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ช่ือ     การเช่ือฟังมนุษย์ 

ชัน้   โครงการที่ 1 

วันกาํหนดส่งงาน    

การมองดูที่ผู้นํา 

1. อะไรคือจดุประสงค์ของการมีสิทธิอํานาจ? (ทําไมเราจงึมีผู้ นําท่ีมีสิทธิอํานาจ?)   

  

  

  

  

2. ก. ในชีวิตของเราใครคือคนท่ีเราเช่ือฟังได้ยากท่ีสดุ?    

  

ข. เหตใุดจงึยากท่ีจะเช่ือฟังคนๆ นี?้ 

  

  

  

3. ก. ในเดือนสองเดือนท่ีผ่านมา ใครคือคนท่ีมีสิทธิอํานาจซึง่ยากท่ีสดุท่ีเราจะเช่ือฟัง?  

  

ข. เหตใุดเราจงึเป็นเร่ืองยากในการเช่ือฟังคนๆ นี?้ 

  

  

  

4. มีคําถามอะไรบ้างเก่ียวกบัการเช่ือฟังผู้ มีสิทธิอํานาจ? 

  

  

  

  

  



การเช่ือฟังมนุษย์ 
โครงการที่ 1,   หน้าที่ 2  

คาํส่ัง 

จงอา่นโรม 13:1-7 และ 1 เปโตร 2:13-17  แล้วหาคําตอบจากข้อพระธรรมเหลา่นี ้ จงเขียนคําตอบโดยใช้

ถ้อยคําของเราเอง  ไมค่ดัลอกข้อความจากพระคมัภีร์เสียทัง้หมด  จงเขียนช่ือเลม่ บทท่ี และเลขข้อ ซึง่ใช้

ในการตอบแตล่ะคําตอบด้วย (เชน่ จากโรม 13:3) 

5.  ผู้ นําได้รับสิทธิอํานาจจากท่ีใด? (ผู้ นําได้รับสิทธิในการนําหรือการปกครองมาจากไหน?) 

จาก    

6.  จริงๆ แล้วเรากําลงัทําอะไรขณะท่ีเราไมเ่ช่ือฟังผู้ นําของเรา? 

จาก    

7.  อะไรคือผลลพัธ์ของการไมเ่ช่ือฟัง? 

จาก    

จาก    

8.  อะไรคือผลลพัธ์ของการเช่ือฟัง? 

จาก    

จาก    

จาก    

จาก    

จาก    

จาก    

9.  มีผลลพัธ์อ่ืนๆ ของการเช่ือฟังและการไมเ่ช่ือฟังอีกหรือไม?่ จงเขียนผลลพัธ์นัน้ 

  

  

  

  

  

  

  



ช่ือ     การเช่ือฟังมนุษย์ 

ชัน้   โครงการที่ 2 

วันกาํหนดส่งงาน    

การเลือกเช่ือฟังผู้นําของเรา 

ในบทท่ี 1 ของคูมื่อผู้ เรียน เราได้พดูถึงวิธีปฏิบตัิตนเพ่ือแสดงให้ผู้ นําของเราเห็นว่าเราต้องการท่ีจะเช่ือฟัง

พวกเขา 

1.  จากความคิดเห็นท่ีให้ไว้ในชัน้เรียน  จงเลือกมาหนึง่วิธีท่ีเราสามารถแสดงให้คนท่ีมีสิทธิอํานาจเหนือ

เราเห็นวา่เราต้องการเช่ือฟังเขาหรือเธอ  

  

  

  

2.  จงบรรยายวา่จะเกิดอะไรขึน้เม่ือเราพยายามท่ีจะเช่ือฟัง  (เราตอบสนองอย่างไรเม่ือผู้ นําของเราบอก

สิ่งท่ีเขาอยากให้เราทํา?) 

  

  

  

  

  

  

3.  เป็นเร่ืองง่ายหรือไมใ่นการแสดงวา่เราต้องการเช่ือฟังผู้ นํา?  ทําไมจงึเป็นอยา่งนัน้? 

