระดบัท่ีสองกล่าวว่าเราควรจะ

ค้นหาเหตผุลหลกัท่ีทําไมเราจึงถกูบอกให้ทําสิ่งนัน้   หลายครัง้ท่ีเราอาจพบเหตผุลนีโ้ดยท่ีไมไ่ด้คยุกบั

ผู้ นําด้วยซํา้   แตก่ารคิดแบบผู้ นําคนนัน้ทําให้เราเข้าใจได้ว่าทําไมเขาหรือเธอจงึขอให้เราทําสิ่งนัน้ 

14.  การเช่ือฟังระดับท่ีสอง—กิจกรรมแสดงละคร    (10-20 นาที)

หลายครัง้ผู้ เรียนไมรู้่เหตผุลหลกัท่ีทําไมพวกเขาจงึถกูขอให้เช่ือฟังกฏเกณฑ์   จดุประสงค์ของ

กิจกรรมนีก็้เพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนได้แยกแยะว่าอะไรคือเหตผุลหลกัท่ีทําไมผู้ นําจงึได้สร้างกฏเกณฑ์เหล่านัน้

ขึน้ 

ก.  เลือกกฏเกณฑ์บางอย่างสาํหรับการเล่นกิจกรรมแสดงละคร 

ทางเลือกหนึง่ก็คือ การใช้สถานการณ์บางอย่างท่ีผู้ เรียนได้เสนอในโครงการท่ี 2 ของสมดุบนัทึก

โครงการเพ่ือใช้เล่นกิจกรรมแสดงละครนี ้  อนัดบัแรก   บอกกฏเกณฑ์หลายๆ ข้อ   อาจต้องบอก

กฏเกณฑ์เหล่านีล้่วงหน้า หรือให้ผู้ เรียนเตรียมตวัอย่างให้กบัเรา   อีกทางเลือกหนึ่งก็คือให้พวกเขาเลือก

กฏเกณฑ์ท่ีพวกเขารู้สึกว่ายากมากท่ีสดุในการเช่ือฟัง 

หากเรากําลงัสอนชัน้เรียนนีใ้นโครงการของผู้อาศยัในศนูย์พกัพิงทีนชาล์เล้นจ์  ให้ออกแบบกิจกรรม

นีโ้ดยใช้กฏเกณฑ์ท่ีมีอยู่ในศนูย์นี ้

หากเรากําลงัสอนชัน้เรียนนีใ้นคริสตจกัร  เราอาจต้องการเลือกกฏเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ เรียนส่วน

ใหญ่ของเรา   หากพวกเขาเป็นวยัรุ่นทัง้หมดเราอาจเลือกกฏเกณฑ์บางอย่างท่ีพอ่แมเ่รียกร้องให้เช่ือฟัง  

หากผู้ เรียนเป็นผู้ ใหญ่ท่ีไมไ่ด้อยูใ่นความดแูลของพ่อแมแ่ล้วเราอาจใช้กฏเกณฑ์ในท่ีทํางานของพวกเขา 
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หรือกฏหมายของชมุชน เช่น กฏจราจร  กฏหมายเก่ียวกบัการจ่ายภาษี หรือตวัอยา่งอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั

การใช้ชีวิตในปัจจบุนั 

ข.  ให้ผู้เรียนเขียนส่ิงท่ีเป็นเหตุผลหลักท่ีทาํไมผู้นําของเราได้ตัง้กฏเกณฑ์นีข้ึน้

ทางเลือกท่ีหน่ึง—ให้ผู้ เรียนแตล่ะคนเขียนลงในกระดาษ ความคิดเห็นของเขาเร่ืองอะไรคือเหตผุล

หลกัท่ีทําไมผู้ นําของเขาจงึได้มีกฏนี ้ 

ทางเลือกท่ีสอง—ให้ผู้ เรียนจบัคูห่รือกลุ่มย่อยกลุม่ละ 3-4 คน แล้วเลือกว่าอะไรคือสิ่งท่ีพวกเขาคิด

วา่เป็นเหตผุลหลกัท่ีทําไมผู้ นําของพวกเขาจงึได้มีกฏนี ้  ให้ผู้ เรียนเขียนข้อสรุปเหล่านัน้ในกระดาษ 

ไมว่า่จะใช้ทางเลือกใดก็ตาม  ให้ผู้ เรียนแบง่ปันคําตอบหน้าชัน้เรียนและอธิบายคําตอบเหลา่นัน้ด้วย 

อาจมีผู้ เรียนบางคนท่ีสรุปว่า “พวกผู้ นําต้องการจะควบคมุฉัน!” ว่าเป็นเหตผุลหลกัท่ีทําไมพวกผู้ นํา

จงึมีกฏนัน้ขึน้มา  เราอาจไมเ่ห็นด้วยกบัคําตอบนัน้   แตก่่อนอ่ืนจงให้ผู้ เรียนอธิบายก่อนท่ีเราจะสรุปและ

แสดงความคิดเห็นของเราเร่ืองอะไรคือเหตผุลหลกัท่ีทําไมผู้ นําจงึมีกฏเกณฑ์นี ้ 

หนนุใจผู้ เรียนให้คยุกบัผู้ นําของตนเพ่ือสร้างความกระจา่งว่าทําไมพวกเขาจงึมีกฏเกณฑ์บางอย่าง  

แตเ่ตือนผู้ เรียนว่าการถามคําถามนีก่้อนท่ีพวกเขาจะเช่ือฟังอาจดเูหมือนเป็นการท้าทายผู้ นํามากกว่า

การแสวงหาท่ีจะเรียนรู้หรือทําความเข้าใจ 

ค. แสดงละคร--ถามผู้นําถึงเหตุผลหลักท่ีมีกฏเกณฑ์ท่ีให้เช่ือฟัง 

ให้ผู้ เรียนรับบทบาทตวัละคร เชน่ ผู้ นํากบัผู้ เรียน (หรือพ่อแมก่บัลกู) โดยเลน่ละครเพ่ือส่ือถึงการขอ

ความกระจ่างในสิ่งท่ีเป็นเหตผุลหลกัท่ีทําไมจงึมีกฏเกณฑ์นี ้  เราอาจต้องการให้ผู้ นํามีส่วนร่วมในการ

แสดงละครนีห้รือเพียงแตใ่ห้ผู้ เรียนเลน่เองก็ได้ 

ให้ผู้ เรียนคนหนึง่เล่นเป็นคนท่ีมีสิทธิอํานาจเป็นผู้ กําหนดคําสัง่หรือกฏเกณฑ์บางอย่าง  ในขณะท่ีอีก

ฝ่ายเป็นคนท่ีถกูเรียกร้องให้เช่ือฟังสิ่งท่ีเขาบอก    

ให้เลือกไว้ลว่งหน้าว่าจะให้กฏเกณฑ์ใด กลุ่มใดเป็นผู้ เลน่ละคร  ให้เวลาสองนาทีในวางแผนการ

แสดงละคร และให้แสดงละครให้เพ่ือนด ู 

หากไมม่ัน่ใจว่าผู้ เรียนจะสามารถคิดบทละครทัง้สองบทบาทได้    ให้ครูทําบทละครแจกผู้ เลน่ 

ดจูากกล่องข้อความในหน้าท่ี  28-29 ของคูมื่อครูเลม่นีเ้พ่ือดตูวัอยา่งบทละคร 

สามารถมอบหมายให้แตล่ะกลุม่แสดงละครท่ีไมเ่หมือนกนัแตเ่ป็นกฏเกณฑ์เร่ืองเดียวกนั   

ยกตวัอย่างเชน่ เลน่ละครเก่ียวกบัคนท่ีมีใจกบฏ  ไมเ่ช่ือฟังและคอยซกัถามสร้างสงสยัในผู้ นําไปเร่ือยซึง่

เป็นการท้าทายผู้ นํา   หรือมีผู้ นําคนหนึง่ท่ีตอบสนองในทางลบอย่างมากซึง่เป็นการใช้ตําแหนง่ท่ีมีสิทธิ
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อํานาจในทางท่ีผิด   แล้วให้อีกกลุม่หนึง่ท่ีรับมือกบัสถานการณ์นีอ้ย่างถกูต้อง  ทัง้ในฐานะผู้ นําและคนท่ี

อยู่ภายใต้สิทธิอํานาจผู้ นํา 

หากเป็นไปได้ให้อดัวิดีโอตอนท่ีผู้ เรียนแสดงละคร   เพราะวิดีโอจะเป็นอปุกรณ์ท่ีช่วยในการทบทวน

ได้เป็นอยา่งดี  และสามารถใช้เพ่ืออภิปรายเก่ียวกบัวิธีท่ีทัง้ผู้ นําและผู้ ท่ีอยู่ใต้สิทธิอํานาจของผู้ นํารับมือ

กบัสถานการณ์นัน้ๆ    

การเล่นละครเร่ืองสามระดับของการเช่ือฟัง 

ตวัอยา่งบทละครท่ีสามารถใช้ร่วมกบับทท่ี 2 (ดขู้อ 14-ค. ในแผนการสอนบทเรียนท่ี 2 (หน้าท่ี 27 

ของคูมื่อครูเลม่นี)้  สําหรับใช้ชว่งกิจกรรมนี ้

เปา้หมายหลกัของการใช้การแสดงละครในบทนีก็้เพ่ือให้ผู้ เรียนมีประสบการณ์ในการค้นพบเหตผุล

หลกัท่ีทําไมบคุคลท่ีมีสิทธิอํานาจจงึบอกให้กระทําบางสิ่ง 

การเตรียมตวัเล่นละครในชัน้เรียนนัน้   โดยปกตแิล้วคนท่ีเล่นเป็นคนท่ีมีสิทธิอํานาจจะต้องรู้บทท่ีจะ

พดูหรือทํา  ส่วนคนเล่นเป็นคนท่ีอยูภ่ายใต้สิทธิอํานาจจะไมมี่บทเฉพาะสามารถปรับตามสถานการณ์ได้ 

ข้อกําหนดบทละคร และตวัอยา่งการแสดงละคร 

1. ผู้ นําท่ีมีใจกรุณาและมีความเห็นอกเห็นใจ   กําลงัคยุกบัคนท่ีมีใจกบฏและพดูจาหยาบคาย

2. ผู้ นําท่ีมีใจกรุณาและมีความเห็นอกเห็นใจ  กําลงัพดูกบัคนท่ีตัง้ใจจะเช่ือฟังและแสดงออกถึง

ความตัง้ใจนีผ้่านทางท่าที นํา้เสียง และการกระทําตา่งๆ 

3. ผู้ นําท่ีใจร้อนและบ้าอํานาจ  ไมใ่สใ่จกบัเหตผุลใดๆ ทัง้สิน้ กําลงัคยุกบัอีกคนหนึง่  โดยท่ีผู้ นํา

คนนีไ้ม่สนใจวา่คนท่ีคยุด้วยจะเป็นอย่างไร  

เปา้หมายหลกัของบคุคลท่ีมีสิทธิอํานาจ ก็คือการทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเช่ือฟังให้ได้    ปล่อยให้บคุคลท่ี

มีสิทธิอํานาจตดัสินใจว่าเขาควรใช้เวลาพดูตอนไหนหรือมากแคไ่หนในการบอกเหตผุลของเขาเพ่ือให้อีก

ฝ่ายหนึ่งเช่ือฟังกฏเกณฑ์หรือคําสัง่นัน้ 
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ตัวอย่างการแสดงละคร 

(เปล่ียนช่ือของตวัละครให้เหมาะสมกบัคนท่ีรับบทบาท) 

เทอร่ีเป็นคริสเตียนใหม ่  ไมน่านมานีเ้ขาได้เร่ิมทํางานกบัโรงพิมพ์ขนาดเล็ก ซึง่มีเจ้าของเป็นคริส

เตียน   เช้านีเ้ม่ือเทอร่ีมาทํางานเจ้านายได้ให้เขาทําพิมพ์งานทัง้หมดภายในวนันีโ้ดยใช้เคร่ืองพิมพ์ใหมท่ี่

เพิ่งซือ้มา   เทอร่ีชอบความท้าทาย  ดงันัน้ เขาจงึตอบตกลงท่ีจะพิมพ์งานด้วยเคร่ืองพิมพ์ใหมนี่ ้  

หลงัจากได้ฟังคําสัง่เพิ่มเตมิจากเจ้านายแล้วเทอร่ีก็เร่ิมลงมือทํางาน 

ไมน่านนกัเทอร่ีก็พบกบัสิ่งท่ีไมค่าดหวงัมาก่อน   เคร่ืองพิมพ์ใหมนี่ทํ้างานช้ากวา่เคร่ืองพิมพ์อ่ืนท่ี

เขาเคยใช้งานมาอย่างมาก   เขาไมอ่าจทํางานให้เสร็จได้เป็นแน ่    หลงัจากท่ีเดนิเคร่ืองพิมพ์ไปได้สกั

สองชัว่โมงเทอร่ีก็ไปถามเจ้านายว่าเขาจะกลบัไปใช้เคร่ืองพิมพ์เก่าท่ีเขาเคยใช้ได้หรือไม ่  

คาํส่ังพเิศษสาํหรับคนที่เล่นเป็นเจ้านาย 

เม่ือเทอร่ีมาถามว่าเขาสามารถใช้เคร่ืองพิมพ์เก่าได้หรือไม่   ให้ตอบไปว่า  เขาไม่สามารถทําเช่นนัน้

ได้  เตือนความจําเทอร่ีว่า  เม่ือเช้านีเ้ทอร่ีเองเป็นคนตกลงใจท่ีจะทํางานทัง้หมดโดยใช้เคร่ืองพิมพ์ใหมนี่ ้

หากเขาถามว่าทําไมจงึต้องการให้เขาใช้เคร่ืองพิมพ์ใหมนี่ ้ ให้ตอบวา่  “เพราะว่าฉันได้ขอให้เธอใช้

เคร่ืองนี ้และเธอก็เห็นชอบด้วยท่ีจะใช้มนั”   หากเขาตกลงท่ีจะไปทํางานตอ่   อาจอธิบายให้เขาฟังว่าเรา

มีหลายเหตผุลท่ีจะให้เขาใช้เคร่ืองพิมพ์ใหมนี่ใ้นวนันี ้  น่ีคือตวัอยา่งเหตผุล 

1.  เราต้องการให้เทอร่ีเรียนรู้ท่ีจะใช้เคร่ืองพิมพ์หลายๆ แบบเพ่ือเขาจะได้รับการฝึกในธุรกิจการ

