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การพัฒนาชวิีตจติครูคําสอนและผูประกาศขาวด ี

วจนพธิกีรรมเปด - ผูหวาน 

 

เพลง พระวาจาบันดาลชวีติ.... 

 

          จงฟงเถิด  ชายคนหน่ึงออกไปหวานเมล็ดพชื  ขณะท่ีเขา 

   กําลังหวาน อยูน้ัน บางเมล็ดตกอยูรมิทางเดนิ นกก็จิกกนิจนหมด   

บางเมล็ดตกบนพื้นหนิที่มดีนิอยูเล็กนอย ก็งอกขึ้นทันที เพราะดนิไมลกึ แตเมื่อดวง 

     อาทิตยขึ้น ก็ถูกแดดเผาและเหี่ยวแหงไป เพราะไมมรีาก  บางเมล็ดตกในพงหนาม  ตน   

  หนามก็ขึ้นคลุมมันไว จึงไมเกิดผล  บางเมล็ดตกในที่ดินดี  จึงงอกขึ้น เตบิโตและเกดิผล 

          สามสบิเทาบาง  หกสบิเทาบาง  รอยเทาบาง (มก 4:3-8 ) 

 

 

“จงฟงเถดิ…. นทิานเปรยีบเทยีบนี ้เปนที่มาของแรงบันดาลใจในเรื่องการประกาศขาวดแีละการสอนคําสอน  

• เมล็ดพชื ก็คอื พระวาจาของพระเปนเจา ( มก 4:14 )  

• ผูหวาน คอืพระเยซูครสิต พระองคไดประกาศขาวด ีและสงสานุศษิยทั้งหลายออกไปประกาศขาวดี

ในทุกแหงหน ทุกกวันนี ้พระเยซูครสิตผูประทับอยูในพระศาสนจักรโดยผานทางพระจิต     

• ที่ตกลง “รมิทางเดนิ” คอื ขาวดทีี่ไมมใีครไดรับฟงอยางแทจรงิ   

• ที่ตกลงบน “พื้นหนิ” ก็ไมสามารถหย่ังรากได   

• สวนที่ตกลงใน “กอหนาม” ก็จะถูกเบยีดบังดวยความกังวลและความยากลําบากที่เปนภาระหนักใน

ใจมนุษย   

• ทีต่กลง “บนดนิด”ี คอืในมนุษยชายหญิงทั้งหลายซึ่งเปดใจมคีวามสัมพันธสวนตัวกับพระเปนเจา

และเปนหนึ่งเดยีวกับเพื่อนบาน  เมล็ดนี้ยอมนําใหเกิดผลที่สมบูรณในภายหนา  (คูมือแนวแนวฯการ

สอนคาํสอน ขอ 14-15)   

ไตรตรอง 

• เมล็ดพันธุแหงพระวาจาที่ทานไดรับมาอยางไรบังเกิดผลเชนไร ใจของทานเปนเสมอืนดนิ

ประเภทใด 

• ทานจะทําอยางไรเพื่อพัฒนาเมล็ดพันธุแหงความเชื่อในตัวของทานใหเตบิโต  

• ทานจะชวยหวานเมล็ดพันธุแหงความเชื่อใหผูอ่ืนไดอยางไร 

ภาวนา เพื่อใหพระวาของพระเจาบังเกดิผลอยางอุดม ...ขาแตพระบดิาฯ 

พระสงฆ:  อวยพร 
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กระบวนการประกาศขาวด-ี พันธกจิงานคําสอน 

1. ทบทวนประสบการณเดมิ  

 1. ทานไดมารับศลีลางบาป เปนศษิยของพระครสิตไดอยางไร 

2. ทานรูจักพระสงฆมชิชันนารทีี่เขามารเิริ่มงานประกาศขาวดใีนสังฆมณฑล  

    ของทานคนใดบาง พวกทานมวีธิกีารทํางานอยางไร  

  2. เรยีนรูประสบการณใหม (เนื้อหา หลักการ) 

 

 

 
 

เราตองมองวาการประกาศขาวดขีองพระเจาเปนกระบวนการของพระจติเจาที่ทําใหพระศาสน

จักรประกาศและเผยแผพระวรสารไปทั่วทุกมุมโลก   

• การประกาศขาวดไีดรับการกระตุนโดย “ความเมตตากรุณา”  แผไปอยางทั่วถงึและเปลี่ยน

รูปแบบสภาพสังคมที่แทจรงิทัง้หมด แกไขวัฒนธรรมทัง้หลายใหถูกตองตามแนวพระวรสาร

และฟนฟูทุกๆ วัฒนธรรม  

• การประกาศขาวดขีองพระเจาทําหนาที่เปน “สักขพียาน”  ทามกลางประชาชาตทิัง้หลายดวย

การเปนอยูและดําเนนิชีวิตแบบใหมที่บงบอกถงึความเปนครสิตชน 

• การประกาศขาวดเีปนการประกาศอยางชัดเจนโดย“การประกาศพระวรสารขัน้แรก” เรยีกรอง

ใหเกดิการกลับใจ 

ประจักษ์
พยาน

แบ่งปัน/
ประกาศ
เชิญชวน

การสอน
คาํสอน

การรับศีล

ศักดิ์สิทธิ์/
ดาํเนินชีวิต
ในกลุ่ม

การ
ฝึกอบรมให้
เป็นธรรม

ทตู

กิจ
เมตตา
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• การประกาศขาวดชัีกนําใหมคีวามเช่ือ และการดําเนนิชีวติครสิตชน  โดยระบบของ “การสอน