  

  

  

  

4.  เรารู้สกึอยา่งไรหลงัจากท่ีได้แสดงให้ผู้ นําเห็นวา่เราต้องการเช่ือฟัง? 

  

  

  

  



การเช่ือฟังมนุษย์ 

โครงการที่ 2  หน้าที่ 2  

5.  บคุคลท่ีมีสิทธิอํานาจตอบสนองตอ่เราอยา่งไร เม่ือเราทําในสิ่งท่ีเขาวางแผนไว้ในกิจกรรมท่ี 1 ของ

โครงการนี ้(เม่ือเราได้แสดงว่าเราต้องการเช่ือฟังเขาหรือเธอ)? 

  

  

  

  

  

  

6. เราเช่ือฟังได้ง่ายขึน้หรือไมห่ลงัจากท่ีเราบอกตนเองว่า เราต้องการจะเช่ือฟัง? จงให้เหตผุล 

  

  

  

  

  

  

7.  ยงัมีวิธีอ่ืนอีกหรือไมท่ี่สามารถแสดงให้ผู้ นําเห็นวา่เราต้องการเช่ือฟังพวกเขา? 

  

  

  

  

  

  

8.  อะไรคือแนวคดิใหม่ๆ  ท่ีเราได้เรียนรู้จากการเช่ือฟังผู้ นําของเรา? 

  

  

  

  



ช่ือ     การเช่ือฟังมนุษย์ 

ชัน้   โครงการที่ 3 

วันกาํหนดส่งงาน    

ดาเนียลกับอาหารของเขา 

จงอา่นดาเนียลบทท่ี 1 จากพระคริสตธรรมคมัภีร์ไทย ฉบบัอมตธรรมร่วมสมยั (พิมพ์อยูท่ี่ด้านหลงั

ของโครงการนี)้ เพ่ือการตอบในแตล่ะคําถาม  จงเขียนข้อพระคมัภีร์ท่ีใช้ตอบคําถามลงไปด้วย (เช่น: จาก

ข้อ     5     )  จงเขียนคําตอบด้วยคําพดูของเราเอง  

1.  เหตใุดดาเนียลจงึไม่เช่ือฟังสิ่งท่ีเขาถกูบอกให้ทําตัง้แตค่รัง้แรก?    

จาก    

  

2.  อะไรคือเหตผุลหลกัท่ีดาเนียลถกูสัง่ให้กินอาหารและด่ืมเหล้าองุ่นของกษัตริย์? 

จาก    

  

3.   ดาเนียลได้รับคําสัง่จากผู้ นําของเขาให้กินอาหารตามคําบญัชาของกษัตริย์ท่ีมีตอ่เขา  ดาเนียล ทํา

อะไรบ้างก่อนท่ีเขาจะเช่ือฟังคนท่ีมีสิทธิอํานาจ?   จงเขียนสิ่งท่ีดาเนียลทํา  (อย่างน้อยมี คําตอบท่ี

เป็นไปได้เจ็ดประการ)  จงหาคําตอบจากข้อท่ี 5-15 

1)  จาก    

  

2)  จาก    

  

3)  จาก    

  

4)  จาก    

  

5)  จาก    

  

6)  จาก    

  

7)  จาก    

  



การเช่ือฟังมนุษย์ 

โครงการที่ 3   หน้าที่ 2  

4.  อะไรคือทา่ทีของดาเนียลตอ่คนท่ีมีสิทธิอํานาจ? 

จาก    

  

5.  ทําไมดาเนียลจงึเช่ือฟัง? 

จาก    

  

ดาเนียล 1 พระคริสตธรรมคมัภีร์ไทย ฉบบัอมตธรรมร่วมสมยั 

1 ในปีท่ีสามของรัชกาลกษัตริย์เยโฮยาคิมแหง่ยดูาห์ 

กษัตริย์เนบคูดัเนสซาร์แหง่บาบิโลนทรงกรีธาทพัมาล้อม

กรุงเยรูซาเลม็ 2 และองค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงมอบกษัตริย์ 