พิมพ์ให้เก่งย่ิงขึน้ 

2.  เรากําลงัวางแผนท่ีจะขายเคร่ืองพิมพ์ใหมนี่ ้ แตเ่ราอยากจะแนใ่จว่ามนัทํางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพก่อนท่ีเราจะขาย (น่ีคือเหตผุลหลกั) 

3.  เราต้องการดวู่าเทอร่ีจะตอบสนองอย่างไรตอ่สถานการณ์ซึง่ไมเ่ป็นไปอย่างท่ีเขาคาดหวงั  เรา

อยากเห็นว่าเขาเตม็ใจเช่ือฟังอย่างไรบ้างในสถานการณ์เช่นนี ้
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ง.  ประเมินการแสดงละคร 

หลงัจากท่ีเสร็จสิน้การแสดงละคร   ให้ใช้เวลาพดูคยุวา่อะไรคือเหตผุลหลกัท่ีบคุคลท่ีมีสิทธิอํานาจ

ต้องการจากคําสัง่หรือกฏเกณฑ์นี ้  จากนัน้ให้อภิปรายเก่ียวกบับคุคลท่ีอยูภ่ายใต้สิทธิอํานาจด้วยว่าเขา

มีประสิทธิภาพมากน้อยแคไ่หนในการค้นหาเหตผุลหลกัว่าทําไมเขาจึงถกูบอกให้ทําสิ่งนัน้ ในการสรุป

สว่นนีใ้ห้เพิ่มเตมิข้อมลูท่ีจะช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจสิ่งท่ีเป็นเหตผุลหลกัสําหรับกฏเกณฑ์หรือคําสัง่ท่ีถกูให้

ในสถานการณ์นัน้ๆ 

ในหนงัสือ Creative Teaching Methods [วิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ] โดย Marlene  LaFever 

(David C. Cook Publishing) มีสองบทซึ่งอาจชว่ยได้มากในการเขียนการแสดงละคร   ในบทเรียนท่ี 5 

จะสอนวิธีการเขียนบทและการแสดงละครในชัน้เรียน  ในบทเรียนท่ี 10 เป็นเร่ืองกรณีศกึษาซึง่มีวิธีการท่ี

คล้ายคลงึกนัท่ีอาจ ช่วยเราในการออกแบบกิจกรรมเหล่านีไ้ด้เช่นกนั 

15.  ทาํไมจึงถามว่าทาํไม?

ตลอดคาบเรียนนี ้ จงชีใ้ห้เห็นถึงเหตผุลหลกัท่ีทําไมเราจึงหนนุใจให้ผู้ เรียนเคล่ือนไปสู่การเช่ือฟังใน

ระดบัท่ีสอง   ย่ิงผู้ เรียนเข้าใจเหตผุลหลกัว่าทําไมผู้ นําจึงมีกฎเกณฑ์เหล่านีไ้ด้ดีมากขึน้เท่าไหร่ก็จะง่าย

มากขึน้เท่านัน้ในการเช่ือฟังกฏเกณฑ์เหล่านี ้  และจะย่ิงง่ายมากขึน้ในการเคล่ือนไปสูก่ารเช่ือฟังใน

ระดบัท่ีสามซึ่งเป็นการเช่ือฟังด้วยตนเอง 

16.  การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว    (5 นาที)

ให้เน้นการประยกุต์ใช้กบัชีวิตสว่นตวัในวนันีโ้ดยให้ผู้ เรียนแตล่ะคนอทิุศตวัในการพฒันาวิถีชีวิตท่ี

เช่ือฟัง   หนนุใจพวกเขาให้อธิษฐานและขอกําลงัและสตปัิญญาจากพระเจ้าในการฝึกทกัษะของวิถีชีวิต

ท่ีเช่ือฟังในทัง้สามระดบันีอ้ย่างประสบความสําเร็จ 

จงให้ผู้ เรียนเขียนอย่างน้อยหนึง่สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ในชว่งไมก่ี่วนัท่ีผ่านมานี ้ซึ่งพวกเขาได้ถกูบอก

ให้ทําบางสิ่งโดยหนึง่ในผู้ นําของตน   จงให้ผู้ เรียนเขียนถึงสิ่งท่ีพวกเขาคิดว่าเป็นเหตผุลหลกัท่ีทําไมพวก

ผู้ นําจงึขอให้พวกเขาทําสิ่งนัน้   หลงัจากนัน้ให้ผู้ เรียนไปหาผู้ นําหลงัจากจบชัน้เรียนและขอให้ผู้ นํา

อธิบายวา่อะไรคือเหตผุลหลกัในการขอให้พวกเขาทําสิ่งนัน้   จงให้ผู้ เรียนบนัทึกสิ่งท่ีผู้ นําบอก   ผู้ เรียน

ควรจะบอกผู้ นําของตนด้วยว่าพวกเขาคิดว่าอะไรคือเหตผุลหลกัของผู้ นําท่ีขอให้ทําสิ่งนัน้  ผู้ เรียนควรนํา

บนัทึกนีม้าในการเรียนครัง้ตอ่ไปด้วย 
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17.  การบ้าน

ก. ให้คะแนนโครงการท่ี 2, 3, และ 4 ในช่วงท้ายของชัน้เรียน  หากว่าเราให้ผู้ เรียนทํารายงานนีใ้ห้เสร็จ

ก่อน คาบเรียนนี ้  (มีเฉลยคําตอบสําหรับโครงการท่ี 3 ซึง่อยูถ่ดัจากสมดุบนัทกึโครงการในคูมื่อครู

เลม่นี)้ 

ข. ในช่วงท้ายของคาบเรียนให้แบบทดสอบย่อยแก่ผู้ เรียนจากโรม 15:1-2 

ค. อธิบายโครงการท่ี 8 ของสมดุบนัทึกโครงการ “การเช่ือฟังด้วยตวัของเราเอง” ในช่วงท้ายของ 

คาบเรียนนี ้  

ง. ให้ผู้ เรียนอ่านบทท่ี 3 ในคูมื่อผู้ เรียนเพ่ือเตรียมตวัสําหรับการเรียนครัง้หน้า  

18.  การประเมินผล

กรุณาแสดงความคดิเห็นของทา่นเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้ 

สว่นใดของบทเรียนนีท่ี้ใช้ได้ดีท่ีสดุ? 

สว่นใดบ้างท่ีทําให้ผู้ เรียนเข้าใจยากท่ีสดุ? 

เนือ้หาเร่ืองใดท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน?     
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บทเรียนที่ 3 

เราควรจะตอบสนองอย่างไรขณะพดูคยุกบัผู้ นําของเรา? 

1.  หลักความจริงจากพระคัมภีร์

ฉนัจําเป็นต้องพฒันาวิธีการปฏิบตัเิพ่ือแสดงความนบัถือขณะท่ีกําลงัตอบสนองตอ่ผู้ นํา 

2.   ข้อพระธรรมหลัก:

มทัธิว 7:1 (ฉบบัสมาคมพระคริสตธรรมไทยปี1971) 

อย่ากล่าวโทษเขา เพ่ือพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่าน 

3.   การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

บทเรียนนีจ้ะใช้ควบคูก่บับทท่ี 3 ของคูมื่อผู้ เรียนและโครงการท่ี 3 “ดาเนียลกบัอาหารของเขา” ใน

สมดุบนัทึกโครงการ 

4.   เตรียมความพร้อมก่อนเรียน (5 นาที)

เลือกหนึง่กิจกรรมท่ีเสนอแนะสําหรับเร่ิมต้นบทเรียน 

ก.  เปิดวิดีโอท่ีบันทกึการแสดงละครของบทท่ี 2 

เปิดวิดิีโอท่ีบนัทึกการแสดงละครท่ีผู้ เรียนแสดงในคาบเรียนท่ีแล้วนัน้ประมาณหนึง่หรือสองเร่ือง (ดู

แผนการสอนบทเรียนท่ี 2 ข้อท่ี14 หน้า 26-30)   ก่อนท่ีจะเปิดวีดีโอให้แจ้งแก่ผู้ เรียนว่าวนันีเ้ราจะเรียน

เร่ืองการวางแผนสิ่งท่ีจะพดูเม่ือเราต้องพดูคยุกบัผู้ นําคนใดคนหนึง่ของเรา   ให้ทกุคนดวู่านกัแสดงแตล่ะ

คนส่ือสารความคิดเห็นของพวกเขาตอ่ผู้ นําอย่างไร 

ข.  แสดงละครจากพระธรรมดาเนียลบทท่ี 1 

ให้ผู้ เรียนเตรียมตวัแสดงละครจากพระธรรมดาเนียลบทท่ี 1  ให้พวกเขามีอิสระท่ีจะเพิ่มเติม

บางอย่างท่ีนอกเหนือจากบทท่ีให้ไว้  แตอ่ยา่เปล่ียนแปลงรูปแบบท่ีดาเนียลปฏิบตัิกบัผู้ นําของเขา  

(หากเราเลือกใช้กิจกรรมนี ้ให้ถ่ายวิดีโอไว้ด้วยเพ่ือเราจะสามารถนําไปใช้ในคาบเรียนอ่ืนได้)   

พระคมัภีร์ฉบบั Thai New Contemporary Bible (TNCV) จะใช้คําพดูท่ีเหมาะสําหรับการแสดงละคร

ตอนนี ้
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ค.  ตัวอย่างของปัญหาในการส่ือสารกับผู้นํา 

ให้ผู้ เรียนหนึง่หรือสองคนแบง่ปันตวัอย่างจากชีวิตของเขา   วา่พวกเขามีการส่ือสารกบัผู้ นําด้วยวิธีท่ี

แยม่ากๆ อยา่งไร  รวมถึงเล่าผลลพัธ์ท่ียงัคงมีอยู่ในเวลานีด้้วย 

5.   ทบทวนเก่ียวกับการเช่ือฟังสามระดับจากคาบเรียนท่ีแล้ว

ใช้เวลาสกัหนึง่หรือสองนาทีในการทบทวนเนือ้หาเร่ืองการเช่ือฟังสามระดบัท่ีได้สอนในคาบเรียนท่ี

แล้ว   

ขณะท่ีเราอ้างอิงตวัอยา่งท่ีแตกตา่งกนัของการเรียนในวนันี ้  ให้กลบัมาท่ีสามระดบัของการเช่ือฟังนี ้

และพดูคยุว่าคนๆ นัน้ตอบสนองตอ่ผู้ นําในระดบัใด 

6.   วางแผนส่ิงท่ีเราจะกล่าวต่อผู้นําของเรา    (10-20 นาที) คู่มือผู้เรียน หน้า 24-28

 ใช้เนือ้หาท่ีอยู่ในบทท่ี 3 ของคูมื่อผู้ เรียนเพ่ือปพืูน้ฐานสําหรับประเด็นท่ีเราต้องการจะพดูถึงใน 

คาบเรียนวนันี ้   

ประเด็นหลกัท่ีเราต้องการจะพดูถึงในบทนีก็้คือความจําเป็นในการวางแผนการตอบสนองของเรา

ก่อนท่ีเราจะพดูคยุกบัผู้ นําของเรา   น่ีเป็นสิ่งท่ีจําเป็นอย่างย่ิงโดยเฉพาะหากการสนทนานัน้เก่ียวข้องกบั

ความขดัแย้งท่ีมีอยูก่่อนแล้ว หรืออาจเกิดความขดัแย้ง  จงใช้บางตวัอยา่งจากกิจกรรมก่อนหน้านีเ้พ่ือ

ชีใ้ห้เห็นความสําคญัของสิ่งท่ีจะอภิปรายในเวลานี ้

ในท่ีนีมี้การอภิปราย  6 ประเด็นหลกั 

ก. จงอย่ากลา่วโทษหรือวิพากษ์วิจารณ์ผู้ นําของเรา  

ข. จงให้การตอบสนองของเราตัง้อยู่บนความคดิเห็นของเรา  

ค. จงพดูในลกัษณะท่ีจะช่วยผู้ นําของเราให้บรรลเุปา้หมายของเขาหรือเธอ  

ง. จงตัง้เปา้หมายไว้ท่ีวา่เราจะตอบสนองอย่างไรเม่ือปัญหาบางอย่างได้เกิดขึน้

จ. จงกําหนดขอบเขตเวลาในการท่ีเราจะพดูคยุกบัผู้ นําของเรา  

ฉ. จงมองดท่ีูพระเจ้าเพ่ือรับกําลงัในการกระทําสิ่งนีใ้ห้ถกูต้อง  

คู่มือผูเ้รียนหนา้ที ่24-28 

3 



34 คู่มือครู 

เราอาจพดูเนือ้หาในแตล่ะประเด็นเพียงคร่าวๆ แล้วจงึกลบัมายกตวัอย่างท่ีเหมาะกบัแตล่ะขัน้ตอน

อีกครัง้    ยกตวัอย่างท่ีทําให้เห็นภาพในอีกมมุหนึง่  นัน่ก็คือสิ่งท่ีไมส่มควรทํา  ซึ่งเป็นตวัอย่างท่ีตรงกนั

ข้ามกบัหกประเด็นท่ีได้อ้างอิงไว้ด้านบน 

7.   การแสดงบทบาทสมมุต ิ    (10-15 นาที)

อาจต้องใช้บางวิดิีโอท่ีบนัทึกการแสดงละครจากบทเรียนท่ี 2 ในการแยกแยะว่าผู้แสดงนัน้ได้ใช้หก

ขัน้ตอนเหล่านีห้รือไมใ่นการตอบสนองตอ่ผู้ นํา 

ให้แบง่ผู้ เรียนเป็นกลุม่ย่อยกลุม่ละ 3-5 คน แล้วให้บทสําหรับแสดงละครเดียวกนัแก่แตล่ะกลุม่   

ให้ผู้ เรียนคิดวิธีการตอบสนองตอ่ผู้ มีสิทธิอํานาจโดยทําตามหกขัน้ตอนท่ีให้ไว้เก่ียวกบัวิธีการในการ

ตอบสนองตอ่ผู้ นําของตน   ผู้ เรียนสามารถเพิ่มเตมิหรือสร้างบทบาทการตอบสนองตอ่บคุคลท่ีมีสิทธิ