คําสอน” และศลีศักดิ์สทิธิ์ตางๆ ในการเริ่มชีวติครสิตชน และในที่สุดก็ทําใหผูที่กลับใจมาเช่ือใน

พระเยซูครสิต หรอืผูที่หวนกลับมาตดิตามพระองคเขารวมในกลุมครสิตชน 

• การประกาศพระวรสารชวยใหพระพรแหงความสนทิสัมพันธในบรรดาผูที่มคีวามเช่ือสมบูรณ

ขึ้นอยางสมํ่าเสมอ โดยการใหความรูในเรื่องความเช่ืออยางตอเนื่อง  (ดวยการเทศนและการ

สอนคําสอนในหลายรูปแบบ) โดยศลีศักดิ์สทิธิ์ตางๆ และการปฏบิัตเิมตตากจิ 

• การประกาศขาวดดีลใจใหเกดิการเผยแผธรรมอยางตอเนื่อง ดวยการสงบรรดาศษิยของพระ

ครสิตไปประกาศ พระวรสาร ดวยคําพูดและกจิการทั่วทุกมุมโลก 

ข.  ไตรตรอง 

 1. งานดานกจิเมตตา งานการสอนคําสอน และงานธรรมทูต ในสังฆมณฑลของทานมอีะไรบาง  

             และเปนอยางไร 

 2. เมื่อไดเรยีนรูเรื่องขัน้ตอนการประกาศขาวด ี6 ขัน้ตอนนี้แลว ทานรูสกึอยางไร 

 3. การไดเรยีนรูเรื่องขัน้ตอนการประกาศขาวด ี6 ขัน้ตอนนี้มปีระโยชนอยางไรตอชีวติและการ 

              ทํางานของทาน 

 4. การทํางานโดยไมรูขัน้ตอนจะกอใหเกดิผลอยางไร 

 5. ตัวทานเองคดิวามอีะไรที่จะตองปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อใหงานของสังฆมณฑลที่ทานชวย 

             รับผิดชอบไดบงัเกดิผลยิ่งๆ ขึ้น 

 6. การเรยีนรูเรื่องขัน้ตอนการประกาศขาวดทีาํใหทานเขาใจพระเจาและคดิถงึพระเจาในแงมุม  

             ใด 

ค. ปฏบิัต ิ

1. ใหทานเปรยีบเทยีบงานที่รับผิดชอบกบัขัน้ตอนการประกาศขาวดทีี่ไดเรยีนรู วางานของทาน

อยูในขัน้ตอนใด และวางแผนเพื่อจะทําใหงานของทานครบกระบวนการประกาศขาวดใีหไดมากที่สุด  

2. ใหภาวนาเพื่อบรรดามชิชันนารทีี่ไดบุกเบิกประกาศขาวดฯี และภาวนาเพื่องานประกาศขาวดี

ในเขตสังฆมณฑลของทาน (ใหเหมอืนภาวนาเพื่อมวลชน) 

3. จบดวยการภาวนาบทขาแตพระบดิาฯ 
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เปาหมายของการสอนคําสอน 

“เปนหน่ึงเดยีวและสนทิสัมพันธกับพระเยซูเจา”(GDC80) 

จุดประสงคของการสอนคําสอน 

Learn – Love – Live 

รูจักพระเจา – รักพระเจา – ดําเนนิชวีติรับใชพระเจา 

 

                             พันธกจิขั้นพื้นฐานของการสอนคําสอน (85-86) 

1. สงเสรมิความรูเรือ่งความเชื่อ 

2. สงเสรมิความรูเรือ่งความหมายของพธิกีรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ 

3.สงเสรมิการใหการอบรมทางดานศีลธรรมในพระเยซูครสิตเจา 

4. สอนครสิตชนใหรูจักสวดภาวนา 

5.เตรยีมครสิตชนใหดําเนนิชวิีตในชุมชน และ 

ใหมสีวนรวมอยางแข็งขันในชวิีตและพันธกจิของพระศาสนจักร 

6.สงเสรมิจติตารมณธรรมทูต 

เพื่อเตรยีมสัตบุรุษใหดําเนนิชวิีตครสิตชนในสังคม 

 

 

 

 

 

หากการสอนคําสอนละเลยเรื่องใดเรื่องหนึ่งไป ความเช่ือของครสิตชนก็ไมสามารถพัฒนาให

บรรลุผล ถงึขัน้สมบูรณได…พันธกจิแตละประการตางมเีปาหมายเฉพาะของตน ไมขึ้นแกกันและกัน แตพัฒ