เยโฮยาคิมแหง่ยดูาห์พร้อมทัง้ภาชนะบางอยา่งในพระวิหาร

ของพระเจ้าไว้ในมือเนบคูดัเนสซาร์ เนบคูดัเนสซาร์ทรงนํา

สิง่เหลา่นีไ้ปเก็บไว้ท่ีคลงัของวิหารเทพเจ้าของตนใน 

บาบิโลน[a] 

3 แล้วเนบคูดัเนสซาร์ตรัสบญัชาอชัเปนสัหวัหน้า

กรมวงัให้คดัเลอืกชายหนุม่อิสราเอลบางคนซึง่เป็นเชือ้ 

พระวงศ์และอยูใ่นตระกลูขนุนาง 4 คนหนุม่ท่ีมีรูปร่าง

หน้าตาดี ไมพิ่กลพิการ เฉลยีวฉลาดพร้อมท่ีจะเรียนรู้ ได้รับ

การศกึษาอบรมมาอยา่งดี มีไหวพริบปฏิภาณ และ

คณุสมบตัิเหมาะสมท่ีจะปฏิบตัิหน้าท่ีในพระราชวงั 

ให้อชัเปนสัสอนภาษาและวรรณคดีของชาวบาบิโลน[b]แก่

ชายหนุม่เหลา่นี ้5 กษัตริย์ทรงประทานอาหารและเหล้า

องุ่นจากโต๊ะเสวยแกค่นเหลา่นีท้กุวนัและให้พวกเขารับการ

ฝึกฝนตลอดสามปี หลงัจากนัน้จงึเข้ารับราชการ 

6 ในกลุม่ชายหนุม่เหลา่นี ้มีบางคนจากยดูาห์ได้แก่

ดาเนียล ฮานนัยาห์ มิชาเอล และอาซาริยาห์ 7 หวัหน้า

กรมวงัตัง้ช่ือใหมใ่ห้พวกเขาดงันี ้ดาเนียลช่ือเบลเทชสัซาร์ 

ฮานนัยาห์ช่ือชดัรัค มชิาเอลช่ือเมชาค และอาซาริยาห์ช่ือ

อาเบดเนโก 

8 แตด่าเนียลตัง้ปณิธานไว้วา่จะไมย่อมให้ตนเองเป็น

มลทินเพราะเคร่ืองเสวย ทัง้อาหารและเหล้าองุ่น จึงขอ

อนญุาตจากหวัหน้ากรมวงัท่ีจะไมทํ่าให้ตนเองเป็นมลทิน

อยา่งนัน้ 9 พระเจ้าทรงบนัดาลให้หวัหน้ากรมวงัชอบพอ

และเห็นใจดาเนียล 10 แตเ่ขาบอกดาเนียลวา่ “เรากลวัเจ้า

เหนือหวัซึง่ทรงเป็นผู้ประทานอาหารและเคร่ืองดื่มให้พวก

เจ้า หากเราปลอ่ยให้พระองค์เห็นพวกเจ้าซูบซีดกวา่ชาย

หนุม่รุ่นราวคราวเดียวกนั พระองค์คงตดัหวัเราเพราะพวก

เจ้า” 