อํานาจขึน้ใหม่เพ่ือวา่พวกเขาจะสามารถทําให้การตอบสนองของตนนัน้สําเร็จสมบรูณ์ 

เราอาจให้ผู้ เรียนทัง้ชัน้เรียนแสดงละครร่วมกนัก่อนเพ่ือพวกเขาจะเข้าใจว่าจะต้องทําอะไรบ้างเม่ือ

แบง่กลุ่มย่อย  

หลงัจากท่ีแตล่ะกลุม่ตอบสนองเสร็จแล้ว   ให้ผู้ เรียนแบง่ปันการตอบสนองหน้าชัน้เรียน   เม่ือแตล่ะ

กลุม่พดูหน้าชัน้เสร็จแล้วให้แตล่ะกลุ่มอธิบายว่าทําไมพวกเขาจึงตอบสนองตอ่ผู้ มีสิทธิอํานาจแบบนัน้ 

8.   ดาเนียลบทท่ี 1     (10-20 นาที) ดูโครงการท่ี 3 ในสมุดบันทกึโครงการ

ทบทวนเร่ืองในดาเนียลบทท่ี 1 และประเมินวิธีการของดาเนียลตอ่ผู้ นําของเขา   พยายามพิจารณา

วา่ประเด็นใดในหกประเด็นนีท่ี้ดาเนียลได้ใช้   ในช่วงเวลานี ้ราอาจต้องตอบคําถามทัง้หมดใน 

โครงการท่ี 3 “ดาเนียลกบัอาหารของเขา” ในสมดุบนัทกึโครงการ 

9.   การตอบสนองด้วยท่าทีท่ีเช่ือฟัง

ให้ใช้เวลาในการอภิปรายรายละเอียดวิธีการท่ีผู้ เรียนสามารถตอบสนองตอ่ผู้ นําของตนโดย

ปราศจากการวิพากษ์วิจารณ์ หรือการกล่าวโทษ    ทบทวนเก่ียวกบัท่าทีท่ีเช่ือฟังซึง่ได้พดูไปในบทท่ี 1 

ของคูมื่อผู้ เรียนด้วย และพวกเขาจะเช่ือฟังได้อยา่งไร   เน้นความสําคญัของการแสดงออกด้วยท่าทีท่ีเตม็

ไปด้วยความเคารพ   
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10.  การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว    (10-15 นาที)

เน้นการนําแนวทางหกขัน้ตอนท่ีได้เรียนไปวนันีไ้ปประยกุต์ใช้กบัชีวิตสว่นตวัเม่ือผู้ เรียนตอบสนอง

ตอ่ผู้ นําของพวกเขา   หนนุใจผู้ เรียนในทกุครัง้ท่ีคยุกบัผู้ นําของตนให้พยายามใช้อย่างน้อยหนึง่อย่างจาก

แนวทางทัง้หกนี ้  ชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นว่าย่ิงพวกเขาใช้แนวทางเหลา่นีม้ากเทา่ไหร่   พวกเขาจะมีธรรมชาต ิ

การตอบสนองด้วยท่าทีเหล่านีต้อ่ผู้ นําของเขา 

ให้ผู้ เรียนใช้หนึ่งในตวัอยา่งท่ีพวกเขาใช้ในโครงการท่ี 2 หรือชิน้ท่ี 4 ของสมดุบนัทึกโครงการแล้ว

เขียนการตอบสนองใหม่ตอ่ผู้ นํา  ซึง่ได้รวมแนวทางทัง้หมดท่ีได้เรียนไปในวนันี ้   เก็บบนัทกึเหล่านีก่้อนท่ี

ผู้ เรียนจะออกจากห้องเรียน 

11.  การบ้าน

ก.  ในช่วงท้ายของคาบเรียนนีใ้ห้คะแนนโครงการท่ี 2, 3, และ 5  หากเรากําหนดให้โครงการเหลา่นี ้

เสร็จและสง่ ในวนันี ้  มีเฉลยคําตอบสําหรับโครงการ ท่ี 3 และ 5 ซึง่อยูถ่ดัจากสมดุบนัทึก

โครงการในคูมื่อครูเลม่นี ้

ข.  ให้แบบทดสอบย่อยจากพระธรรมเอเฟซสั 6:1 และ 3 ในช่วงท้ายของคาบเรียนนี ้

ค.  ให้ผู้ เรียนอา่นบนท่ี 4 และ 5 ในคู้มือผเูรียนเพ่ีอเตรียมตวัสําหรับคาบเรียนถดัไป 

12.  การประเมินผล

กรุณาแสดงความคดิเห็นของทา่นเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้ 

สว่นใดของบทเรียนนีท่ี้ใช้ได้ดีท่ีสดุ? 

สว่นใดบ้างท่ีทําให้ผู้ เรียนเข้าใจยากท่ีสดุ? 

เนือ้หาเร่ืองใดท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน?     
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บทเรียนที่ 4 

เราควรทําอย่างไรเม่ือผู้ นําบอกเราให้ทําบางสิ่งท่ีผิด? และ 

ผลลพัธ์ของการเช่ือฟังและการไม่เช่ือฟังผู้ นําของเรา 

1.  หลักความจริงจากพระคัมภีร์

ในแตล่ะวนัฉันต้องใคร่ครวญผลลพัธ์ตา่งๆ ของการเช่ือฟังและการไม่เช่ือฟังผู้ นําของฉันอยา่ง

ระมดัระวงั 

2.   ข้อพระธรรมหลัก:

เอเฟซสั 6:1 และ 3 (ฉบบัสมาคมพระคริสตธรรมไทยปี1971) 

ฝ่ายบตุรจงนบนอบเช่ือฟังบิดามารดาของตนในองค์พระผู้ เป็นเจ้า เพราะกระทําอยา่งนัน้เป็นการถกู  

เพ่ือเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายยืุนนานท่ีแผ่นดินโลก 

3.   การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

บทเรียนนีจ้ะใช้ร่วมกบับทท่ี 4 และ 5 ของคูมื่อผู้ เรียน รวมถึงโครงการท่ี 5, 6, 7, และ 8 ในสมดุ

บนัทึกโครงการก็จะนํามาใช้ร่วมด้วย  

4.   จะใช้หน่ึงหรือสองคาบเรียน?

บทเรียนนีจ้ะรวมเอาสองหวัข้อไว้ด้วยกนั  ซึง่อาจแบง่ออกเป็นสองบทเรียนได้  เช่น 

1.  บทท่ี 4 เราควรจะทําอย่างไรเม่ือผู้ นําบอกเราให้ทําบางสิ่งท่ีผิด?

2.  บทท่ี 5 ผลลพัธ์ของการเช่ือฟังและการไมเ่ช่ือฟังผู้ นําของเรา

หากเราจะพดูเนือ้หาสองหวัข้อนีโ้ดยแบง่ออกเป็นสองคาบเรียนแล้ว ก็ให้ใช้ หลกัความจริงจาก 

พระคมัภีร์ และ ข้อพระธรรมหลกั ท่ีได้ให้ไว้ด้านบนหน้านีสํ้าหรับการสอนในบทรียนท่ี 5 ท่ีมีหวัข้อว่า 

ผลลพัธ์ของการเช่ือฟังและการไมเ่ช่ือฟังผู้ นําของเรา   

แล้วให้ใช้ หลกัความจริงจากพระคมัภีร์ และ ข้อพระธรรมหลกัท่ีตามมานีสํ้าหรับการสอนคาบเรียน

ตา่งหาก (บทท่ี 4 ของผู้ เรียน) คือ เราจะทําอย่างไรเม่ือผู้ นําบอกเราให้ทําบางสิ่งท่ีผิด?  ดงันีคื้อ 
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หลักความจริงจากพระคัมภีร์ 

เราต้องตอบสนองด้วยความระมดัระวงัตามวิถีทางของพระเจ้าเม่ือผู้ นําบอกเราให้ทําบางสิ่งท่ีผิด 

ข้อพระธรรมหลัก: 

1 เปโตร 3:15 (ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมปี1971) 

แต่ในใจของเรา จงเคารพนับถือพระคริสต์ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า  จงเตรียมตัวไว้ให้

พร้อมเสมอ เพ่ือเราจะสามารถตอบทุกคนท่ีถามเราว่า เรามีความหวังใจเช่นนีด้้วยเหตุผล

ประการใด แต่จงตอบด้วยใจสุภาพและด้วยความนับถือ 

หากวา่เราพดูเนือ้หาบทท่ี 4 และ 5 ในคาบเรียนเดียวแล้วก็ให้ใช้เวลาในช่วงแรกของคาบเรียนในการ

อภิปรายบทท่ี 4 “เราควรจะทําอย่างไรเม่ือผู้ นําบอกเราให้ทําบางสิ่งท่ีผิด?”   หลงัจากนัน้ให้ใช้เวลาท่ี

เหลือกบัอีกหวัข้อหนึง่คือบทท่ี 5 “ผลลพัธ์ของการเช่ือฟังและการไม่เช่ือฟังผู้ นําของเรา”    

5.   ขอบเขตเวลาท่ีแนะนําสาํหรับแผนการสอนของบทเรียนนี ้

ขอบเขตเวลาท่ีแนะนําไว้นัน้อาจต้องปรับเปล่ียนไปตามคาบเรียนของเรา  ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัวา่เรา

สามารถให้เวลาได้มากน้อยเท่าไหร่ตอ่เนือ้หาของบทเรียนนี ้  หากเรามีสองคาบเรียนเราก็สามารถใช้

เวลาได้นานกว่าเวลาท่ีแนะนําไว้ในแตล่ะประเด็น  

แตถ้่าหากเราจะสอนบทท่ี 4 และ 5 ในคาบเรียนเดียว   ขอแนะนําให้เราตัง้เปา้หมายท่ีเจาะจง

เก่ียวกบัเวลาท่ีเราจะใช้ในชัน้เรียนกบัแตล่ะบท    เม่ือเราตดัสินใจแล้วเราก็จะสามารถกําหนดได้วา่

ประเด็นใดในแตล่ะบทนัน้ท่ีเราต้องการจะเน้นในคาบเรียนของเรา 

6.   เตรียมความพร้อมก่อนเรียน    (5-10 นาที)

มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียนอยู่สองกิจกรรม   หากเราจะสอนทัง้สองบทเรียนในคาบเรียน

เดียวกนั   แนะนําให้ใช้เฉพาะกิจกรรมสําหรับบทท่ี 4   ตามตวัอยา่งด้านล่าง 

ก.  กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียนสาํหรับบท่ี 4 

ให้เร่ิมต้นคาบเรียนนีด้้วยการแบง่ปันเร่ืองราวท่ีคนได้รับคําสัง่จากผู้ นําของตนให้ทําบางสิ่งท่ีเป็น

ความผิดบาป    สามารถนํามาจากเร่ืองราวในพระคมัภีร์หรือจากชีวิตของเราเองก็ได้   ถามผู้ เรียนวา่พวก

เขาจะทําอย่างไรหากตกอยู่ในสถานการณ์นัน้ 
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ข.  กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียนสาํหรับบทท่ี 5 

ให้เร่ิมต้นคาบเรียนนีด้้วยการให้ผู้ เรียนใช้เวลาสกัครู่จินตนาการว่าพวกเขาเป็นบคุคลท่ีมีสิทธิอํานาจ  

แล้วให้เขาเขียนว่าเขาจะตอบสนองตอ่เหตกุารณ์ตวัอย่างด้านล่างอย่างไร   อาจเปล่ียนตวัอย่างเพ่ือให้

เหมาะสมกบัผู้ เรียน  ขึน้อยูก่บัวยัและความสนใจของคนท่ีเรียน     

(1) ลกูสาววยัรุ่นของเราปฏิเสธท่ีจะทําความสะอาดห้องนอนของเธอ   ตอนเช้าเราได้บอกเธอ

ชดัเจนว่า ให้ทําความสะอาดห้องให้เรียบร้อย   แตห้่องนอนก็ยงัดรูกอยูเ่หมือนเดมิ  เราจะ

ตอบสนองตอ่การไม ่เช่ือฟังของเธออย่างไร? 

(2) ลกูชายของเราได้รับมอบหมายหน้าท่ีล้างจานทกุค่ําวนัองัคาร   สปัดาห์นีเ้รามีแขกมา

รับประทานอาหารเย็นในวนัองัคาร  ดงันัน้จงึมีถ้วยชามท่ีต้องล้างมากเป็นพิเศษ  และลกูชาย

ได้ล้างถ้วยชามทัง้หมดด้วยตนเองโดยไมมี่ใครมาชว่ย  เราจะตอบสนองตอ่การเช่ือฟังของเขา

อย่างไร? 

หลงัจากท่ีผู้ เรียนทกุคนได้เขียนคําตอบแล้ว  ให้อาสาสมคัรออกมาแบง่ปันคําตอบ    ให้แบง่ปันทีละ

เร่ืองโดยให้เร่ืองท่ีหนึ่งเสร็จก่อนจงึแบง่ปันกรณีท่ีสอง    ให้ผู้ เรียนบอกว่าเหตผุลใดเขาจงึตอบสนอง

เชน่นัน้ 

ส่วนที่ 1 ของบทเรียน: เราควรทาํอย่างไรเม่ือผู้นําบอกเราให้

ทาํบางสิ่งที่ผิด?   

