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เร่ือง  จากภัยพิบัติสูอิสรภาพ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเช่ือมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา 

ตัวชี้วัด:  รู และเขาในพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู:  รู และเขาใจเรื่องราวในพระคัมภีร 

 

กลุมอายุ:  6-8 

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  คนพิเศษของพระเจา 

บทเรียน: จากภัยพิบัติสูอิสรภาพ  

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็กๆจะ… 
• พูดถึงภัยพิบัติสามประการ 
• อธิษฐานดวยความเช่ือในพระเจา 
• บอกถึงวิธีการหน่ึงอยางที่พระเจาไดบอกใหกับคนอิสราเอล 
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อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  
 

1. สิ่งของ หรือกระดาษที่ใชแทนภัยพิบัติแตละอยาง: 
• เลือด: ผาสีแดง, กระดาษสีแดง, กระดาษที่เขียนคําวา “เลือด” 
• กบ: รูปของกบ, หนังสือภาพที่มีรูปกบอยู, สิ่งของที่มีรูปกบ, กระดาษที่มีการวาดรูปกบ 
• ริ้น: รูปของแมลงตัวเล็กๆ, กระดาษที่เขียนคําวา “ริ้น” 
• แมลงวัน: รูปแมลงวัน, กระดาษที่มีรูปแมลงวัน 
• สัควเล้ียง: สิ่งของที่สื่อเก่ียวกับวัว, มา, แกะ, แพะ, ลา และอูฐ, รูปวาดของสัตวตางๆ 
• ฝ: พลาสเตอร, กระดาษที่เขียนคําวา “ฝ” 
• ลูกเห็บ: ทํากระดาษใหเปนลูกๆเหมือนกับลูกเห็บ, กระดาษที่เขียนคําวา “ลูกเห็บ”  
• ต๊ักแตน: รูปต๊ักแตน, รูปวาดต๊ักแตน 
• ความมืด: ไฟฉาย, กระดาษหรือผาสีดํา, กระดาษที่เขียนคําวา “ความมืด” 



• ลูกชายคนแรกถูกฆา: รูปเด็กผูชาย, กระดาษที่เขียนคําวา “ลูกชายคนแรก” 
 
อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม: 

1. กระดาษ11 แผน 
2. ดินสอสี หรือสีเทียน 
3. ที่เย็บกระดาษ หรือดาย 

 
สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา: 
 

1. อาน และศึกษาบทเรียน 
2. รวบรวมอุปกรณตางๆ 
3. อาน และศึกษาพระธรรม อพย 4-5 และ 7-10. 
4. อธิษฐานเผ่ือเด็กๆเพื่อที่พวกเขาจะเช่ือวาพระเจาทรงมีอํานาจเหนือคน หรือสถานการณใดๆ 

       
 
 

 
ขั้นตอนการเรียนการสอน: 

 
การนําเขาสูบทเรียน:   
  

 
 ในบทเรียนท่ีผานมา เราเรียนรูวาพระเจาไดพูดกับโมเสสผานทางพุมไมท่ีลุกโชนอยู พระเจาไดมอบหมายงานพิเศษ

อะไรใหกับโมเสส (โมเสสจะตองพาคนอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต) พระเจารูวาโมเสสรูสึกกลัว ดังน้ันพระองคใหอาโรน
พี่ชายของโมเสสไปกับเขา มีงานอะไรบางท่ีเธอคืดวาถามีคนมาชวยเธอแลวจะทํางานชิ้นน้ันไดงายขึ้น ใหเด็กๆไดตอบสนอง 
 

 เร่ืองราวในวันน้ี พวกเธอจะไดพดูประโยคๆหน่ึงซ้ําไปซ้ํามาหลายคร้ัง ใหต้ังใจฟงประโยคนี้ แลวเราจะฝกพูดดวยกัน – 
“จงปลอยประชากรของเราไป” ใหทุกคนพูด, ใหเฉพาะเด็กผูชายพูด, ใหเฉพาะเด็กผูหญิงพูด และใหทุกคนพูดพรอมกันอีกครั้ง 
พวกเธอตองมองดูท่ีครู และทุกคร้ังท่ีครูยกมือขึ้น ใหพวกเธอพูดประโยค  “จงปลอยประชากรของเราไป” 

 