11 ดาเนียลจงึบอกผู้ดแูลซึง่หวัหน้ากรมวงัแตง่ตัง้ให้

รับผิดชอบดาเนียล ฮานนัยาห์ มชิาเอล และอาซาริยาห์วา่ 

12 “โปรดลองให้ผู้ รับใช้ของทา่นกินแตผ่กัและดืม่แตนํ่า้สกั

สบิวนั 13 แล้วเปรียบเทียบหน้าตาของพวกเรากบัชายหนุม่

ซึง่รับประทานเคร่ืองเสวย จากนัน้เชิญทา่นปฏิบตัติอ่ผู้ รับ

ใช้ตามท่ีทา่นเห็นควรเถิด” 14 ผู้ดแูลก็ตกลงตามนีแ้ละให้

พวกเขาทดลองดสูบิวนั 

15 เมือ่ครบสบิวนัแล้ว ปรากฏวา่พวกเขาดแูข็งแรงและ

มีพลานามยัดีกวา่ชายหนุม่อ่ืนๆ ท่ีรับประทานเคร่ืองเสวย 

16 ฉะนัน้ผู้ดแูลจึงงดให้เคร่ืองเสวยและเหล้าองุ่น แตใ่ห้เขา

ทัง้สีรั่บประทานผกั 

17 พระเจ้าโปรดให้ชายหนุม่ทัง้สีม่ีความรู้ความเข้าใจ

ในวรรณกรรมและวิทยาการทกุอยา่ง ตวัดาเนียลนัน้

สามารถเข้าใจนิมิตและความฝันทกุประเภท 

18 เมือ่ครบกําหนดท่ีกษัตริย์ทรงบญัชา หวัหน้ากรมวงั

นําชายหนุม่ทัง้ปวงท่ีคดัเลอืกไว้เข้าเฝา้กษัตริย์เนบคูดัเนส

ซาร์ 19 กษัตริย์ทรงสนทนากบัพวกเขาและทรงพบวา่ไมม่ี

ชายหนุม่คนใดเทียบเคยีงดาเนียล ฮานนัยาห์ มชิาเอล และ

อาซาริยาห์ได้ ทัง้สีค่นนีจ้ึงเข้ารับราชการอยูใ่นราชสาํนกั 

20 กษัตริย์ทรงซกัถามพวกเขาทกุเร่ืองในด้านสติปัญญา

และความเข้าใจ และทรงพบวา่พวกเขาดเีดน่กวา่พวก

นกัเลน่อาคมและนกัเวทมนตร์ทัว่ราชอาณาจกัรถึงสบิเทา่ 

21 ดาเนียลรับราชการเร่ือยมาจวบจนปีท่ีหนึง่แหง่

รัชกาลกษัตริย์ไซรัส 

     คําอธิบายเพ่ิมเติม:   1:2 ภาษาฮีบรูวา่ชินาร์       1:4 หรือชาวเคลเดีย 



ช่ือ     การเช่ือฟังมนุษย์ 

ชัน้   โครงการที่ 4 

วันกาํหนดส่งงาน    

ประสบการณ์เร่ืองการเช่ือฟังผู้นําของเรา 

คาํส่ัง 

จงคดิถึงชว่งไมก่ี่วนัท่ีผ่านมาเม่ือเราถกูบอกให้ทําบางสิ่งโดยบคุคลท่ีมีสิทธิอํานาจเหนือเรา  

1. จงเลือกสกัสามตวัอยา่งแล้วตอบคําถามด้านลา่ง 

2. หากเราไมแ่นใ่จว่าอะไรคือเหตผุลหลกัของเขาหรือเธอ  เราอาจต้องเขียนเหตผุลท่ีเป็นไปได้ 

3. เราอาจพบวา่การพดูคยุเร่ืองนีก้บัผู้ นําของเราหลงัจากท่ีได้เสร็จสิน้โครงการนีแ้ล้วนา่จะเป็นสิ่ง

ท่ีดี  เพ่ือจะค้นหาวา่เหตผุลของเรานัน้ใกล้เคียงกบัเหตผุลของผู้ นํามากน้อยเพียงใด 

ตัวอย่างที่ 1 

1.  อะไรคือสิ่งท่ีเขาหรือเธอได้บอกให้เราทํา?      

  

  

  

  

  

  

  

2.  อะไรคือเหตผุลหลกัท่ีเขาหรือเธอบอกให้เราทําสิ่งนัน้? 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



การเช่ือฟังมนุษย์ 

โครงการที่ 4   หน้าที่ 2  

ตัวอย่างที่ 2 

1.  อะไรคือสิ่งท่ีเขาหรือเธอได้บอกให้เราทํา?      

  

  

  

  

  

2.  อะไรคือเหตผุลหลกัท่ีเขาหรือเธอบอกให้เราทําสิ่งนัน้? 

  

  

  

  

  

  

ตัวอย่างที่ 3 

1.  อะไรคือสิ่งท่ีเขาหรือเธอได้บอกให้เราทํา?      

  

  

  

  

  

2.  อะไรคือเหตผุลหลกัท่ีเขาหรือเธอบอกให้เราทําสิ่งนัน้? 