7.   การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

บทท่ี 4 ของคูมื่อผู้ เรียนจะถกูใช้ร่วมกบัสว่นนีข้องบทเรียน 

8.   การแนะนําส่วนท่ี 1 ของบทเรียนนี ้   (2-5 นาที)

ต้องพิจารณาเป็นพิเศษสําหรับสถานการณ์ตา่งๆ ซึง่คริสเตียนคิดว่าผู้ นําของตนกําลงับอกให้ทําบาง

สิ่งท่ีผิด   เม่ือแนะนําเนือ้หาในสว่นนี ้ จงชีใ้ห้เห็นว่ามีน้อยครัง้มากท่ีผู้ เรียนจะเผชิญกบัสถานการณ์ใน

ลกัษณะนี ้  โดยปกตสิิ่งท่ีผู้ นําบอกให้เราทําจะเป็นสิ่งท่ีถูกต้อง  

แนะนําเนือ้หาในส่วนนีด้้วยการถามคําถามว่า “ทกุคนจะตอบสนองอย่างไรหากครู (ผู้สอน) บอกให้

ทําบางอย่างท่ีผิด?”   ตัง้คําถามให้เจาะจง  เชน่  สิ่งท่ีผิดนัน้คือการละเมิดกฏเกณฑ์บางอยา่งท่ีทกุคนใน

ชัน้เรียนรู้จกัดี เป็นต้น 
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หากเรากําลงัสอนบทเรียนนีใ้นศนูย์พกัพิงของทีนชาล์เลนจ์ หรือในพนัธกิจท่ีคล้ายคลึงกนัเราอาจ

ถามผู้ เรียนว่า “ตัง้แตท่ี่เข้ามาในศนูย์พกัพิงของทีนชาล์เลนจ์นี ้ ผู้ นําเคยบอกให้ทําอะไรบางอย่างท่ีผิด

หรือไม?่”   

ถามผู้ เรียนด้วยวา่ พวกเขาคิดถึงสถานการณ์ใดในตลอดชีวิตท่ีพวกเขาถกูบอกให้ทําบางสิ่งท่ีผิดโดย

บคุคลท่ีมีสิทธิอํานาจเหนือพวกเขา    อย่าเพิ่งคยุรายละเอียดของตวัอย่างท่ียกขึน้มา  แคใ่ห้ยกตวัอยา่ง

จากสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้จริงเทา่นัน้พอ 

ข้อควรระวัง! 

ในช่วงของการแบง่ปัน   กตกิาท่ีทกุคนต้องปฏิบตัิตาม ก็คือ เราจะพดูคยุเฉพาะเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้

จริงเท่านัน้   เราจะไม ่พดูสิ่งท่ีเป็นจินตนาการหรือสถานการณ์สมมตุ ิ  อย่างเชน่ “จะเกิดอะไรขึน้ถ้าหาก

ผู้ นําของฉันบอกให้ฉนัทํา?” เป็นต้น   

9.   ทบทวนเนือ้หาในส่วนท่ี 1 ของบทเรียนนี ้ 

ในจดุนีเ้ป็นการทบทวนส่วนนีข้องบทเรียน   ส่วนท่ีเหลือของแผนการสอนบทเรียนนีจ้ะอ้างอิงถึง

ข้อความและเลขหน้าเหล่านีท่ี้เป็นหวัข้อเร่ืองสําหรับแตล่ะส่วนของเนือ้หา   

เราควรทาํอย่างไรเม่ือผู้นําบอกเราให้ทาํบางส่ิงท่ีผิด?   

1.  จงค้นดวู่าเราได้ยินอยา่งถกูต้องหรือไม่เก่ียวกบัสิ่งท่ีผู้ นําได้บอกเราให้ทํา?

เปา้หมายหลกัของเราคือการตอบสนองในวิถีทางซึง่ทําให้พระเจ้าพอพระทยั 

2.  จงพิจารณาดวู่าสิ่งท่ีเราถกูบอกให้ทํานัน้เป็นบาปจริงๆ หรือไม ่

หรือว่าเป็นแคบ่างสิ่งท่ีเราคิดวา่เป็นการตดัสินใจท่ีไมดี่โดยผู้ นําของเรา? 

3.  ถ้าหากวา่เป็นความบาป จงพิจารณาว่าเป็นบาปอะไร

สว่นใดในพระบญัญตัิของพระเจ้าท่ีเราอาจกําลงัล่วงละเมิด? 

4.  จงค้นหาเหตผุลหลกัท่ีทําไมผู้ นําจงึบอกเราให้ทําสิ่งนัน้

5.  ถ้าเหตผุลหลกันัน้เพ่ือประโยชน์ของเราโดยท่ีไม่ใชเ่ป็นบาปแล้ว  เราก็มีความรับผิดชอบท่ีจะต้อง

เช่ือฟังผู้ นําของเรา 

6.  ถ้าเหตผุลหลกันัน้เพ่ือทําให้เราทําบาปแล้ว เราก็มีความรับผิดชอบท่ีจะไมเ่ช่ือฟังผู้ นําของเรา
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10.  ครอบคลุมหัวข้อ ก.  จงประเมินส่ิงท่ีเราถูกบอกให้กระทาํนัน้ด้วยความระมัดระวัง

(3-5 นาที) คู่มือผู้เรียน หน้า 29-32 

ในการพดูเนือ้หาประเด็นนีข้องบทเรียน  แน่ใจวา่ผู้ เรียนเข้าใจถึงอนัตรายของการดว่นสรุปเอาเอง  

หนนุ ใจให้ผู้ เรียนประเมินสถานการณ์ตามอยา่งท่ีดัก๊ได้ทําในตวัอย่างท่ีให้ไว้ในคูมื่อผู้ เรียน  ท้าทายให้

ถาม  คําถามเพ่ือให้สิ่งท่ีเขาได้ยินนัน้ถกูต้องชดัเจน   แทนท่ีจะสรุปเอาเองว่าสิ่งท่ีพวกเขาได้ยินนัน้เป็นสิ่ง

ท่ีผู้ นําต้องการให้ทําจริง    

หรือเป็นไปได้ไหมว่า ผู้ เรียนได้ยินสิง่ท่ีผู้ นําพดูถกูต้องแล้ว  แตผู่้ นําส่ือสารผิดพลาด  โดยท่ีไมไ่ด้ส่ือ

สิ่งท่ีต้องการจะให้ผู้ เรียนทําจริงๆ  

11.  เป้าหมายหลักคือการตอบสนองในวิถีทางท่ีจะทาํให้พระเจ้าพอพระทัย    (2-3 นาที)

ขณะท่ีเรากําลงัมุง่ไปในส่วนท่ีเหลือของบทเรียนนี ้ จงอธิบายให้ชดัเจนว่าอะไรควรจะเป็นศนูย์กลาง

แหง่การตอบสนองของผู้ เรียน   นัน่ก็คือ“เปา้หมายหลกัของเราคือการตอบสนองในวิถีทางซึง่ทําให้ 

พระเจ้าพอพระทยั”   ไมว่่าจะในเวลาใดก็ตามท่ีผู้ นําของเราบอกเราให้ทําบางสิ่งท่ีท่ีผิด (หรือถกู) 

เปา้หมายหลกัของเราควรจะเป็นการตอบสนองในวิถีทางเดียวกบัท่ีพระเยซูคริสต์จะทรงกระทํา หากว่า

พระองค์ทรงอยู่ในสถานการณ์ของเรา 

เราจําเป็นต้องส่ืออย่างชดัเจนถึงท่าทีท่ีเช่ือฟังและความเตม็ใจท่ีจะเช่ือฟังพระเจ้าและผู้ นําของเราใน

ขณะท่ีเราพดูคยุกบัผู้ นําถึงปัญหาท่ีเราเผชิญอยู่   สิ่งนีย้งัเก่ียวข้องกบัแรงจงูใจท่ีเรามีอยู่ด้วย  นัน่คือเรา

อยากแสดงออกถึงความรักท่ีเรามีตอ่พระเจ้าและผู้ นําของเราในสถานการณ์นีห้รือไม?่ 

12.  ครอบคลุมหัวข้อ ข. จงค้นหาเหตุผลหลักท่ีทาํไมผู้นําจึงบอกเราให้ทาํส่ิงนัน้

(5-15 นาที) คู่มือผู้เรียน หน้า 32-33 

ในหน้าท่ี 32-33 ของคูมื่อผู้ เรียนได้ให้ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัเหตผุลท่ีเป็นไปได้หลายประการซึง่ผู้ นํา

อาจมีเม่ือเขาบอกเราให้กระทําบางสิ่งท่ีเราคิดว่าเป็นความบาป   เราได้พดูถึงว่า เขาควรจะค้นหาเหตผุล

หลกัท่ีทําไมเขาจงึถกูบอกให้ทําบางสิ่ง   แนวทางท่ีนําเสนอไปนัน้ก็ตอบรับกบัเนือ้หาในส่วนนีข้องบทนี ้

เชน่กนั    เราอาจต้องทบทวนแนวทางเหล่านัน้คร่าวๆ ด้วย 

ในท่ีนีมี้สามคําถามท่ีเราสามารถถามตนเองเพ่ือพิจารณาเหตผุลหลกัท่ีทําไมผู้ นําจงึบอกเราให้ทําสิ่ง

นัน้ 

1.  อะไรคือเปา้หมายของผู้ นํา?

2.  สิ่งท่ีผู้ นําบอกให้เราทํานัน้จะชว่ยผู้ นําให้บรรลถึุงเปา้หมายเหล่านัน้ได้อย่างไร?

3.  อะไรคือเหตผุลท่ีเป็นไปได้ท่ีทําให้ผู้ นําบอกข้าพเจ้าให้ทําสิ่งนี?้

(จงบอกเหตผุลมากเท่าท่ีเราสามารถคิดถึงได้) 
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13.  ครอบคลุมหัวข้อ ค. ถ้าเหตุผลหลักนัน้เพ่ือประโยชน์ของเราโดยท่ีไม่ใช่เป็นบาปแล้ว  เราก็มี

ความรับผิดชอบท่ีจะต้องเช่ือฟังผู้นําของเรา    (5-10 นาที) คู่มือผู้เรียน หน้า 33-34 

ชีใ้ห้เห็นว่าหากเหตผุลหลกัของผู้ นํานัน้เพ่ือประโยชน์ของเราแล้ว  ก็จะต้องมีวิธีท่ีเราจะทําสิ่งนีโ้ดย

ปราศจากการทําความบาป และเราจําเป็นต้องเรียนรู้ท่ีจะเป็นคนท่ีคิดสร้างสรรค์    

อภิปรายเร่ืองของดาเนียลบทท่ี 1 อีกครัง้  เร่ืองนีเ้ป็นตวัอยา่งแสดงให้เราเห็นว่า  การเช่ือฟังของ

ดาเนียลในเหตกุารณ์นีเ้หตผุลหลกัท่ีอยู่เบือ้งหลงักฏเกณฑ์ของผู้ นําก็เพ่ือประโยชน์ของผู้ นําเองนัน้  เรา

อาจใช้โครงการท่ี 3 และ 6 จากคูมื่อการเรียนการสอน 

14.  ครอบคลุมหัวข้อ ง. ถ้ถ้าเหตุผลหลักนัน้เพ่ือทาํให้เราทาํบาปแล้ว เราก็มีความรับผิดชอบท่ีจะ

ไม่เช่ือฟังผู้นําของเรา    (5-10 นาที) คู่มือผู้เรียน หน้า 34-37   และโครงการท่ี 5 และ 6 ของ

สมุดบันทึกโครงการ 

การนําเสนอเนือ้หาในประเด็นนี ้  ให้เรายึดตวัอย่างท่ีเกิดขึน้จริง ไมใ่ช่สถานการณ์ท่ีสมมตุิขึน้มา   

จงแนใ่จว่าได้พดูหวัข้อย่อยท่ี 3 ซึง่กล่าววา่ “จงเต็มใจท่ีจะทนทกุข์กบัผลลพัธ์ของการทําสิ่งท่ีถกูต้อง” 

อย่างระมดัระวงั 

อภิปรายเร่ืองราวในดาเนียลบทท่ี 3 และบทท่ี 6 เพ่ือแสดงให้เห็นว่าเหตผุลท่ีซ่อนอยูเ่บือ้งหลงั

กฏหมายนัน้ก็คือการทําให้ดาเนียลและเพ่ือนละเมิดตอ่กฏบญัญัตขิองพระเจ้านัน้เป็นตวัอย่างให้เรา

อย่างไรบ้าง  จงใช้โครงการท่ี 5 และ 6 ในสมดุบนัทึกโครงการ ในการอภิปรายพระธรรมดาเนียลบทท่ี 3  

หนึง่ในปัญหานีก็้คือว่า คริสเตียนมกัไมไ่ด้พฒันาทกัษะของการพิจารณาอยา่งเท่ียงตรงถึงเหตผุล

หลกัท่ีว่าทําไมผู้ นําจงึบอกให้ทําสิ่งนัน้   พวกเขาสรุปเอาเองวา่เหตผุลหลกัของเขาหรือเธอเป็นเหตผุลท่ี

ไมดี่   คริสเตียนแทบจะมองสถานการณ์จากมมุมองของผู้ นําไมไ่ด้ 

เป็นการดีท่ีครูจะรวบรวมตวัอยา่งซึ่งสามารถนํามาใช้กบับทเรียนนี ้  เม่ือผู้ เรียนแบง่ปันเร่ืองราวท่ี

ตอบรับกบัสว่นนีข้องบทเรียน  เราอาจต้องการเขียนรายละเอียดสิ่งท่ีแบง่ปันไปแล้วเก็บไว้เพ่ือเราจะใช้สิ่ง

เหล่านีใ้นการสอนบทเรียนในอนาคต 

หากเหตผุลหลกัของผู้ นํามีเพ่ือทําให้เราทําบาปแล้ว  เราควรมองวา่น่ีเป็นโอกาสท่ีเราจะเช่ือฟัง 

พระเจ้า  อย่ามองสถานการณ์นีว้า่เป็นแคโ่อกาสท่ีเราจะไมเ่ช่ือฟังผู้ นําของเรา 
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15.  ครอบคลุมหัวข้อ ง.-4 จงออกจากสถานการณ์ท่ีถูกทาํทารุณ

(5-10  นาที) คู่มือผู้เรียน หน้า 36-37 

โอกาสหนึง่ของการไม่เช่ือฟังผู้ นําของเรานัน้เก่ียวข้องกบัคนเหลา่นัน้ซึ่งค้นพบว่าตนเองอยู่ใน

สถานการณ์ของการถกูทารุณกรรม   พ่อแม่อาจกําลงัทําทารุณกรรมทางเพศตอ่สมาชิกในครอบครัว   

พระเจ้าไมเ่ห็นชอบกบัการทําทารุณกรรมในลกัษณะนีอ้ย่างเด็ดขาด    บคุคลท่ีถกูทําทารุณทางเพศมี

สิทธิทกุอย่างท่ีจะออกจากสถานการณ์นัน้ และปฏิเสธท่ีจะมีสว่นร่วมในกิจกรรมเชน่นัน้ 

น่ีเป็นตวัอยา่งท่ีชดัเจนวา่เราจะไมจํ่าเป็นต้อง “ให้เวลากบัพระเจ้าท่ีจะเปล่ียนความคิดของผู้ นําคน

นัน้”    เราต้องพยายามทําทกุอย่างเพ่ือชว่ยให้คนนีอ้อกจากสถานการณ์ท่ีถกูทารุณกรรมให้เร็วท่ีสดุ

