
ดานจิตวิญญาณ บทท่ี   31 
เร่ือง  ราชินีเอสเธอร 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเช่ือมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา 

ตัวชี้วัด:  รู และเขาในพระคัมภีร 

สาระการเรียนรู:  รู และเขาใจเรื่องราวในพระคัมภีร 

 

กลุมอายุ:  6-8 

ปท่ี:  1 

หัวขอหลัก:  พระเจาทรงสถิตอยูกับเรา 

บทเรียน:  ราชินีเอสเธอร  

เวลาที่ใชในการสอน:  45 นาที 

 
วัตถุประสงคการเรียนรู:          
             

1. เด็กจะบอกถึงสาเหตุที่คนของเอสเธอรรูสึกหวาดกลัว 
2. เด็กจะใหเหตุผลสองประการท่ีเอสเธอรยอมเสี่ยงเพ่ือชวยคนของเธอ 
3. เด็กจะพูดถึงวิธีหน่ึงวิธีที่เขา/เธอจะยืนหยัดเพ่ือพระเจาตลอดสัปดาหน้ี 
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อุปกรณการสอนท่ีตองการใช:                                                                    
 

  
 

1. พระคัมภีร 
2. กระดาษ 
3. กรรไกร 
4. ปากกามารเกอร 
5. เทปกาว 
6. ก่ิงไมสามอัน 

 
 
 
สิ่งท่ีผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:   

1. อานบทเรียนทั้งบท 
2. รวบรวมอุปกรณตางๆ 



3. อานและศึกษาพระธรรมเอสเธอร และทําเครื่องหมายเอาไว  
4. ใหทําหุนคนสามคนจากการตัดกระดาษ จากนั้นใหติดช่ือลงบนหุนซึ่งประกอบดวย เอสเธอร, โมร

เดคัย และกษัตริย ใหเอาหุนกระดาษน้ันติดไวที่ไมที่เตรียมไวเพ่ือใชเปนหุนกระบอก 
5. ใหตัดกระดาษอีกแผนหน่ึงออกเปนสี่ช้ิน เขียนเลข 1, 2, 3, และ 4 และอีกดานหน่ึงของแผนที่สี่ให

เขียนเครื่องหมายกากบาท X  
  
อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:      

ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี      
 
 

 
 

กระดาษรูปคน 
 
 

ขั้นตอนการเรียนการสอน: 
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การนําเขาสูบทเรียน:   
 
 

   
 ยินดีตอนรับเขาสูชวงเวลาของการเลาเร่ืองราวในพระคัมภีรกันดีกวา ใหเอานิ้วช้ีไวที่ริมฝปาก ชู...เร่ืองราวในวันน้ีจะเต็มไป

ดวยความลับ 
 
 ใหยกมือถาเธอคิดวาเธอเปนคนที่เก็บความลับไดดี ใหคุณหยุดใหเวลากับเด็กที่จะตอบสนอง ใหเด็กบางคนท่ีจะไดบอก

ความลับบางอยาง เธอมักจะเก็บความลับไว หรือบอกใหกับผูอ่ืน ใหเด็กๆไดตอบสนอง 
 

 มีความลับอยูสี่อยางในเร่ืองราวตอไปนี้ ครูตองการอาสาสมัครจํานวนสี่คน ใหเลือกอาสาสมัครสี่คน และเอาหมายเลขหน่ึง
ถึงสี่ใหกับอาสาสมัครแตละคน 
 

 เม่ือถึงเวลาท่ีเธอจะรูความลับของเธอ ครูจะบอกเธอเอง และเธอก็จะตองบอกเพ่ือนๆทุกคนดวย 
 
 ตอนน้ีครูตองการอาสาสมัครอีกสี่คนเพ่ือชวยถือหุนตัวแสดงในเร่ืองน้ี คุณอาจจะเลือกอาสาสมัคร หรือผูชวยที่จะมาถือหุน

ในขณะที่เธอกําลังเลาเรื่องอยู 
 

 

 
 ใหยกหุนขึ้นขณะที่คุณเลาเรื่องของตัวละครคนน้ัน 
 
 น่ีคือเอสเธอร เธอเปนหญิงสาวที่สวยงาม น่ีคือโมรเดคัย เปนลุงของ สําหรับคนนี้คือกษัตริยอาหสุเอรัส และน่ีคือ

เคร่ืองหมายกากบาท X เขาคืดฮามานซึ่งเปนคนไมดีในเร่ืองน้ี 
 
 มีความลับมากมายระหวางคนท้ังสี่คนน้ี เราจะมาคนหาความลับเหลาน้ันกันดีกวา หน่ึงในคนเหลาน้ีจําเปนตองแสดงความ