  

  

  

  

  



ช่ือ     การเช่ือฟังมนุษย์ 

ชัน้   โครงการที่ 5 

วันกาํหนดส่งงาน    

เพื่อนสามคนของดาเนียลกับเตาไฟที่ลุกโพลง  

อา่นดาเนียลบทท่ี 3 จากฉบบัสมาคมพระคริสตธรรม (พิมพ์อยูท่ี่ด้านหลงัของโครงการนี)้  ในการตอบแต่

ละคําถาม จงเขียนข้อพระคมัภีร์ท่ีใช้ตอบคําถามลงไปด้วย (เชน่จากข้อ 5)   จงเขียนคําตอบด้วยคําพดูของ

เราเอง 

1.  อะไรคือเหตผุลหลกัท่ีชายทัง้สามคนถกูบอกให้ก้มกราบนมสัการตอ่หน้ารูปปัน้ทองคํา? 

จาก    

  

  

2.  ทําไมชายทัง้สามคนจงึไมเ่ช่ือฟัง? 

จาก    

  

  

3.  อะไรคือผลลพัธ์ของการไมเ่ช่ือฟังของพวกเขา?  (มีคําตอบท่ีเป็นไปได้แปดประการ)    

1)  จาก    

2)  จาก    

3)  จาก    

4)  จาก    

5)  จาก    

6)  จาก    

7)  จาก    

8)  จาก    

4.  อะไรคือทา่ทีของพวกเขาตอ่กษัตริย์? 

จาก    

  

  

  



การเช่ือฟังมนุษย์                                                    ดาเนียลบทที่ 3 

โครงการที่ 5  หน้าที่ 2                                       จากพระคริสตธรรมคัมภีร์ไทย ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย 

เทวรูปทองคําและเตาไฟร้อนแรง 
1 กษัตริย์เนบคูดัเนสซาร์ ทรงสร้างเทวรูปทองคําสงูถึง 60 

ศอก กว้าง 6 ศอก[a]ตัง้ไว้ในท่ีราบดรูาในมณฑลบาบิโลน 2 
แล้วทรงให้เรียกเสนาบดี ข้าหลวงภาค ผู้วา่การ ราชมนตรี 
ขนุคลงั ผู้ พิพากษา ตลุาการ และเจ้าหน้าท่ีของทกุมณฑล
มาชมุนมุเพ่ือร่วมงานฉลองเทวรูปซึง่สถาปนาขึน้นัน้ 3 คน
เหลา่นัน้ก็มาร่วมฉลองและยืนอยูห่น้าเทวรูปท่ีกษัตริย์เนบู
คดัเนสซาร์ทรงสร้างขึน้ 
4 แล้วมีเสยีงป่าวประกาศวา่ “บรรดาพลเมืองทกุชาติทกุ

ภาษา มีพระราชโองการวา่ 5 ทนัทีท่ีพวกเจ้าได้ยินเสยีงเขา
สตัว์ ขลุย่ พิณ พิณเขาคู ่พิณใหญ่ ป่ี และเสยีงดนตรีทกุ
ชนิด จงหมอบกราบลงนมสัการเทวรูปทองคาํท่ีกษัตริย์เนบู
คดัเนสซาร์สร้างขึน้ 6 ผู้ใดก็ตามท่ีไมย่อมหมอบกราบลง
นมสัการ จะถกูโยนเข้าไปในเตาไฟลกุโชนทนัที” 
7 ฉะนัน้ทนัทีท่ีคนทัง้หลายได้ยินเสยีงเขาสตัว์ ขลุย่ พิณ 

พิณเขาคู ่พิณใหญ่ และเสยีงดนตรีทกุชนิด พลเมืองทัง้ปวง
จากทกุชาติทกุภาษาก็หมอบกราบลงนมสัการเทวรูปทอง
คําท่ีกษัตริย์เนบคูดัเนสซาร์ทรงสร้างขึน้ 
8 ในครัง้นัน้มีโหราจารย์[b]บางคนมาทลูฟอ้งกษัตริย์เร่ือง