เทา่ท่ีจะเร็วได้   และการกระทํานีด้เูหมือนวา่จะก่อให้เกิดความขดัแย้งภายในครอบครัว  

ชีใ้ห้เห็นว่าคนท่ีถกูทําทารุณกรรมไมไ่ด้กําลงัทําผิดด้วยการเปิดเผยบาปของผู้ ทําทารุณกรรม    

นา่เสียดายท่ีบางคนเข้าใจผิดในเร่ืองนี ้  ไมใ่ช่ความรับผิดชอบของเราท่ีจะต้องปกปิดความบาปของผู้ ทํา

ทารุณกรรมทางเพศเชน่นัน้ 

ส่วนที่ 2 ของบทนี ้ ผลลัพธ์ของการเช่ือฟังและการไม่เช่ือฟังผู้นําของเรา 

16.  การอ้างอิงคู่มือผู้เรียนท่ีเก่ียวข้องกับส่วนนีข้องบทเรียน

บทท่ี 5 ในคูมื่อผู้ เรียนจะถกูใช้ร่วมกบัสว่นนีข้องบทเรียน 

17.  จงเขียนผลลัพธ์ของการเช่ือฟังและการไม่เช่ือฟัง    (10-20 นาที)

จงเขียนทัง้สองรายการบนกระดานหรือบนกระดาษแผ่นใหญ่   เขียนผลลพัธ์ของการเช่ือฟังผู้นําไว้

ด้านหนึง่   สว่นอีกด้านหนึ่งให้เขียนผลลพัธ์ของการไม่เช่ือฟังผู้นํา   

ให้ทําร่วมกนัทัง้ชัน้  โดยมีหนึ่งคนเป็นคนเขียน  หรือแบง่เป็นกลุม่ย่อยๆ แล้วแจกกระดาษโปสเตอร์

และปากกาให้แตล่ะกลุ่มเขียน 

หนนุใจให้ผู้ เรียนเขียนข้อพระคมัภีร์ลงไปข้างๆ ผลลพัธ์แตล่ะอยา่งท่ีพวกเขาเขียนไว้   ผู้ เรียน

สามารถใช้คําตอบท่ีให้ไว้ในโครงการท่ี  1 และ 7 ในสมดุบนัทึกโครงการ   

หลงัจากท่ีผู้ เรียนเขียนเสร็จแล้วก็ให้แตล่ะกลุม่ออกมารายงานหน้าชัน้เรียน   หวัข้อทัง้สองประเภท

อาจให้ผลลพัธ์ท่ีตรงข้ามกนัมากมาย   
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ย่ิงเราอภิปรายเร่ืองนีม้ากเท่าไหร่ ประเดน็ของการเช่ือฟังผู้ นําซึง่สมเหตสุมผลก็จะกลายเป็นสิ่งท่ีทกุ

คนเห็นชดัเจนมากย่ิงขึน้เทา่นัน้   ผลลพัธ์ของการเช่ือฟังผู้ นําของตนจะพิสจูน์ให้เห็นเสมอวา่การเช่ือฟัง

ดีกวา่การไมเ่ช่ือฟังผู้ นํา 

ในท่ีนีมี้พระคมัภีร์บางข้อท่ีพดูถึงการเช่ือฟังและการไมเ่ช่ือฟังผู้ นํา 

การเช่ือฟังมนุษย์  ดหูน้าท่ี 39-40 ในคูมื่อผู้ เรียนด้วย  

สภุาษิต 2:2 

สภุาษิต 2:21 

มาลาคี 3:13 

โรม 6:16 

โรม 13:1-6  

เอเฟซสั 6:13 

ฮีบรู 5:8-9 

1 เปโตร 2:13-17 

การไม่เช่ือฟังมนุษย์  ดหูน้าท่ี 45-46 ในคูมื่อผู้ เรียนด้วย 

เฉลยธรรมบญัญัติ 11:26-28 

1 ซามเูอล 14 

สภุาษิต 15:10 

โรม 6:16, 25  

โรม 13:1-6  

2 โครินธ์ 10:6  

1 เปโตร 2:13-17 
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18.  ครอบคลุมหัวข้อ ก. ผลลัพธ์ของการเช่ือฟังผู้นําของเรา    (5-10 นาที) คู่มือผู้เรียน หน้า 38-41

เราสามารถอภิปรายประเดน็สําคญับางอย่างท่ีครอบคลมุเนือ้หาสว่นนีข้องคูมื่อผู้ เรียน  ทัง้นีข้ึน้อยู่

กบัวา่เรามีเวลามากเท่าไหร่   การอภิปรายประเด็นย่อยท่ี 3 การเช่ือฟังเปล่ียนชีวิตของเราอย่างไรบ้าง?  

อาจมีประโยชน์ตอ่ผู้ เรียนเป็นอย่างมาก  มีสองประเดน็ท่ีถกูยกขึน้มาพดูถึงคือ การพฒันาการควบคมุ

ตนเอง และการพฒัาความไว้วางใจ   ทัง้สองเร่ืองนีเ้ป็นประเดน็ท่ีสําคญัสําหรับการดําเนินชีวิตท่ีสมดลุย์ 

19.  ครอบคลุมหัวข้อ ข.-1 อะไรคือผลลัพธ์ของการไม่เช่ือฟัง?

(5-10 นาทีสาํหรับข้อ 19-23 ในแผนการสอนบทเรียนนี)้ คู่มือผู้เรียน หน้า 42-44 

อธิบายถึงความแตกตา่งระหว่างส่ีคําด้านล่าง    ทัง้ส่ีคําเก่ียวข้องกบัผลลพัธ์ของการไมเ่ช่ือฟัง (หาก

ลา่สดุนีเ้ราได้พดูเร่ืองนีใ้นวิชา การเช่ือฟังพระเจ้า แล้ว การทบทวนคร่าวๆ จะช่วยให้ผู้ เรียนจําสิ่งท่ีพวก

เขาได้เรียนไปแล้วได้)   

ก) ผลลพัธ์ตามธรรมชาติ 

ข) การตีสอน (การลงวินยั) 

ค) การลงโทษ  

ง) การแก้แค้น 

หลงัจากท่ีเราได้อภิปรายทัง้ส่ีคํานีแ้ล้ว   พยายามยกตวัอย่างสําหรับแตล่ะคํา และความเก่ียวข้อง

กบัการเช่ือฟังผู้ นําของตน    ชีใ้ห้เห็นว่าบางครัง้ผู้ นําของเราได้ทําผิดพลาดในการตีสอนผิดคน   ส่วน

ใหญ่แล้ว  เรามัน่ใจได้ว่าผู้ นําต้องการสิ่งท่ีดีท่ีสดุเพ่ือเราจริงๆ และพยายามท่ีจะเป็นคนท่ียตุธิรรมและ

เท่ียงตรง   เราสามารถพกัสงบโดยมีสนัตสิขุในจิตใจเม่ือเราระลกึว่าพระเจ้าทรงเห็นทกุสิ่งตามท่ีได้เกิดขึน้

จริงๆ และพระองค์จะประทานรางวลัแก่เราสําหรับการเช่ือฟังผู้ นําของเรา 

20.  ผลลัพธ์ตามธรรมชาติ    (2-5 นาที) คู่มือผู้เรียน หน้า 42

พอ่แมไ่ด้บอกลกูว่า “อย่าแตะต้องเตาไฟ มนัร้อน”   ถ้าหากลกูไมเ่ช่ือฟังและไปแตะต้องเตาไฟนัน้ 

ผลลัพธ์ตามธรรมชาติ  สําหรับการกระทําท่ีไมเ่ช่ือฟังก็คือว่า เด็กทําให้นิว้มือของตนไหม้พอง  น่ีคือ

ผลลพัธ์ตามธรรมชาติ   เป็นผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้โดยอตัโนมตัจิากการกระทําท่ีเฉพาะเจาะจงบางอย่าง   

ผลลพัธ์เหล่านีไ้ม่ใช่การตีสอนหรือการลงโทษ   เม่ือเราไมเ่ช่ือฟังผู้ นํา ย่อมมีผลลพัธ์เกิดขึน้เสมอ   เรา

อาจไมไ่ด้ถกูจบัในทกุครัง้ท่ีเราไมเ่ช่ือฟังผู้ นํา แตจ่ะมีผลกระทบบางอย่างท่ีหลงเหลือจากการไม่เช่ือฟัง

ของเราเสมอ 

4



การเช่ือฟังมนุษย์ 45 

ผลลพัธ์ท่ีร้ายแรงอย่างหนึง่ของการไมเ่ช่ือฟังก็คือว่า เราจะเร่ิมพฒันาท่าทีท่ีสร้างการไม่เช่ือฟังผู้ นํา  

ทา่ทีท่ีไมเ่ช่ือฟังเหล่านีจ้ะทําให้ย่ิงตอ่การเช่ือฟังผู้ นําในอนาคตด้วย (ดกูาลาเทีย 6:7-10)   

กาลาเทีย 6:7-10 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรมปี1971 

อย่าหลงเลย ท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้ เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลงกจ็ะ

เก่ียวเก็บส่ิงนัน้  ผู้ท่ีหว่านในย่านเนือ้หนังของตนกจ็ะเก่ียวเก็บความเป่ือย

เน่าจากเนือ้หนังนัน้  แต่ผู้ท่ีหว่านในย่านพระวิญญาณก็จะเก่ียวเก็บชีวิตนิ

รันดร์จากพระวิญญาณนัน้  อย่าให้เราเม่ือยล้าในการทาํดี  เพราะว่าถ้าเรา

ไม่ท้อใจแล้ว เราก็จะเก่ียวเก็บในเวลาอันสมควร  เหตุฉะนัน้เม่ือเรามีโอกาส 

ให้เราทาํดีต่อคนทัง้ปวง และเฉพาะอย่างยิ่งต่อครอบครัวท่ีมีความเช่ือ 

21.  การตีสอน    (2-5 นาที) คู่มือผู้เรียน หน้า 42-43

เม่ือเราไม่เช่ือฟังผู้ นําของเรา  หลายครัง้พวกเขาก็จะตีสอนเรา   การตีสอนจะมีแนวคดิของการแก้ไข

ปัญหาด้วย   เปา้หมายของการตีสอนก็เพ่ือช่วยเราให้ดําเนินชีวิตท่ีถกูต้อง  หรือเลือกท่ีจะเช่ือฟังใน 

คราวหน้าเม่ือเราเผชิญกบัสถานการณ์อย่างเดียวกนันี ้  ฮีบรู 12:7-11 ได้อธิบายเหตผุลว่าทําไมผู้ นําจงึ 

ตีสอนเรา 

พระคมัภีร์บางฉบบัได้ใช้คําว่า “ลงโทษ” ในข้อนีม้ากกว่าท่ีจะใช้คําวา่ตีสอน   ในหลายกรณี คําว่า

การลงโทษถกูใช้ในความหมายท่ีกว้างมากเพ่ือรวมเอาทกุรูปแบบของการตีสอนหรือการแก้ไขไว้ด้วยกนั   

การตีสอนนําเอาองค์ประกอบของความหวงัมาด้วย   การตีสอนมาพร้อมกบัความหวงัว่าจะนําสู่การ

เปล่ียนแปลงในทางบวกในชีวิตของคนท่ีไมเ่ช่ือฟังนัน้  ไมว่่าจะมีการตีสอนในรูปแบบใดก็ตามการกระทํา

นัน้ควรจะมีผลกระทบท่ีชดัเจนบางอย่างในการนําคนๆ นัน้ไปสู่ความเข้าใจว่าอะไรคือวิถีทางท่ีถกูต้องท่ี

จะดําเนิน 

22.  การลงโทษ    (2-5 นาที) คู่มือผู้เรียน หน้า 43

การลงโทษมีความหมายว่า ประสบการณ์ท่ีเจ็บปวดบางอย่างเพ่ือเป็นการลงโทษสําหรับการกระทํา

ท่ีไมเ่ช่ือฟัง   การลงโทษจะนําเอาแนวคิดท่ีว่าบคุคลท่ีไมเ่ช่ือฟังนัน้สมควรทนทกุข์กบัการกระทําของตน    

การลงโทษไมไ่ด้นําเอาแนวคดิของการช่วยแก้ไขปัญหา   แตมุ่ง่เน้นท่ีการตอบแทนตอ่ความผิดท่ีบคุคล

นัน้ได้กระทํา   

4



46 คู่มือครู 

23.  การแก้แค้น    (2-5 นาที) คู่มือผู้เรียน หน้าท่ี 44

การแก้แค้น เน้นท่ีการทําการตอบแทนแก่บคุคลนัน้ท่ีได้กระทําผิด  หากจิมไลตี่น้องชายตวัน้อยของ

เรา  เราก็คงจะไลตี่จิมเป็นการตอบแทน  หรือไมก็่ให้เพ่ือนคนหนึง่ของเราทําสิ่งนัน้แทนเรา  การแก้แค้น

นัน้เป็นการฉวยเอาความรับผิดชอบในการลงโทษบคุคลซึ่งได้กระทําความผิดนัน้มาไว้ในมือของตนเอง   

การแก้แค้นจะไม่ยอมรับรู้ถึงสิทธิอํานาจ  ความสมัพนัธ์ และความรับผิดชอบ ซึง่ผู้ นําต้องทําการตี

สอนแก่บคุคลซึ่งไมเ่ช่ือฟังนัน้   โรม 12:17-21 อธิบายถึงสิ่งท่ีคริสเตียนควรทําเก่ียวกบัการแก้แค้น    

พระเจ้าตรัสว่า “จงมอบการแก้แค้นไว้แก่เรา” 

24.  ครอบคลุมหัวข้อ ข.-4 ความจาํเป็นของการตีสอนและการลงโทษในปัจจุบัน

(5-10 นาที) คู่มือผู้เรียน หน้า 46-47 

เราอาจต้องใช้เวลาบางส่วนในการพดูคยุเร่ืองความจําเป็นสําหรับการลงโทษ และลกัษณะท่ี

แตกตา่งกนัของการลงโทษ   ฮีบรู 12:5-13 บอกถึงวิธีการและเหตผุลว่าทําไมพระเจ้าจงึทรงลงโทษเรา

เม่ือเราไม่เช่ือฟัง   ข้อพระธรรมนีย้งัถกถึงเหตผุลท่ีวา่ทําไมผู้ นําของเราจงึตีสอนเรา   หากผู้ นําไมรั่กเรา  