 โมเสส กับอาโรนไปหาฟาโรห และพูดวา (ใหยกมือขึ้น) “จงปลอยประชากรของเราไป”  เธอคิดวาฟาโรหเชื่อฟงไหม 
ใหดูวาครูพยักหนาหรือสายหัว ใหคุณสายหนา “ไม” เขาไมฟง แตยังใชงานคนอิสราเอลหนักขึ้นอีก เธอคิดวาโมเสสจะรูสึกอยู 
ใหเด็กๆไดตอบสนอง 
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 พระเจาไดยํ้ากับโมเสสวา ฟาโรหน้ันไมไดมีฤทธ์ิเดชเทากับพระเจา ใหเรามาดูวาพระเจาไดสําแดงฤทธ์ิเดชอยางไรบาง
ใหกับโมเสส, คนอียิปต และโดยเฉพาะฟาโรห 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน:  

 
   

 

 พระเจาบอกกับโมเสสใหทําสิ่งท่ีตองทํา ในตอนเชา ฟาโรหเดินลงไปที่แมนํ้าไนลเพ่ือท่ีจะอาบน้ํา โมเสสไดไปพบกับเขา
ท่ีริมฝงแมนํ้าไนล ทําไมแมนํ้าไนลจึงมีความสําคัญตอชีวิตของโมเสส (ตอนที่โมเสสยังเปนเด็กทารกอยู เขาอยูใน
ตะกราลอยอยูในแมนํ้าไนลเพ่ือรักษาชีวิตเอาไว และลูกสาวของฟาโรหไดมาพบเขา)   

 โมเสสไดพบกับฟาโรห และพูดกับเขาวา (ใหยกมือขึ้น และใหเด็กๆพูดวา “จงปลอยประชากรของเราไป”) ฟาโรหกลับ
พูดวา (ใหคุณสายหนา “ไม” และใหเด็กๆตะโกนคําวา “ไม”) 

 พระเจาจึงใหเกิดภัยพิบัติ ภัยพิบัติคือความเลวราย หรือปญหาตางๆ พระเจาไดสําแดงฤทธ์ิเดชของพระองคโดยการให
แมนํ้าไนลกลายเปนสีเลือด เลือกเด็กคนหน่ึงใหถือสิ่งของที่ใชแทนภัยพิบัติ “เลือด” 

 ใหเอามืออุดจมุกของตัวเองสักครูหน่ึงเพราะกล่ินคาวเลือด เธอคิดวาคราวน้ีฟาโรหจะอาบนํ้าในแมนํ้าไนลหรือไม (ไม
แนนอน) คิดวาจะมีปญหาอะไรบางถาหากนํ้ากลายเปนเลือด ใหเด็กๆไดตอบสนอง  

 หน่ึงสัปดาหผานไป โมเสสกลับไปหาฟาโรหอีกคร้ังหน่ึง และพุดวา (ใหยกมือขึ้น) ฟาโรหบอกวา (ใหคุณสายหนา 
“ไม”) พระเจาจึงไดสงภัยพิบัติอยางท่ีสองคือ – กบ ใหเด็กๆกระโดดไปมาเหมือนกบ 

 เลือกเด็กอีกคนหน่ึงใหถือรูปเด็ก และไปยืนขางๆเด็กคนที่ถือสิ่งของท่ีสื่อเก่ียวกับเลือด เธอคิดวาจะมีปญหาอะไร
เกิดขึ้นบางถามีกบอยูทุกหนทุกแหง ใหเด็กๆไดตอบคําถาม 

 ตอนน้ี เกิดภัยพิบัติสองอยางแลว มีอะไรบาง (แมนํ้ากลายเปนเลือด และมีกบทุกที่) ฟาโรหยังคงไมยอมปลอยคน
อิสราเอล พระเจาจึงใหเกิดภัยพิบัติอยางท่ีสาม – ร้ิน ซึ่งเปนแมลงตัวเล็กมาก และบินได ใหเด็กๆทําทาทางเหมือนกับ
กําลังตบร้ินอยู และเลือกเด็กอีกคนหน่ึงใหถือสิ่งของท่ีสื่อเก่ียวกับ ริ้น 