ชาวยิว 9 พวกเขามาทลูเนบคูดัเนสซาร์วา่ “ข้าแตก่ษัตริย์ 
ขอจงทรงพระเจริญ! 10 ฝ่าพระบาททรงประกาศพระราช
กฤษฎีกาวา่ ทกุคนท่ีได้ยินเสยีงเขาสตัว์ ขลุย่ พิณ พิณเขาคู ่
พิณใหญ่ ป่ี และเสยีงดนตรีทกุชนิด ให้หมอบกราบลง
นมสัการเทวรูปทองคาํ 11 และผู้ใดท่ีไมย่อมหมอบกราบลง
นมสัการจะถกูโยนเข้าไปในเตาไฟลกุโชนทนัที 12 แตม่ี
ชาวยิวบางคนคือ ชดัรัค เมชาคและอาเบดเนโกท่ีฝ่าพระ
บาททรงแตง่ตัง้ให้ดแูลมณฑลบาบิโลนนัน้ไมย่อมทําตาม
พระบญัชา เขาเหลา่นัน้ไมก่ราบไหว้เทพเจ้าตา่งๆ ของฝ่า
พระบาท และไมย่อมนมสัการเทวรูปทองคาํท่ีฝ่าพระบาท
ทรงสร้างขึน้” 
13 เนบคูดัเนสซาร์จงึทรงพระพิโรธยิ่งนกั และตรัสสัง่ให้นํา

ตวัชดัรัค เมชาค และอาเบดเนโกมาเข้าเฝา้ 14 แล้วตรัสกบั
พวกเขาวา่ “ชดัรัค เมชาคและอาเบดเนโก จริงหรือท่ีพวก
เจ้าไมย่อมปรนนิบตัเิทพเจ้าของเรา หรือนมสัการเทวรูปท
องคําท่ีเราสร้างขึน้ 15 บดันีห้ากพวกเจ้าได้ยินเสยีงเขาสตัว์ 
ขลุย่ พิณ พิณเขาคู ่พิณใหญ่ ป่ี และเสยีงดนตรีทกุชนิด
ประโคมขึน้แล้ว ถ้าพวกเจ้าพร้อมท่ีจะหมอบกราบนมสัการ
เทวรูปท่ีเราสร้างขึน้ก็ดี แตห่ากพวกเจ้าไมน่มสัการจะถกู
โยนเข้าไปในเตาไฟลกุโชนทนัที แล้วเทพเจ้าองค์ใดเลา่จะ
สามารถช่วยพวกเจ้าให้พ้นจากมอืเราไปได้?” 
16 ชดัรัค เมชาค และอาเบดเนโกทลูกษัตริย์วา่ “ข้าแตเ่นบู

คดัเนสซาร์ ข้าพระบาททัง้หลายไมจํ่าเป็นต้องทลูแก้ตา่งให้
ตนเองตอ่ฝ่าพระบาทในเร่ืองนี ้17 หากข้าพระบาทถกูโยน
เข้าไปในเตาไฟลกุโชน ข้าแตก่ษัตริย์ พระเจ้าท่ีข้าพระบาท
ทัง้หลายปรนนิบตัินัน้จะทรงกอบกู้และทรงชว่ยข้าพระบาท
ทัง้หลายให้พ้นจากเงือ้มพระหตัถ์ของฝ่าพระบาทได้ 18 แต่

ถึงแม้พระองค์ไมท่รงช่วย ข้าแตก่ษัตริย์ ก็ขอฝ่าพระบาท
ทรงทราบเถิดวา่ ข้าพระบาทจะไมย่อมปรนนิบตัเิทพ
เจ้าของฝ่าพระบาทหรือนมสัการเทวรูปทองคาํท่ีทรงตัง้ขึน้
เป็นอนัขาด” 
19 เนบคูดัเนสซาร์จงึทรงพระพิโรธชดัรัค เมชาค และ