พวกเขาก็จะไมตี่สอนเรา 

เราอาจต้องพดูถึงรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัของการตีสอนซึ่งเคยถกูใช้กบัผู้ เรียนในชัน้เรียน   พยายาม

แยกแยะว่าเหตใุดจึงใช้การตีสอนในรูปแบบ   เราอาจต้องประเมินประสิทธิภาพของวิธีการท่ีแตกตา่งกนั

ด้วย 

25.  การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว    (5 นาที)

หากเราสอนบทเรียนทัง้หมดนีใ้นคาบเดียว  เราก็อาจต้องใช้ข้อแนะนําการประยกุต์ใช้กบัชีวิต

สว่นตวัเฉพาะอนัแรกเท่านัน้    แตห่ากเราพดูเนือ้หาเหล่านีใ้นสองคาบเรียน  เราก็สามารถใช้การ

ประยกุต์ใช้ท่ีให้ไว้ในแตล่ะบทได้ 

ก.  ส่วนแรกของบทเรียน เม่ือถูกบอกให้ทาํบางส่ิงท่ีเป็นความบาป 

จงเน้นการประยกุต์ใช้กบัชีวิตสว่นตวั  ในด้านการค้นหาเหตผุลหลกัว่าทําไมผู้ นําจงึบอกผู้ เรียนให้ทํา

บางสิ่งท่ีผิด   น่ีเป็นกญุเจท่ีไขสูก่ารตอบสนองตอ่สถานการณ์ในวิถีทางท่ีถวายเกียรตแิดพ่ระเจ้า   หนนุ

ใจผู้ เรียนให้มุง่ทําการพฒันาด้านนีท้กุครัง้ท่ีผู้ นําบอกพวกเขาให้ทําบางสิ่ง  ไม่ใชเ่ฉพาะเวลาท่ีผู้ นําบอก

ให้ทําบางสิ่งท่ีผิดเท่านัน้ 

4
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ข.  ส่วนท่ีสองของบทเรียน ผลลัพธ์ของการเช่ือฟังและการไม่เช่ือฟังผู้นํา 

ท้าทายผู้ เรียนให้เช่ือฟังผู้ นําของตนตลอดเวลา   หนนุใจพวกเขาให้ดผูลลพัธ์จากการเช่ือฟังผู้ นําและ

พระพรตา่งๆ ท่ีพระเจ้าจะประทานให้แก่คนเหล่านัน้ท่ีเช่ือฟังผู้ นําของตน   จงใช้รายการตา่งๆ ท่ีได้ทํากนั

ในช่วงต้นของคาบเรียนเพ่ือยํา้เตือนผู้ เรียนถึงความแตกตา่งท่ีสําคญัระหว่างสองรายการนัน้ 

ให้ผู้ เรียนเขียนคําอธิษฐานตอ่พระเจ้า โดยขอบพระคณุพระองค์สําหรับผู้ นําท่ีพระเจ้าได้ทรงประทาน

ให้   หนนุใจผู้ เรียนให้ขอพระเจ้าท่ีจะอวยพรชีวิตของผู้ นําของตนและชว่ยเหลืองานรับใช้ของพวกเขา   

หนนุใจผู้ เรียนให้แสวงหาความชว่ยเหลือและกําลงัจากพระเจ้าในการเช่ือฟังผู้ นําของตนในวนันีแ้ละใน

วนัท่ีจะตามมาด้วย 

26.  การบ้าน

ให้คะแนนโครงการท่ี 5, 6, 7 และ 8 ในช่วงท้ายของคาบเรียนนี ้  มีเฉลยคําตอบสําหรับโครงการท่ี 5 

ซึง่อยูถ่ดัจากสมดุบนัทึกโครงการในคูมื่อครูเลม่นี ้

27.  การประเมินผล

กรุณาแสดงความคดิเห็นของทา่นเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้ 

สว่นใดของบทเรียนนีท่ี้ใช้ได้ดีท่ีสดุ? 

สว่นใดบ้างท่ีทําให้ผู้ เรียนเข้าใจยากท่ีสดุ? 

เนือ้หาเร่ืองใดท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน?     

4
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บทเรียนที่ 5 

การสอบ 

1. คาํแนะนําวิชาถัดไปท่ีเราจะสอน

แนะนําวิชาถดัไปท่ีเราจะสอน 

ก. แจกสมดุบนัทึกโครงการแก่ผู้ เรียน  รวมทัง้มอบหมายโครงการตา่งๆ ท่ีต้องทําให้เสร็จก่อนท่ี

คาบเรียนแรกของวิชาถดัไปท่ีเราจะสอนนัน้จะเร่ิมขึน้    

ข. ให้ผู้ เรียนพลิกไปท่ีหน้าสดุท้ายของสมดุบนัทกึโครงการเลม่ใหมท่ี่มีหน้าท่ีว่างไว้ของรายการ  

การบ้าน   กําหนดวนัเวลาสําหรับแตล่ะแบบทดสอบย่อย โครงการ และการสอบ  

ค. แจกคูมื่อผู้ เรียนเลม่ใหม ่รวมทัง้บอกหน้าท่ีต้องอา่นก่อนท่ีคาบเรียนแรกของวิชาถดัไปท่ีเราจะ

สอนนัน้จะเร่ิมขึน้    

2.  ให้การสอบวิชานี ้

การสอบนีมี้ทัง้หมด 6 หน้า ผู้ เรียนจะส่งคืน หน้า 1-4 แก่ครูเม่ือคาบเรียนจบลง อธิบายวา่ผู้ เรียนต้อง

ทําอะไรกบัหน้า 5-6 ของการสอบนี ้คือ ให้ดคํูาสัง่ท่ีด้านบนของหน้า 5 ของการสอบนี ้  ก่อนท่ีเร่ิมการ

สอบครูต้องกําหนดวนัเวลาท่ีผู้ เรียนจะต้องสง่คืนหน้า 5-6 ของการสอบนีใ้ห้แก่ครู  มีช่องวา่งด้านบนหน้า 

5สําหรับการเขียนวนัท่ีนี ้ 

3.  ส่งคืนแบบทดสอบย่อย และโครงการทัง้หลายท่ีเราได้ให้คะแนนแล้วคืนแก่ผู้เรียน  หากว่าเรา

ยังไม่ได้ส่งคืนให้ในก่อนหน้านี ้

5
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คู่มือผู้เรียน 

 

คูมื่อผู้ เรียนไมไ่ด้ถกูรวบรวมไว้ในคูมื่อครู  แตไ่ด้ถกูจดัทําขึน้เป็นเอกสารแยกตา่งหาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ให้ดหูน้า 5 ของคูมื่อครูเลม่นีสํ้าหรับข้อมลูเพิ่มเตมิเร่ืองการใช้คูมื่อผู้ เรียน 
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สมุดบนัทกึโครงการ 

 

สมดุบนัทึกโครงการไมไ่ด้ถกูรวบรวมไว้ในคูมื่อครู  แตไ่ด้ถกูจดัทําขึน้เป็นเอกสารแยกตา่งหาก 

 
 

สมดุบนัทึกโครงการวิชาการเช่ือฟังมนษุย์มีเฉลยคําตอบสําหรับบางโครงการสําหรับครูผู้สอน 

เฉลยคาํตอบสมุดบันทกึโครงการรวบรวมไว้เร่ิมต้นในหน้าถดัไป 

 

 

 

 

 

 

 
 

ให้ดหูน้า 5 ของคูมื่อครูเลม่นีสํ้าหรับข้อมลูเพิ่มเตมิเร่ืองการใช้สมดุบนัทกึโครงการ 
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การปลูกฝังทัศนคตใินการยอมต่อผู้ที่มีสิทธิอาํนาจ 
 

 
 

โดย เดวิด เบทตี ้
 
 
 
 

สมดุบนัทกึโครงการ 

เฉลยคําตอบ 
 

ฉบบัท่ี 1 
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โครงการที ่1 

เฉลยคําตอบ 

การมองดูทีผู้่นํา 

ข้อสอบ 1 - 4 เป็นคําตอบส่วนตัว  

 

คาํตอบทั้งหมดมาจากเน้ือหาในพระธรรมโรม 13:1-7 และ 1 เปโตร 2:13 -17  และเป็นเพียง “คาํตอบท่ี

แนะนาํ”  โดยผูเ้รียนอาจมีคาํตอบอ่ืนๆ ท่ีอาจยอมรับได ้  

 

ข้อสอบ 5. ผู้นําได้รับสิทธิอาํนาจจากทีใ่ด? (ผู้นําได้รับสิทธิในการนําหรือการปกครองมาจากไหน?) 

จากโรม 13:1     “จากพระเจา้” 

ข้อสอบ 6. จริงๆ แล้วเรากาํลังทาํอะไรขณะทีเ่ราไม่เช่ือฟังผู้นําของเรา? 

จากโรม 13:2     “กาํลงัเป็นกบฏต่อสถาบนัท่ีพระเจา้ไดท้รงแต่งตั้งข้ึน” 

ข้อสอบ 7. อะไรคือผลลพัธ์ของการไม่เช่ือฟัง? (ต้องการ 2 คําตอบ) 

(1) จากโรม 13:2      “พวกเขาจะถูกลงโทษ”   

(คาํตอบในลกัษณะเดียวกนัมีอยูใ่น 1 เปโตร 2:14) 

(2)  จากโรม 13:4      ความกลวั 

(3)  จากโรม 13:2     “กาํลงัเป็นกบฏต่อสถาบนัท่ีพระเจา้ไดท้รงแต่งตั้งข้ึน” 

ข้อสอบ 8. อะไรคือผลลพัธ์ของการเช่ือฟัง? (ต้องการ 6 คําตอบ) 

(1)  จากโรม 13:3 “ไม่จาํเป็นตอ้งกลวัผูน้าํ” (เป็นอิสระจากความกลวั) 

(2)  จากโรม 13:3 “ท่านจะไดรั้บเกียรติ”  

และ1 เปโตร 2:14 

(3)  จากโรม 13:5 “จะรักษาตวัท่านไวจ้ากการลงโทษของพระเจา้” 

(4)  จากโรม 13:5  “ท่านจะไดรั้กษาจิตสาํนึกอนัชอบไว”้  

(5)  จาก 1 เปโตร 2:13  “ท่านจะเป็นท่ีพอพระทยัของพระเจา้” 

(6)  จาก 1 เปโตร 2:14 “ท่านไดก้ระทาํส่ิงท่ีพระเจา้ทรงตอ้งการใหท้่านกระทาํ” 

(7)  จาก 1 เปโตร 2:15 “ท่านไดห้ยดุย ั้งคนโง่เขลาจากการพูดถึงท่าน” 

(8)  จาก 1 เปโตร 2:16 “ท่านอาจถูกทดลองใหใ้ชเ้สรีภาพของท่านเป็นขอ้แกต้วัในการทาํชัว่”  

 (หรือลม้เหลวในการทาํการแกไ้ข/ชดเชยความบาปในอดีต) 

ข้อสอบ 9. คําตอบส่วนตัว 



การเช่ือฟังมนุษย์ 

โครงการที ่3 
เฉลยคาํตอบ 
 

ดาเนียลกบัอาหารของเขา 

คาํตอบทั้งหมดมาจากเน้ือหาในพระธรรมดาเนียลบทท่ี 1 พระคริสตธรรมคมัภีร์ไทย ฉบบัอมตธรรมร่วม

สมยั      น่ีเป็นเพียง “คาํตอบท่ีน่าจะเป็น”  โดยผูเ้รียนอาจมีคาํตอบอ่ืนๆ ท่ีใกลเ้คียง  

1.  เหตุใดดาเนียลจึงไม่เช่ือฟังส่ิงทีเ่ขาถูกบอกให้ทาํตั้งแต่คร้ังแรก?    

จากขอ้ 8 “แต่ดาเนียลตั้งใจไวว้า่จะไม่กระทาํตวัใหเ้ป็นมลทินดว้ยอาหารสูงของพระราชา หรือ    

ดว้ยเหลา้องุ่นซ่ึงพระองคด่ื์ม เพราะฉะนั้นเขาจึงขอหวัหนา้ขนัทีใหย้อมเขาท่ีไม่กระทาํ

ตวัใหเ้ป็นมลทิน” 

2. อะไรคือเหตุผลหลกัทีด่าเนียลถูกส่ังให้กนิอาหารและด่ืมเหล้าองุ่นของกษัตริย์? 

จากขอ้ 3, 4, 5 ดาเนียลและเพือ่นทั้งสามคนของเขาจะไดรั้บการฝึกอบรมเป็นเวลาสามปี แลว้พวกเขาก็

จะไดเ้ขา้รับราชการในพระราชวงั   เฉพาะพวกคนหนุ่มๆ จากราชวงศข์องยดูาห์เท่านั้น 

ท่ีเขม้แขง็ มีสุขภาพดี ปราศจากตาํหนิ มีรูปร่างงาม จึงจะไดรั้บการเลือกสรร   พระราชา

ทรงใหน้าํอาหารสูงซ่ึงพระราชาเสวยและเหลา้องุ่นซ่ึง พระองคน์ด่ืมแก่เขาเหล่านั้นตาม

กาํหนดทุกวนั พระราชาทรงตอ้งการให ้พวกเขาไดรั้บอาหารท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

จากขอ้ 10 ผูดู้แลดาเนียลไดบ้อกเขาใหกิ้นอาหารน้ีเพราะวา่เขาไดรั้บมอบคาํสั่งเหล่าน้ีจาก

พระราชา  ผูดู้แลมีความรับผิดชอบท่ีจะตอ้งเช่ือฟังพระราชา  

จากขอ้ 15 เพื่อวา่พวกเขาจะเป็นผูมี้สุขภาพดี 

3. ดาเนียลได้รับคําส่ังจากผู้นําของเขาให้กินอาหารตามคําบัญชาของกษัตริย์ทีม่ีต่อเขา  ดาเนียล ทาํ

อะไรบ้างก่อนทีเ่ขาจะเช่ือฟังคนทีม่ีสิทธิอาํนาจ?   จงเขียนส่ิงทีด่าเนียลทาํ  (อย่างน้อยมี คําตอบที่

เป็นไปได้เจ็ดประการ)  จงหาคําตอบจากข้อที ่5-15 

(1) จากขอ้ 8  ดาเนียลไดต้รวจสอบเพื่อดูวา่เขาอาจละเมิดต่อพระบญัญติัของพระเจา้ดว้ยการกิน

อาหารสูงของพระราชาหรือไม่ 

(2) จากขอ้ 8  ดาเนียลไดต้กลงใจท่ีจะไม่กินอาหารสูงและเหลา้องุ่นของพระราชา 

  



โครงการที ่3   เฉลยคาํตอบ   (ต่อ) 
ข้อสอบ 5.   (ต่อ) 

(3) จากขอ้ 8  ดาเนียลขออนุญาตจากหวัหนา้ขนัทีท่ีจะกินอาหารอ่ืนๆ ทดแทน 

(4) จากขอ้ 11 ดาเนียลไดพู้ดคุยเร่ืองน้ีกบัมหาดเล็กท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากหวัหนา้ขนัทีผูดู้แล 

(5) จากขอ้ 12 ดาเนียลเสนอแนะขอ้เสนอสิบวนัของการทดลองกินอาหารประเภทผกัและนํ้า 

(6) จากขอ้ 13 ดาเนียลขอร้องมหาดเลก็ใหป้ระเมินผลลพัธ์ของการทดลองกินผกัและนํ้าและให ้

ตดัสินใจเอาเองวา่ดาเนียลกบัเพื่อนไดบ้รรลุถึงเป้าหมายท่ีเป็นเหตุผลหลกัท่ีพระราชา

บอกให ้กินอาหารสูงของพระราชา เพื่อพวกเขาจะมีสุขภาพดีนั้นหรือไม่ 

(7) จากขอ้ 14 ดาเนียลเป็นผูท่ี้อดทนในการรอคอยเพื่อรับคาํตอบ 

(8) จากขอ้ 15 ดาเนียลไดใ้หค้วามร่วมมือกบัมหาดเล็กในระหวา่งสิบวนัของการทดลอง    

4. อะไรคือท่าทขีองดาเนียลต่อคนทีม่ีสิทธิอาํนาจ? 