หาญออกมา ลองฟงดูวาเราจะรูหรือไมวาเขาคือใคร  
 

กิจกรรมการเรียนการสอน: 

 

  
 

  
 ถาครูพูดเก่ียวกับตัวละครคนใกคนหน่ึง ใหคนท่ีถือหุนของตัวละครคนน้ันชูหุนขึ้นเพ่ือเพื่อนๆจะไดเห็นอยางชัดเจน 

ใหคุณลองฝกเรียดช่ือของตัวละครแตละคน และลองดูวาอาสาสมัครสามารถเขาใจไดดี 
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 กษัตริยอาหสุเอรัสเปนผูปกครองราชอาณาจักรเปอรเซีย ราชอาณาจักรของพระองคน้ันย่ิงใหญ เขาเปนกษัตริยท่ี
รํ่ารวย และอาศัยอยูในพระราชวังท่ีสวยงาม พระองคเชื้อเชิญเพ่ือนๆมาในงานเล้ียงและฉลองกันหลายตอหลายวัน  แต
สิ่งหน่ึงท่ีพระองคยังไมมีคือ ราชินี 

 

 ดังน้ันพระองคจึงใหคนนําสารของพระองคเดินทางไปท่ัวราชอาณาจักรเพ่ือคนหาหญิงงาม หญิงงามแตละคนจะได
พบกับพระองค และพระองคจะทรงเลือกหญิงคนหน่ึงมาเปนราชินีของพระองค 

 

 เอสเธอรเปนหญิงสาวท่ีสวยงามมากจยกวาจะจินตนาการได เธอไดรับเลือกใหเขาเฝาพระราชา เธอเติบโตและอาศัยอยู
กับลุงของเธอชื่อวา โมรเดคัย เขาเปนคนของกษัตริย กอนท่ีเอสเธอรจะไปท่ีพระราชวัง โมรดิคัยบอกกับเธอวา มี
ความลับอยางหน่ึงท่ีเธอตองรักษาเอาไว  
 

 ใครมีหมายเลข 1 อยูในมือ ใหกระซิบที่หูของเด็กคนน้ัน “อยาบอกใครวาเธอเปนคนยิว” ใหเด็กคนนั้นบอกประโยคน้ี
กับเด็กคนอื่นๆในช้ันเรียน  
 

 น่ันคือความลับท่ีสําคัญอยางท่ีหน่ึง โมรดิคัยบอกกับเอสเธอรวา “อยาบอกใครวาเธอเปนคนยิว” เธอเห็นไหมวา มีคน
มากมายท่ีเกลียดประชากรของพระเจาคือคนยิว โมรดิคัยรูวาตราบเทาท่ีเอสเธอรสามารถรักษาความลับน้ีไวได เธอจะ
สามารถเขาเฝากษัตริยได  
 

 ตองมีการอบรมกันเปนเดือนกอนท่ีจะไดเขาเฝากษัตริย มีคนที่ฝกหญิงสาวเหลาน้ันโดยเฉพาะเอสเธอร ดังน้ันเม่ือเอส
เธอรไดเขาเฝากษัตริย เธอไดรับคําแนะนําดีๆหลายอยางจากผูฝกสอน ลองเดาซิวาเกิดอะไรขึ้น กษัตริยชอบเอสเธอร
อยางมาก และตัดสินใจใหเธอเปนราชินีของเขา ใหเรามาฉลองกันดีกวา “เราชื่นชมยินดีกับราชินีเอสเธอร” ใหเด็กๆได
พูดประโยคดังกลาว 
 

 คราวน้ีเราจะมาพบกับนายฮามาน เขาเปนคนเลว เขาเปนคนของกษัตริยเชนกัน เขาเปนคนท่ีสําคัญมากท่ีทุกคนจะตอง
กมหัวใหเขา แตโมรดิคัยไมเคยกมหัวใหเขา เธอคิดวาทําไมถึงเปนอยางน้ัน ใหเด็กๆลองเดากันดู 
 

 เพราะโมรดิคัยเปนคนยิว เขาจะไมกมหัวใหใครนอกจากพระเจาองคเดียว น่ีคือสาเหตุท่ีทําใหฮามานโกรธมาก เขาจึง
ไดคิดแผนลับอันชั่วรายท่ีจะกําจัดคนยิวท้ังหมด เราลองมาดูวาฮามานมีแผนลัยอะไรอยู 
 

 ใครถือหมายเลขสองอยู ใหกะรซิบที่หูเด็ก “ขาจะหลอกกษัตริยใหออกกฎหมายมาเพื่อที่จะกําจัดคนยิวทั้งหมด”  
 