อาเบดเนโกยิง่นกั พระทยัท่ีเคยปรานีตอ่พวกเขาก็เปลีย่นไป 
และตรัสสัง่ให้โหมไฟในเตาให้ร้อนแรงขึน้อีกเจ็ดเทา่ 20 
แล้วสัง่ให้ทหารท่ีกํายําท่ีสดุในกองทพัจบัชดัรัค เมชาค และ
อาเบดเนโกมามดัและโยนเข้าไปในเตาไฟลกุโชน 21 พวก
ทหารจึงจบัคนทัง้สามมดัและโยนเข้าไปในเตาไฟร้อนแรง 
ทัง้ๆ ท่ีคนทัง้สามยงัโพกผ้า สวมเสือ้ กางเกง และเคร่ืองแตง่
กายอ่ืนๆ อยู ่22 คาํสัง่ของกษัตริย์เร่งดว่นมาก และเตาไฟก็
ร้อนแรงจนเปลวไฟแลบออกมา แผดเผาเหลา่ทหารท่ีจบั
ชดัรัค เมชาค และอาเบดเนโกโยนเข้าไปในเตานัน้สิน้ชีวิต 
23 คนทัง้สามท่ีถกูมดัไว้อยา่งแนน่หนาก็ถกูโยนเข้าไปใน
เตาไฟลกุโชน 

24 แล้วกษัตริย์เนบคูดัเนสซาร์ก็ทรงลกุขึน้ทนัทีด้วยความ
ประหลาดพระทยั และตรัสถามบรรดาราชมนตรีวา่ “เรามดั
สามคนโยนเข้าไปในเตาไฟไมใ่ชห่รือ?” 
ราชมนตรีทลูวา่ “ใช่แล้วพระเจ้าข้า” 
25 กษัตริย์ตรัสวา่ “แตด่สู ิเราเห็นสีค่นเดินอยูใ่นเตาไฟ 

ไมไ่ด้ถกูมดัหรือเป็นอนัตรายแตอ่ยา่งใด และคนท่ีสีน่ัน้ก็ดู
เหมือนเทพบตุร” 
26 เนบคูดัเนสซาร์จงึเสดจ็ไปท่ีประตขูองเตาไฟอนัร้อนแรง

นัน้ และทรงร้องเรียกวา่ “ชดัรัค เมชาค และอาเบดเนโกผู้ รับ
ใช้ของพระเจ้าสงูสดุเอย๋ จงออกมาเถิด! จงออกมาน่ี!” 
ดงันัน้ชดัรัค เมชาค และอาเบดเนโกจึงออกมาจากไฟ 27 

บรรดาเสนาบดี ข้าหลวงภาค ผู้วา่การ และราชมนตรีตา่ง
มาห้อมล้อมคนทัง้สาม เห็นวา่ไฟไมไ่ด้ทําอนัตรายร่างกาย
ของเขาเลย ผมก็ไมไ่ด้ไหม้ไปแม้สกัเส้น เสือ้ผ้าก็ไมไ่ด้ถกูเผา
ไหม้ ไมม่ีแม้แตก่ลิน่ไหม้ 
28 เนบคูดัเนสซาร์จงึตรัสวา่ “ขอสรรเสริญพระเจ้าของ

ชดัรัค เมชาค และอาเบดเนโก ผู้ทรงสง่ทตูสวรรค์ของ
พระองค์มาชว่ยผู้ รับใช้ของพระองค์! พวกเขาไว้วางใจใน
พระเจ้า ละเมิดคาํสัง่ของกษัตริย์ และยอมตายเสยีดีกวา่
ยอมปรนนิบตัินมสัการพระอ่ืนใดเว้นแตพ่ระเจ้าของตน 29 
ฉะนัน้เราขอประกาศกฤษฎีกาวา่ ไมว่า่พลเมืองชาตใิด
ภาษาใดกลา่ววาจาลว่งเกินพระเจ้าของชดัรัค เมชาค และ
อาเบดเนโกจะถกูฟันเป็นทอ่นๆ และบ้านเรือนของเขาจะถกู
พงัทลายเป็นกองขยะ เพราะไมม่เีทพเจ้าอ่ืนใดสามารถชว่ย
ได้ถึงเพียงนี”้ 
30 แล้วกษัตริย์ทรงเลือ่นตาํแหนง่ให้ชดัรัค เมชาค และ