(1) จากขอ้ 8 ดาเนียลไดแ้สดงความเคารพต่อพวกผูน้าํ และเตม็ใจท่ีจะใหเ้หตุผลกบัพวกเขา   ท่าที

ของดาเนียลต่อคนท่ีมีสิทธิอาํนาจเหนือเขานั้นเป็นท่าทีท่ีดีมาก  ขอ้ 8 ไดแ้สดงใหเ้ห็น   

ท่าทีของเขาในการเช่ือฟังพระบญัญติัของพระเจา้   ความคิดของดาเนียลก็ชดัแจง้ คือ

เขาจะไม่ละเมิดต่อพระบญัญติัของพระเจา้   ดาเนียลมีท่าทีท่ีเตม็ดว้ยความเคารพต่อ

ผูค้นท่ีอยูเ่หนือชีวติของเขา   ดาเนียลมิไดเ้รียกร้องใหท้าํตามวธีิของตน หรือไม่ไดมี้

ท่าทีท่ีเป็นกบฏ    เขาไม่ไดมี้ท่าทีท่ีวพิากษว์จิารณ์  พระคมัภีร์ไม่ไดบ้นัทึกไวส้ักคร้ัง

เดียววา่ดาเนียลวพิากษ ์  วจิารณ์พวกผูน้าํของเขา 

(2) จากขอ้ 11 ดาเนียลไดพู้ดคุยเร่ืองน้ีกบัพวกผูน้าํของเขา  

(3) จากขอ้ 12 ดาเนียลไดเ้สนอแนะทางเลือกท่ีสร้างสรรค ์ เขามิไดเ้รียกร้องใหท้าํตามวธีิของตน  

(4) จากขอ้ 13 ดาเนียลไดป้ล่อยใหผู้น้าํเป็นผูท้าํการตดัสินใจเอง 

5. ทาํไมดาเนียลจึงเช่ือฟัง? 

(1) ดาเนียลเช่ือฟังก็เพราะวา่พระเจา้ทรงตอ้งการใหเ้ขาเช่ือฟัง  พระบญัญติัของพระเจา้บอกเขาใหเ้ช่ือ

ฟังมนุษย ์

(2) จากขอ้ 14  เพราะวา่ดาเนียลไดรั้บอนุญาตใหรั้บประทานอาหารพิเศษเฉพาะ   อาหารน้ีทาํใหเ้ขา

สามารถเช่ือฟังไดท้ั้งมนุษยแ์ละพระเจา้ 



การเช่ือฟังมนุษย์ 

โครงการที ่5 
เฉลยคาํตอบ 

เพ่ือนสามคนของดาเนียลกบัเตาไฟทีล่กุโพลง  

คาํตอบทั้งหมดมาจากเน้ือหาในพระธรรมดาเนียลบทท่ี 3 พระคริสตธรรมคมัภีร์ไทย ฉบบัอมตธรรมร่วม

สมยั      น่ีเป็นเพียง “คาํตอบท่ีน่าจะเป็น” โดยผูเ้รียนอาจมีคาํตอบอ่ืนๆ ท่ีใกลเ้คียง  

1.  อะไรคือเหตุผลหลกัทีช่ายทั้งสามคนถูกบอกให้ก้มกราบนมัสการต่อหน้ารูปป้ันทองคํา? 
จากขอ้ 5 พวกเขาจะตอ้งกม้กราบและนมสัการรูปป้ันของกษตัริยเ์นบูคสัเนสซาร์ เพื่อแสดงความ

จงรักภกัดีแด่กษตัริย ์ 

จากขอ้ 28 กษตัริยอ์ธิบายวา่พวกเขาไดรั้บคาํสั่งใหรั้บใชแ้ละนมสัการพระเจา้อีกองคห์น่ึง   

2.  ทาํไมชายทั้งสามคนจึงไม่เช่ือฟัง? 

จากขอ้ 18    พวกเขาถูกบอกใหน้มสัการพระเจา้อีกองคห์น่ึง   น่ีเป็นส่ิงท่ีขดักบัพระบญัญติัของพระ

เจา้อยา่งชดัเจน  ไม่มีอะไรท่ีพวกเขาสามารถกระทาํเพื่อเปล่ียนสถานการณ์นั้นและเช่ือ

ฟังโดยปราศจากการทาํบาป   ทางเลือกเดียวของพวกเขาก็คือการเช่ือฟังพระบญัญติัของ

พระเจา้และทนทุกขก์บัผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึน 

3.  อะไรคือผลลพัธ์ของการไม่เช่ือฟังของพวกเขา?      

(1) จากขอ้ 8 พวกเขาถูกกล่าวโทษโดยเจา้หนา้ท่ีบางคนของรัฐ 

(2) จากขอ้ 9-18 พวกเขาสามารถอธิบายเป็นส่วนตวัต่อกษตัริย ์วา่ทาํไมพวกเขาจึงไม่อาจกม้กราบและ

นมสัการรูปป้ันนั้น  พวกเขาอธิบายเหตุผลท่ีไม่อาจนมสัการรูปป้ันของกษตัริยว์า่เป็น

เพราะความเช่ือมัน่ในศาสนาของพวกเขา ไม่ใช่เพราะวา่พวกเขากาํลงัพยายามท่ีจะเป็น

กบฎต่อตา้นกฏหมายของกษตัริย ์ 

(3) จากขอ้ 15 พวกเขาไดรั้บโอกาสอีกคร้ังหน่ึงในการเช่ือฟังคาํบญัชาของกษตัริย ์

(4) จากขอ้ 19  การกระทาํของพวกเขาเป็นเหตุใหก้ษตัริยพ์ิโรธอยา่งมากต่อพวกเขา 

(5) จากขอ้ 19  เตาไฟถูกทาํใหร้้อนแรงมากข้ึนเป็นเจด็เท่าของปกติ 

(6) จากขอ้ 21  พวกเขาถูกลงโทษสาํหรับการไม่เช่ือฟัง โดยถูกโยนลงในเตาไฟ 



โครงการที ่5    เฉลยคาํตอบ      (ต่อ) 

ข้อสอบ 3.   (ต่อ) 

(7) จากขอ้ 22  ชายเหล่านั้นท่ีไดโ้ยนพวกเขาลงในเตาไฟถูกไฟฆ่าตาย (หากวา่ชายทั้งสามคนน้ีไดเ้ช่ือ

ฟังคาํสั่งของกษตัริย ์เร่ืองราวทั้งหมดน้ีก็คงไม่เกิดข้ึน) 

(8) จากขอ้ 24  กษตัริยไ์ดรั้บความอศัจรรยใ์จมาก ถึงผลลพัธ์ของการโยนพวกเขาลงในเตาไฟ  ส่ิงท่ี

กษตัริยไ์ดเ้ห็นนั้นส่งผลกระทบอยา่งมากต่อพระองค ์  ส่ิงท่ีเกิดข้ึนดึงความสนใจและ

ทาํใหก้ษตัริยต์อ้งคิดใคร่ครวญ 

(9) จากขอ้ 25  พวกเขาสามารถถูกใชโ้ดยพระเจา้เพื่อสอนกษตัริยแ์ละตวัของพวกเขาเอง ถึงบทเรียน

อนัยิง่ใหญ่เก่ียวกบัพระเจา้และฤทธ์ิอาํนาจของพระองคท่ี์ทรงปกป้องคริสเตียน 

(10) จากขอ้ 25  พวกเขาไดรั้บการปกป้องโดยพระเจา้  พระเจา้ไดท้รงช่วยกูพ้วกเขาไว ้        

(11) จากขอ้ 26  พวกเขาไดมี้โอกาสท่ีจะแสดงใหก้ษตัริยเ์ห็นวา่ พวกเขาเต็มใจท่ีจะเช่ือฟังพระองค ์

ตราบเท่าท่ีกษตัริยไ์ม่บงัคบัพวกเขาใหล้ะเมิดต่อพระบญัญติัของพระเจา้ 

(12) จากขอ้ 27  ชีวติของพวกเขาไดเ้ป็นคาํพยานต่อคนทั้งปวงท่ีอยูท่ี่นัน่ 

(13) จากขอ้ 29  พวกเขาไดรั้บการปกป้องโดยกษตัริย ์เพื่อตา้นทานการข่มเหงทางศาสนาท่ีอาจเกิดข้ึน

อีก 

(14) จากขอ้ 30  พวกเขาไดรั้บอนุญาตให้อยูใ่นตาํแหน่งท่ีดูแลกิจการงานของชาวบาบิโลน 

(15) จากขอ้ 30  กษตัริยไ์ดป้ระทานการเก้ือหนุนส่งเสริมทั้งปวงแก่พวกเขา    

4.  อะไรคือท่าทขีองพวกเขาต่อกษัตริย์? 

(1) จากขอ้ 16-18 ชดัรัค เมชาค และเอเบดเนโกมีท่าทีท่ีแสดงความเคารพและความจงรักภกัดีต่อ

กษตัริย ์ พวกเขามิไดเ้ป็นกบฏในการยืน่เร่ืองราวของตนต่อกษตัริย ์   พวกเขาอธิบาย

อยา่ง เรียบง่ายและอยา่งระมดัระวงัต่อกษตัริยว์า่ทาํไมพวกเขาจึงไม่อาจนมสัการรูป

เคารพนั้นได ้   

(2)  พวกเขาเป็นคนท่ีกลา้หาญ ไม่ใช่คนท่ีขลาดกลวั 
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การสอบและใบประกาศนียบัตรสาํหรับผู้ที่จบการศึกษา 

ให้ดหูน้า 5 ของคูมื่อครูเลม่นีสํ้าหรับข้อมลูเร่ืองการใช้การสอบและใบประกาศนียบตัรสําหรับ 

ผู้ ท่ีจบการศกึษา 





ช่ือ   การเช่ือฟังมนุษย์ 

วันท่ี   การสอบ 

ชัน้    คะแนน 

ข้อสอบคาํถามถูกผิด  (ข้อละ 1 คะแนน ) 

คําแนะนํา: ให้ใสเ่คร่ืองหมาย  X   หน้าข้อท่ีถูก 
ให้ใสเ่คร่ืองหมาย  0   หน้าข้อท่ีผิด 

1. ________ หากเราถูกบอกใหท้าํบางส่ิงท่ีผดิ พระเจา้ทรงตอ้งการให้เราคิดหาหนทางอ่ืนท่ีจะสาํแดงการ

เช่ือฟังนั้น เพื่อวา่เราจะไม่ทาํบาป 

2. ________ พระบญัญติัสองขอ้ใหญ่สุดในพระคมัภีร์นั้นพูดเก่ียวกบัความรัก 

3. ________ หากคนท่ีมีสิทธิอาํนาจบอกเราใหท้าํบาป  เราควรท่ีจะเช่ือฟังแมว้า่จะเป็นบาป 

4. ________ พระเจา้ตอ้งการใหเ้ราแสดงความเคารพเฉพาะต่อผูท่ี้มีสิทธิอาํนาจซ่ึงไม่มีขอ้ผดิพลาดเลย  

5. ________ เราควรพยายามเขา้ใจเหตุผลหลกัท่ีคนท่ีมีสิทธิอาํนาจบอกเราใหท้าํบางส่ิงทุกคร้ังไป 

6. ________ พระเจา้ทรงลงโทษเราเพราะวา่พระองคท์รงเกลียดเราเม่ือเราทาํบาป 

7. ________ เป็นความรับผดิชอบของเราท่ีจะตดัสินผูท่ี้มีสิทธิอาํนาจเหนือเรา และเราควรเช่ือฟังเฉพาะคน

ท่ีเป็นคริสเตียนเท่านั้น 

8. ________ พระคมัภีร์บอกวา่ลูกๆ ไม่ควรเช่ือฟังพอ่แม่ของตน   

9. ________ เราควรเตม็ใจท่ีจะเช่ือฟังคนท่ีมีสิทธิอาํนาจเสมอ 

10. _______ เม่ือคนท่ีมีสิทธิอาํนาจเหนือเราทาํบางส่ิงท่ีผิด  เราควรท่ีจะบอกเขาทุกคร้ังวา่เขาเป็นฝ่ายผดิ  

11. _______ พระคมัภีร์กล่าววา่เราไม่จาํเป็นตอ้งเช่ือฟังพอ่แม่หลงัจากท่ีเรามีอายคุรบ 18 ปี 

12. _______ พระเจา้บญัชาเราใหรั้กคนเหล่านั้นท่ีมีสิทธิอาํนาจเหนือเรา 

13. _______ หากเรารักพระเจา้ เราจะเช่ือฟังเฉพาะแต่คนท่ีเป็นคริสเตียน และเราจะไม่เช่ือฟังคนท่ีเป็นคน

บาป 

14. _______ เราควรเรียนรู้ท่ีจะเช่ือฟังดว้ยตนเองโดยท่ีไม่ตอ้งใหบ้อกวา่จะตอ้งทาํอะไร 



2  การเช่ือฟังมนุษย ์

เลือกคําตอบทีถู่กต้อง (ขอ้ละ 3 คะแนน)  

คาํสั่ง... จงเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด  แลว้ใส่พยญัชนะของคาํตอบนั้นลงในช่องวา่งหนา้คาํถาม  

1.______ หากคนท่ีมีสิทธิอาํนาจเหนือเราทาํผิดพลาด  เราควรจะ... 