 โมเสสกลับไปหาฟาโรห และพูดวา (ใหยกมือขึ้น) ฟาโรหบอกวา (ใหคุณสายหนา “ไม”) พระเจาจงึไดสงภัยพิบัติอยาง
ท่ีสี่คือ – แมลงวัน ใหเด็กๆทําทาทางเหมือนกับกําลังตบแมลงวันอยู และเลือกเด็กอีกคนหน่ึงใหถือสิ่งของที่สื่อเก่ียวกับ 
แมลงวัน 

 เธอคิดวาจะมีปญหาอะไรบางหากมีแมลงวันอยูทุกหนทุกแหง ใหเด็กบางคนที่จะตอบ พระเจาสงแมลงวันมาให
สําหรับคนอียิปตเทาน้ัน คนอิสราเอลไมไดรับผลกระทบอะไร 
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 ภัยพิบัติสี่อยางแรกคืออะไรบาง (แมนํ้ากลายเปนเลือด มีกบทุกที่ ริ้น และแมลงวัน) โมเสสกลับไปหาฟาโรห และพูดวา 
(ใหยกมือขึ้น) ฟาโรหบอกวา (ใหคุณสายหนา “ไม”) พระเจาจึงไดสงภัยพิบัติอยางท่ีหาคือ – สัตวเล้ียงของคนอียิปห
ตาย เลือกเด็กอีกคนหน่ึงใหถือสิ่งของที่สื่อเก่ียวกับ “ปศุสัตว” 

 ครูจะพูดชื่อสัตวชนิดตางๆ และใหพวกเธอทําเสียง และทําทาทางเหมือนกับสัตวเหลาน้ัน ใหคุณพูดช่ือสัตวที่ละชนิด 
และใหเด็กๆทําเสียง และแสดงทาทางเหมือนกับสัตวชนิดน้ัน: วัว, มา, แกะ, แพะ, ลา และอูฐ) 

 แมวาสัตวเล้ียงของคนอียิปตจะตายทั้งหมด แตฟาโรหยังใจแข็งไมยอมปลอยคนอิสราเอล พระเจาจึงไดสงภัยพิบัติ
อยางที่หกคือ ฝเกิดกับคนอียิปต ฝคือตุม และกลายเปนแผลพอง หรือแผลช้ํา เธอคิดวาคนท่ีเปนฝจะรูสึกอยางไร ให
เด็กๆไดตอบสนอง ใหเด็กๆทําทาทางเหมือนกับคนเปนฝ (คัน, เกาผิวตัวเอง, รองไห) เลือกเด็กอีกคนหน่ึงใหถือ
สิ่งของที่สื่อเก่ียวกับ ฝ 

 ภัยพิบัติหกอยางแรกคืออะไรบาง (แมนํ้ากลายเปนเลือด มีกบทุกที่ ริ้น แมลงวัน สัตวเล้ียงตาย และฝ) โมเสสกลับไป
หาฟาโรห และพูดวา (ใหยกมือขึ้น) ฟาโรหบอกวา (ใหคุณสายหนา “ไม”) พระเจาจึงไดสงภัยพิบัติอยางที่เจ็ดคือ – 
ลูกเห็บ 

 ลูกเห็บคือ กอนนํ้าแข็งเล็กๆท่ีตกลงมาจากฟา ลูกเห็บทําลายพืชผักตางๆ และบางคร้ังอาจจะฆาคนได ใหเด็กๆทําทาทาง
เหมือนกับกําลังหลบลุกเห็บ เลือกเด็กอีกคนหน่ึงใหถือสิ่งของที่สื่อเก่ียวกับ ลูกเห็บ 

 โมเสสกลับไปหาฟาโรหเปนคร้ังท่ีแปด และพูดวา (ใหยกมือขึ้น) ฟาโรหบอกวา (ใหคุณสายหนา “ไม”) พระเจาจึงได
สงภัยพิบัติอยางท่ีแปดคือ – ต๊ักแตน เปนแมลงชนิดหน่ึง เลือกเด็กอีกคนหน่ึงใหถือสิ่งของที่สื่อเก่ียวกับ ต๊ักแตน 

 มีต๊ักแตนอยูทุกหนทุกแหง กัดกินและทําลายพืชผัก และตนไมทุกชนิด ใหเด็กๆทําทาทางเหมือนกับต๊ักแตนกําลังกิน
พืชอยู ภัยพิบัติท้ังแปดอยางคืออะไรบาง (แมนํ้ากลายเปนเลือด มีกบทุกที่ ริ้น แมลงวัน สัตวเล้ียงตาย ฝ ลูกเห็บ และ
ต๊ักแตน) 