อาเบดเนโกให้สงูขึน้ในมณฑลบาบิโลน 
คําอธิบายเพ่ิมเติม:   3:1 คือ สงูถึงประมาณ 27 เมตร กว้างประมาณ 
2.7 เมตร    3:8 หรือชาวเคลเดีย 



ช่ือ     การเช่ือฟังมนุษย์ 

ชัน้   โครงการที่ 6 

วันกาํหนดส่งงาน    

เปรียบเทยีบพระธรรมดาเนียลบทที่ 1 กับบทที่ 3 

จงอา่นดาเนียลบทท่ี 1 และบทท่ี 3 อีกครัง้ก่อนท่ีจะตอบคําถามตอ่ไปนี ้   

1.  อะไรคือพืน้ฐานความแตกตา่งระหวา่งสองสถานการณ์นีซ้ึง่เก่ียวข้องกบัการเช่ือฟังคนท่ีมีสิทธิ

อํานาจ? 

จาก    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.  การตอบสนองของเราจะเป็นอยา่งไรตอ่ทัง้สองสถานการณ์นี?้  จงให้เหตผุล 

ก.  ดาเนียล 1:  

  

  

  

  

  

  

  



การเช่ือฟังมนุษย์ 

โครงการที่ 6   หน้าที่ 2  

ข.  ดาเนียล 3:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ช่ือ     การเช่ือฟังมนุษย์ 

ชัน้   โครงการที่ 7 

วันกาํหนดส่งงาน    

ผลลัพธ์ของการเช่ือฟังและการไม่เช่ือฟัง 

1.  จงเขียนผลลพัธ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการเช่ือฟังผู้ นําของเรา 

จงเขียนอยา่งน้อย________ผลลพัธ์ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.  จงเขียนผลลพัธ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการไมเ่ช่ือฟังผู้ นําของเรา 

จงเขียนอยา่งน้อย________ผลลพัธ์ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



การเช่ือฟังมนุษย์ 
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ช่ือ     การเช่ือฟังมนุษย์ 

ชัน้   โครงการที่ 8 

วันกาํหนดส่งงาน    

การเช่ือฟังด้วยตัวของเราเอง 

เราได้พดูถึงการเช่ือฟังในสามระดบัในบทเรียนท่ี 2 ของคูมื่อผู้ เรียน นัน่คือ 

 1. จงเช่ือฟังเพราะวา่เราถกูบอกให้ทําสิ่งนัน้ 

 2. จงเช่ือฟังและค้นหาเหตผุลหลกัท่ีผู้ นําบอกเราให้ทําสิ่งนัน้ 

 3. จงเช่ือฟังด้วยตวัของเราเอง (เพราะวา่เป็นสิ่งท่ีถกูต้องท่ีจะทํา) 

จงคดิถึงชว่งสองสามวนัท่ีผา่นมา และเขียนสถานการณ์ซึ่งเราได้เช่ือฟังด้วยตนเอง    

จงเลือกเอาหนึง่สถานการณ์ แล้วตอบคําถามตอ่ไปนี ้

1.  เราได้ทําอะไรด้วยตวัของเราเองโดยไมต้่องให้ผู้ นําบอก? 

  

  

  

  

  

2.  เป็นการง่ายหรือไมท่ี่จะเช่ือฟังโดยท่ีไมต้่องมีผู้ มีสิทธิอํานาจอยูใ่กล้?   

จงอธิบาย 

  

  

  

  

  

3.  เราถกูทดลองให้ไมเ่ช่ือฟังบ้างหรือไม?่   

จงอธิบาย 

  

  

  

  



การเช่ือฟังมนุษย์ 

โครงการที่ 8   หน้าที่ 2  

4. เราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้นี?้ 

ก.   

  

  

ข.   

  

  

ค.   

  

  

ง.   

  

  

จ.   

  

  

  



รายการการบ้าน 

 

ช่ือวชิา  การเช่ือฟังมบุษย์  

 

 

แบบทดสอบย่อย ข้อทอ่งจํา วนัท่ี 

 1     

 2     

 3     

 

 

โครงการ   วนักําหนดสง่งาน 

 1    

 2    

 3    

 4    

 5    

 6    

 7    

 8    

     

     

     

 

 

การสอบ วนัท่ี   
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