 เธอไดยินหรือเปลา ฮามานตัดสินใจท่ีจะหลอกกษัตริยใหออกกฎที่จะสามารถกําจัดคนยิว น่ันรวมถึงราชินีเอสเธอร
ดวย ชาวเร็วรายจริงๆ 
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 ราชินีเอสเธอรไมรูเก่ียวกับกฎตางๆท่ีกษัตริยไดทําเอาไว แตโมรดิคัยรูเก่ียวกับเร่ืองน้ี เขาไมสามารถไปพบกับเอสเธอร
ได แตวันหน่ึงเอสเธอรเห็นลุงของเธอ เธอจึงใหคนของเธอไปถามไถวาอะไรเกิดขึ้น โมรดิคัยไดสงขอความลับใหกับ
เอสเธอร 
 

 ใครถือหมายเลขสามเอาไว ใหกระสิบที่หูของเด็ก “ฮามานสามารถผลักดันกฎหมายที่จะฆาคนยิวทั้งหมด ลุงตองการ
ความชวยเหลือจากเจา” ใหเด็กๆพูดถายทอดความลับน้ี 

 

 ตอนน้ี เอสเธอรตองตัดสินใจคร้ังใหญ เพราะวาไมมีใครที่จะเขาเฝากษัตริยไดถาไมไดรับอนุญาต ถามีคนไปพบ
กษัตริยและพระองคไมพอใจ คนๆน้ันจะตองถูกประหารชีวิต เอสเธอรจึงคิดวา “ถาเกิดขาเขาเฝากษัตริยแลวพระองค
ไมทรงพอพระทัยละ” 

 

 แตโมรดิคัยไดหนุนใจเธอ เราจะอานขอความท่ีโมรดิคัยพูดกับเอสเธอร 
 “เธอมารับตําแหนงราชินีก็เพ่ือยามวิกฤตเชนน้ีก็เปนไดนะใครจะรู"     
           อสธ 4:14 
 

 เอสเธอรคิดเก่ียวกับสิ่งน้ี พระเจาอาจจะใหเธอกลายเปนราชินีเพื่อท่ีจะไดชวยเหลือคนของเธอ เธอบอกกับโมรดิคัยวา 
ใหคนยิวทุกคนอธิษฐานเผ่ือเธอ และดวยความกลาหาญท้ังหมด เธอตัดสินใจเขาเฝากษัตริย 

 

 แนนอน กษัตริยตอนรับเธอ ใหเรามาถอนหายใจกัน ใหเด็กๆทําทาถอนหายใจ 
 

 กษัตริยถามเธอวา “เราจะชวยอะไรเจาไดบาง” กษัตริยชื่นชอบเอสเธอรอยางมาก พระองคยินดีทําสิ่งท่ีพิเศษใหกับเอส
เธอร ลองเดาซิวา แผนลับของเอสเธอรคืออะไร 
 

 ใครถือหมายเลขสี่ ใหกระซิบที่ขางหูเด็ก “เอสเธอรจะบอกเรื่องราวที่ฮามานมีแผนอันช่ัวรายใหกษตริยไดฟง” ใหชวย
เด็กๆไดพูดตาม 

 

 เอสเธอรเชิญชวนกษัตริย และฮามานไปรับประทานอาหารเย็นดวยกัน ฮามานคิดวา “คราวน้ีแหละ เรากลายเปนคน
สําคัญมากกวาเม่ือกอน แมแตราชินียังเชื้อเชิญใหเราไปทานอาหารเย็นรวมกับกษัตริย” 

 

 ในขณะท่ีรับประทานอาหาร กษัตริยถามเอสเธอรวา “เราสามารถทําอะไรใหกับเจาไดบาง” เอสเธอรตอบวา “ขอเชิญ
พระองคมารับประทานอีก” คราวน้ีฮามานย่ิงต่ืนเตนขึ้นอีก เพราะเขาจะไดรับประมานอาหารรวมกับกษัตริย และ
ราชินีอีกคร้ัง 

 



 กษัตริยทรงถามเอสเธอรอีกคร้ัง “เราสามารถทําอะไรใหกับเจาไดบาง” เอสเธอรตอบวา “ขอโปรดชวยปกปองชีวิตของ
ขา และคนของขาจากแผนของใครบางคน” 
 

 กษัตริยคํารามออกมา “ใครท่ีกลาทําเร่ืองเชนน้ี” เอสเธอรชี้ไปท่ีฮามาน กษัตริยโกรธมากจนออกจากหองไป ฮามาน
คุกเขาออนวอนขอชีวิตจากเอสเธอร เม่ือกษัตริยสิ่งท่ีพระองคเห็นดูเหมือนกับวา ฮามานกําลังเขามาทํารายเอสเธอรอยู 
ทันใดน้ันพระองคก็สั่งประหารฮามาน ซึ่งน่ีคือวิธีท่ีราชินีเอสเธอรไดปกปองชีวิตคนของเธอ 
 