 จากน้ันพระเจาไดสําแดงฤทธ์ิเดชอีกคร้ังโดยการใหเกิดความมืดท่ัวประเทศอียิปต คนอียิปหไมสามารถมองอะไรเห็น
เลยเปนเวลาสามวัน ใหเด็กๆน่ังลง และเอามือปดตาประมาณสามนาที เลือกเด็กอีกคนหน่ึงใหถือสิ่งของที่สื่อเก่ียวกับ 
“ความมืด” 

 ภัยพิบัติสุดทายเปนภัยพิบัติท่ีรายแรงที่สุด พระเจาไดสงทูตของพระองคมาฆาลูกชายคนแรกของทุกครอบครัว คน
อิสราเอลนําเลือดจากสัตวท่ีเปนเคร่ืองบูชาปายบนประตูของเขา เพ่ือท่ีทูตจะเลยผานไป ซึ่งตอมาไดกลายเปนเทศการ 
ปสกา 

 เธอคงจินตนาการไดถึงความเศราโศกเสียใจของคนอียิปหท่ีตองสูญเสียลูกชายคนโตของพวกเขา คราวน้ีเม่ือโมเสสพูด
วา (ใหยกมือขึ้น) ฟาโรหพูดวา (ใหคุณพยักหนา “ใช”) ใหเด็กแสดงความยินดี 

 ในท่ีสุดฟาโรหไดยอมปลอยคนอิสราเอลไป โมเสสทํางานไดสําเร็จตามท่ีพระเจาไดทรงเตรียมไวให 



 

 
 

การจบบทเรียน:   

  

 
 
พระเจาไดสงภัยพิบัติท้ังสิบอยางใหกับคนอียิปต ภัยพิบัติมีอะไรบาง (แมนํ้ากลายเปนเลือด มีกบทุกที่ ริ้น แมลงวัน สัตวเล้ียงตาย 
ฝ ลูกเห็บ ต๊ักแตน ความมืด และลูกชายคนโตเสียชีวิต) พระเจาสําแดงใหคนอิสราเอลเห็นวาพระองคทรงฤทธิเหนือฟาโรห 
 
พระเจายังคงมีฤทธ์ิอํานาจ พระองคทรงสําแดงฤทธ์ิเดชในวิธีท่ีแตกตางกัน พระเจาทรงําแดงฤทธ์ิเดชของพระองคในชีวิตของ
เธออยางไรบาง (คําตอบท่ีอาจเปนไปได – การทรงรักษา, ทรงชวยใหเราไมหวาดกลัว, ทรงปกปอง และทรงจัดเตรียมเงินทอง
ใหกับเรา) 
 
ใหเรามาบอกกับพระเจาวาเราเช่ือวาพระองคทรงมีฤทธ์ิอํานาจ ใหพูดตามครูทีละบรรทัด 
 
พระเจา 
ขอบคุณท่ีพระองคทรงมีฤทธ์ิอํานาจ 
ลูกเชื่อในพระองค 
ลูกเชื่อวาพระองคทรงมีฤทธ์ิอํานาจเหนือชีวิตลูก 
ลูกรักพระองค 
อาเมน 
 
 
กิจกรรมเสริม:  

  

 
ใหเอากระดาษ 11 แผน พรอมดวยดินสอสี ใหกับเด็กๆ และใหพวกเขาชวยกันวาดรูปภัยพิบัติทั้งสิบลงบนกระดาษ 10 แผน สวน
แผนที่ 11 น้ันใหพวกเขาเขียนคําวา “พระเจาทรงสําแดงฤทธิเดช” หรือใหเด็กๆคิดหัวขอสําหรับหนังสือเลมน้ีของเขา จากนั้นให
เอากระดาษท้ัง 11 แผนมาเย็บรวมกันใหเปนหนังสือ ซึ่งอาจจะใชที่เย็บกระดาษเย็บติดกัน หรือเอาเชือกรอยกรพดาษเขาดวยกัน  
 

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง:  (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป) 
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การประเมินผลผูเรียน:   
 
 
 

 
 