    ก. บ่นต่อวา่และโตแ้ยง้เขา 

    ข. อธิษฐานเผื่อเขา  

    ค. ไม่เช่ือฟังเขา 

    ง. บอกเจา้นายของเขาถึงส่ิงท่ีเขาไดท้าํผดิ 

 
ให้บรรยายคําตอบโดยย่อ   

1. สามระดบัของการเช่ือฟังมนุษยมี์อะไรบา้ง? (ขอ้ละ 3 คะแนน รวม 9 คะแนน)  

1. _____________________________________________________________________________  

2. _____________________________________________________________________________  

3. _____________________________________________________________________________  

2. จงเขียนผลลพัธ์ 5 ประการของการเช่ือฟังผูน้าํ (ขอ้ละ 1 คะแนน รวม 5 คะแนน) 

1. _____________________________________________________________________________  

2. _____________________________________________________________________________  

3. _____________________________________________________________________________  

4. _____________________________________________________________________________  

5. _____________________________________________________________________________  

3. จงเขียนขอ้ท่องจาํท่ีขา้งล่างน้ี  (16 คะแนน) 

  



 3 

ให้บรรยายคําตอบโดยย่อ (ต่อ)  

4.  จงบอกหน่ึงวธีิท่ีเราไดเ้รียนรู้จากวชิาน้ี แลว้ไดน้าํไปปฏิบติัในสัปดาห์ท่ีผา่นมาจงตอบอยา่งเจาะจง  

(10 คะแนน) 

  

  

  

  

  

5.  ทาํไมเราจึงควรคน้หาเหตุผลหลกัท่ีผูน้าํบอกเราใหท้าํบางส่ิง?   
(เม่ือเขาบอกใหท้าํบางส่ิงท่ีถูกตอ้ง)  (4 คะแนน) 

  

  

  

6.  อะไรควรเป็นแรงจูงใจท่ีสาํคญัของการเช่ือฟังผูน้าํของเรา? (4 คะแนน) 

  

  

  

7.  จงเขียนวธีิการ 3 ประการเพื่อแสดงใหผู้น้าํของเราเห็นวา่เราต้องการเช่ือฟังพวกเขา    

(ขอ้ละ 2 คะแนน รวม 6 คะแนน) 

1.  _____________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________  

2.  _____________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________  

3.  _____________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________  

  



4  การเช่ือฟังมนุษย ์

ให้บรรยายคําตอบโดยย่อ (ต่อ)  

8.  อะไรคือส่ิงแรกท่ีเราควรทาํ เม่ือผูน้าํบอกเราใหท้าํบางส่ิงท่ีผดิ?  (5 คะแนน) 

  

  

  

9.  โครงการของการนาํมาประยกุตใ์ชเ้ป็นพิเศษ 

ก.  ในเดือนหรือสองเดือนท่ีผา่นมา  ผูน้าํคนใดท่ีท่านรู้สึกยากท่ีสุดท่ีจะเช่ือฟังเขา?   

จงอธิบายเหตุผลสั้นๆ  (2 คะแนน) 

  

  

  

ข.  จงคิดถึงส่ิงต่างๆ ท่ีเราไดเ้รียนไปในวชิา การเช่ือฟังมนุษย์   อะไรคือส่ิงท่ีท่านคิดวา่ท่าน

สามารถจะทาํไดใ้นวนัน้ีเพื่อทาํใหก้ารเช่ือฟังผูน้าํคนน้ีง่ายข้ึน?   จงเขียนมาสัก 3 ประการ  

(ขอ้ละ 2 คะแนน รวม 6 คะแนน) 

1.  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

2.  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

3.  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

 
โปรดสังเกต... 

หนา้ท่ี 5 ของขอ้สอบน้ีจะใชร่้วมกบัโครงการของการนาํมาประยกุตใ์ชเ้ป็นพิเศษ (ขอ้ท่ี 9) ในหนา้ท่ี 4 น้ี  

ท่านจาํเป็นตอ้งทาํสาํเนาคาํตอบของท่านจากหนา้น้ีก่อนท่ีท่านจะส่งขอ้สอบใหแ้ก่ครู   ครูจะกาํหนดวนัท่ีแก่

ท่านในการท่ีท่านตอ้งส่งคืนขอ้สอบท่ีอยูห่นา้ท่ี 5 ของการสอบน้ี  
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ช่ือ   การเช่ือฟังมนุษย์ 

วันท่ี   การสอบ 

ชัน้   หน้าที ่5 

คาํส่ัง 
ในการตอบคาํถามขอ้ท่ี 10 ขา้งล่างน้ี จงทาํสําเนาคําตอบของ ข้อที ่9 จากหน้าที ่4 ของการสอบน้ี  กรุณาอ่าน

คาํถามขอ้ท่ี 11 และขอ้ท่ี 12 เพื่อแน่ใจวา่ท่านเขา้ใจในส่ิงท่ีจะตอ้งทาํให้เสร็จสมบูรณ์ในขอ้สอบส่วนน้ี   

หลงัจากนั้นใหผู้เ้รียนนาํขอ้สอบส่วนน้ีไปดว้ย  ขอ้สอบท่ีนอกเหนือจากน้ีท่ีไดท้าํเสร็จแลว้ ขอใหผู้เ้รียน

ส่งคืนใหแ้ก่ครูในเวลาน้ี 

10.  โครงการของการนาํมาประยกุตใ์ชเ้ป็นพิเศษ 

ก.  ในเดือนหรือสองเดือนท่ีผา่นมา  ผูน้าํคนใดท่ีท่านรู้สึกยากท่ีสุดท่ีจะเช่ือฟังเขา?   

จงอธิบายเหตุผลสั้นๆ  (2 คะแนน) 

  

  

  

ข.  จงคิดถึงส่ิงต่างๆ ท่ีเราไดเ้รียนไปในวชิา การเช่ือฟังมนุษย์   อะไรคือส่ิงท่ีท่านคิดวา่ท่าน

สามารถจะทาํไดใ้นวนัน้ีเพื่อทาํใหก้ารเช่ือฟังผูน้าํคนน้ีง่ายข้ึน?   จงเขียนมาสัก 3 ประการ  

(ขอ้ละ 2 คะแนน รวม 6 คะแนน) 

1.  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

2.  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

3.  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

11.  จงเลือกหน่ึงในสามรายการท่ีไดใ้หไ้วใ้นขอ้ท่ี 10 ข. เพื่อนาํมาปฏิบติัในสุดสัปดาห์น้ี 

รายการท่ีเลือกคือ  
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12.  หลงัจากท่ีท่านทาํตามเป้าหมายท่ีตั้งไวใ้นขอ้ท่ี 11 เสร็จแลว้  จงเขียนอธิบายถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

ก.  ท่านไดท้าํเม่ือไหร่ วนัท่ี____________ เวลา _______________ (2 คะแนน) 

ข.  ท่านทาํส่ิงน้ีท่ีไหน?   สถานท่ี ____________________________ (2 คะแนน) 

ค.  บรรยายสั้นๆ ถึงผลท่ีเกิดข้ึน (3 คะแนน) 

  

  

  

  

  

ง.  หลงัจากท่ีทาํส่ิงน้ีแลว้  การเช่ือฟังผูน้าํของท่านเป็นส่ิงง่ายข้ึนหรือไม่? (3 คะแนน) 

  

  

  

  

จ.  ท่านไดเ้รียนรู้อะไรบา้งจากประสบการณ์น้ี?  (ขอ้ละ 2 คะแนน รวม 6 คะแนน) 

1.  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

2.  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

3.  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________________  
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การสอบ  

เฉลยคาํตอบ 

(ขอ้สงัเกตสาํหรับครู... ท่านอาจตอ้งการรอคอยจนกวา่ผูเ้รียนจะส่งคืนขอ้สอบของหนา้ท่ี 5 และ 6 ก่อนท่ีท่านจะ

ใหค้ะแนนการสอบของพวกเขา) 

หน้าที ่1 

ข้อสอบทีต่อบว่าจริงหรือไม่จริง  
(ขอ้ละ 1 คะแนน) 

1.  X ถูก 

 

2.  X ถูก 

3.  0 ผดิ 

4.  0 ผดิ 

5.  X ถูก 

6.  0 ผดิ 

7.  0 ผดิ 

 

8. 0 ผดิ 

9. X ถูก 

10. 0 ผดิ 

11. 0 ผดิ 

12. X ถูก 

13. 0 ผดิ  

 

14. X ถูก 

หน้าที ่2 

ข้อสอบทีใ่ห้เลือกคําตอบทีถู่ก  
(3 คะแนน) 

1. ข. 

 
ข้อสอบอตันัยทีใ่ห้ตอบโดยย่อ  

1. ขอ้ละ 3 คะแนนรวม 9 คะแนน 

1.  จงเช่ือฟังเพราะวา่เราถูกบอกใหท้าํส่ิงนั้น 

2.  จงเช่ือฟังและคน้หาเหตุผลหลกัวา่ทาํไมผูน้าํจึง

บอกเราใหท้าํส่ิงนั้น 

3.  จงเช่ือฟังดว้ยตนเอง (เพราะวา่เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งท่ี

จะกระทาํ) 

2. ขอ้ละ 1 คะแนนรวม 3 คะแนน (คาํตอบส่วนตวั) 

3. 16 คะแนน   

โรม 13:1-2   และเอเฟซสั 6:13 
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การสอบ  

เฉลยคาํตอบ 

หน้าที ่3  

ข้อสอบอตันัยทีใ่ห้ตอบโดยย่อ (ต่อ)   

 (น่ีเป็นเพียง “คาํตอบท่ีนแนะนาํ”  โดยผูเ้รียนอาจมีคาํตอบอ่ืนๆ ท่ีใกลเ้คียง) 

4. 10 คะแนน  (คาํตอบส่วนตวั) 

5. 4 คะแนน  (คาํตอบท่ีควรจะตอบ) 

เพื่อวา่คร้ังหนา้ขา้พเจา้จะสามารถเช่ือฟังดว้ยตนเอง 

6.  ขอ้ละ 2 คะแนน รวม 4 คะแนน  (คาํตอบท่ี ควรจะตอบ) 

เพื่อแสดงใหพ้ระเจา้เห็นวา่ขา้พเจา้รักพระองค ์

7.  ขอ้ละ 2 คะแนน รวม 6 คะแนน  (คาํตอบส่วนตวั) 
 

หน้าที ่4 (ต่อ) 

8. 5 คะแนน  (คาํตอบท่ีควรจะตอบ) 

คน้หาเหตุผลหลกัวา่ทาํไมผูน้าํจึงบอกขา้พเจา้ใหก้ระทาํส่ิงนั้น 

9. ก.  2 คะแนน (คาํตอบส่วนตวั) 

ข.  ขอ้ละ 2 คะแนน รวม 6 คะแนน  

(คาํตอบส่วนตวั) 

หน้าที ่5 และ 6 (ต่อ) 

10.  ไม่มีคะแนน  

11.  ไม่มีคะแนน 

12.  คาํตอบส่วนตวัทั้งหมด 

ก.  2 คะแนน 

ข. 2 คะแนน 

ค.  3 คะแนน 

ง.  3 คะแนน 

จ.  6 คะแนน 



ิ ั
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ุ ้ ี ่

์ ้ ู

ั ื ี

ิ ั

็ ึ ู ์ ้ ุ

่ ี
ื่ ุ ่ ่ ึ ี ้ ั ่ ่ ็

่ ่ ื่ ิ ั ี ์ ี่ ่ ้ ึ ี ้
ุ ้ ี ่

์ ้ ู

ั ื ี

ิ ั

 ็ ึ ู ์ ้  ุ

ื่ ุ ่ ่ ึ ี ้ ั ่ ่ ็
่ ่ ื่ ิ ั ี ์ ี่ ่ ้ ึ ี ้

ุ ้ ี ่

์ ้ ู

ั ื ี

ิ ั

็ ึ ู ์ ้ ุ

ื่ ุ ่ ่ ึ ี ้ ั ่ ่ ็
่ ่ ื่ ิ ั ี ์ ี่ ่ ้ ึ ี ้

ุ ้ ี ่

์ ้ ู

ั ื ี

ขอแสดงความยนิดีกับ 
______________________________________ 

ในการสําเร็จการศกึษาอย่างสมบรูณ์ตามข้อกําหนดทางวิชาการทกุประการของวิชา

เราชื่นชมในการอทุิศตนของทา่นตอ่การศกึษาในวิชานี ้และหวงัวา่ทา่นจะประสบความสําเร็จ

อยา่งตอ่เนื่องในการนําคําสอนจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ที่ทา่นได้ศกึษาในวิชานีไ้ป

ประยกุต์ใช้ในชีวิตของทา่น

อาจารย์ผ้สูอน__________________________________________

วนัเดือนปี___________________________

ขอแสดงความยนิดีกับ 
______________________________________ 

ในการสําเร็จการศกึษาอย่างสมบรูณ์ตามข้อกําหนดทางวิชาการทกุประการของวิชา

เราชื่นชมในการอทุิศตนของทา่นตอ่การศกึษาในวิชานี ้และหวงัวา่ทา่นจะประสบความสําเร็จ

อยา่งตอ่เนื่องในการนําคําสอนจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ที่ทา่นได้ศกึษาในวิชานีไ้ป

ประยกุต์ใช้ในชีวิตของทา่น

อาจารย์ผ้สูอน__________________________________________

วนัเดือนปี___________________________

่ ื ั ้

่ ื ั ้การเช่ือฟังมนุษย์

การเช่ือฟังมนุษย์
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