 ใหเรามาแสดงความยินดีกับเอสเธอรกันเถอะ ใหเด็กๆไดแสดงความช่ืนชมยินดีในขณะที่คุณกําลังเก็บหุน 
 

  

 
 ใหเรามาเลนเกมอีกหน่ึงเกมเพ่ือเปนการทบทวนเร่ืองราวของเอสเธอร ใหเด็กๆยืนเปนวงกลม ใหเอาหุนท้ังหมดยื่น

ใหกับเด็ก ใหเด็กสงหุนดังกลาวไปรอบๆ โดยใหสงไปในทางเดียวกัน  
 

 จากน้ันใหสัญญาอีกครั้งเพ่ือใหเด็กหยุดสง ใหเรียกช่ือตัวละคนคนใดคนหน่ึงที่เรื่อง (เอสเธอร, โมรดิคัย และกษัตริย
อาหสุเอรัส) ใหเด็กที่ถือหุนตอบคําถาม  

 
o พระเจาไดปกปองคนของพระองคอยางไร (พระองคสงราชินีเอสเธอรไปพบกับกษัตริย) 

 
o ความลับอะไรที่เอสเธอรจะตองรักษาเอาไวในเวลาท่ีเธอไปเขาเฝากษัตริย (การท่ีเธอเปนคนยิว)  

 
o มีเหตุการณอะไรที่นาหวาดเสียวที่เกิดขึ้นกับคนยิว (ฮามานไดออกกฎที่สามารถฆาคนยิวไดทั้งหมด)  

 
o ทําไมการท่ีเอสเธอรเขาเฝากษัตริยจึงเปนสิ่งท่ีนากลัวได (เพราะถากษัตริยไมพอใจเธอ เขาจะฆาเธอเสีย)  

 
o ทําไมเอสเธอรจึงกลาเสี่ยง และเขาเฝากษัตริย (เพราะคนของเธอไดอธิษฐานเผ่ือเธอ, เพราะเธอเช่ือวาพระเจา

ตองการใหเธอชวยเหลือผูอื่น) 
 
o ในเร่ืองราวน้ีใครเปนคนท่ีกลาท่ีสุด (เอสเธอร) 
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การจบบทเรียน:   
 
 

 

  

 
 อะไรที่ทําใหเอสเธอรกลาหาญ (เธอวางใจในพระเจา, เธอทําในสิ่งที่เธอตองทําแมวามันจะนากลัว) 
 

 ตอนน้ีพวกเธอจะตองใชความคิด ในสัปดาหน้ีเธอคิดวาจะมีวิธีอะไรบางท่ีเธอจะสามารถแสดงความหาญใหกับพระ
เจาได ใหบอกครูคนละหน่ึงวิธี (คําตอบที่อาจเปนไปได: ฉันจะชวยดูแลนองแทนการออกไปเลนกับเพ่ือนๆ, ฉันจะ
ชวยเตือนเพ่ือนๆที่เอยนามของพระเจาในทางที่ไมเหมาะสม, ฯลฯ) 

 

 น่ันเปนคําตอบท่ีดีมาก เราไมมีทางรูวาพระเจาจะใหงานอะไรท่ีพืเศษสําหรับเรา – และอาจจะนาหวาดเสียว เหมือนกับ
ท่ีเอสเธอรไดทํา เราสามารถขอใหคนอ่ืนอธิษฐานเผ่ือเราได  ใหเรามาอธิษฐานเผ่ือซึ่งกันและกันดีกวา 
 

 พระบิดาเจา โปรดชวย (ช่ือเด็กที่อยูขวามือของคุณ)เพ่ือท่ีจะเปนคนที่กลาหาญในสัปดาหน้ี 
 

 ใหเด็กคนดังกลาวอธิษฐานเผ่ือเด็กคนถัดจากเขาเหมือนกับที่คุณไดทํา และดําเนินไปเรื่อยๆจนครบ 
 

 พระเจาจะอยูชวยเราเสมอเม่ือถึงเวลาที่เราตองเผชิญกับเหตุการณท่ีนาหวาดกลัว พระองคจะเปนเหมือนกับเพ่ือนของ
เรา ใหเรามีสันติสุขตลอดสัปดาหน้ี พบกันในคร้ังตอไป 
 

กิจกรรมเสริม:  
ไมจําเปนตองมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนน้ี 
 
 

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

 
 