ไปดวยกัน เชน การสอนเรื่องความเช่ือในองคพระผูเปนเจา พระบดิา ก็ใหความสําคัญกับเรื่องศลีธรรม ก

ภาวนา ชีวติชุมชน และการเปนธรรมทูต (เทยีบ GDC 87) 

 

 

 

ศีล

ศักดิ์สิทธ์ิ 

พระ

บัญญัต ิ

การ 

ภาวนา 

ชีวิต 

ชุมชน 

ธรรมทูต 

ประกาศ

ข่าวด ี

ความเช่ือ 
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หัวใจของการสอนคําสอน คอื เรื่องพระครสิตเจา 

 

 

                        “ตรงใจกลางของการสอนหลักครสิตศาสนา เราจะพบบุคคล 

                         สําคัญหนึ่ง คอืองคพระเยซูแหงนาซาเร็ธ พระบุตรองคเดยีว 

                            ของพระบดิา....ผูทรงรับทรมานและสิ้นพระชนมเพื่อเรา  

                                        และซึ่งบัดนี้ไดฟนคนืชีพ  

                                     และทรงมชีีวติอยูกับเราตลอดกาล” 

                                                     (CT5) 

 

 

 
 

 

สารแหงพระวรสาร 

แหลงกําเนดิของคําสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระวาจาของพระเจ้า 

พระคมัภีร์ ธรรมประเพณี 

คําสอนของ

พระศาสน

จกัร 

คณุงาม

ความดีใน

วฒันธรรม

 

ประวตัิ

นกับญุ 

เทววิทยา พิธีกรรม 

พระคมัภีร์ หนงัสอืคําสอนพระศาสน

จกัรคาทอลกิ (CCC) 
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การพัฒนาชวีติจิต 1 

การไตรตรองกระแสเรยีกการเปนครูสอนและผูประกาศขาวดี 

 

การไดรับเรยีกใหปฏบิัตหินาที่ศาสนบรกิารครูคําสอนเปนกระแสเรยีกประเภทหน่ึง เปน

การเรยีกท่ีเกดิขึ้นภายในจากเสยีงของพระจิต ครูคําสอนจําเปนท่ีจะตองเปนบุคคลท่ีเขามสีวน

รวมอยางแข็งขันในพธิกีรรมและกจิกรรมตางๆ ของพระศาสนจักร และเปนบุคคลที่ไดรับการ

เตรยีมไวเพื่อรับผดิชอบงานของอัครสาวกในดานการสอนคําสอนของพระศาสนจักร 

 

คําถามเพื่อการไตรตรอง 

• ฉันรูสกึอยางที่ไดรับเรยีกใหมาเปนครูคําสอน/ผูประกาศขาวดใีนปน้ี 

• ฉันไดมสีวนรวมในพธิกีรรมและกจิกรรมตางๆ ของวดัอยางไร 

• ฉันไปรวมพธิมีสิซาวันอาทติยรอบไหนเปนประจํา 

• ฉันไดนําเอาคําสงทายในพธิมีสิซาฯ ที่วา "พธิมีสิซาบูชาขอบพระคุณจบแลวจงไปปฏบิัติ

ตามพระวาจาที่ไดรับฟงในวันน้ีเถิด" ไปปฏบิัตอิยางไร 

• ฉันไดเตรยีมตัวในการประกาศขาวดแีละการสอนคําสอนอยางไร 

• ฉันจะทําอยางไรเพื่อใหงานในปน้ีดกีวาปที่ผานมา  

 

เพื่อการพัฒนาชีวติจิต 

ผูประกาศขาวดแีละครูคําสอนตอง 

1. ภาวนา 

2. อาน 

3. เขารับการฝกอบรม 

4. เขาเงียบ 

5. พบปะ (ประชุม-สังสรรค..) 

 

 

 

 

การพัฒนาชวีติจิต 2 
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การไตรตรองกระแสเรยีกศาสนบรกิารครูคําสอน 

 

ครูคําสอนเปนบุคคลท่ีทํางานมากกวาอาสาสมัครเพราะวาการเปนครูคําสอนเปน

กระแสเรยีก เปนเรื่องที่พระเจาเขามามีสวนในการตัดสนิใจของเรา พระศาสนจักรรับรูวางาน

การเปนครูคําสอนเปนงานของอัครสาวกประเภทหน่ึง (ซึ่งมสีองนัยดวยกันคือการรับผดิชอบใน

ฐานะอัครสาวกคนหน่ึงอยางเปนทางการ หรอืกลุมบุคคลท่ีมอียูเพื่อเผยแผคําสอนของศาสนา) 

น้ีเปนเรื่องท่ีสําคัญเมือ่เราพจิารณาถึงความสําคัญของการสงตอคําสอนคาทอลกิไปสูเด็กๆ 

หรอืประชาชนของเรา  

ตอไปน้ีเปนการไตรตรองการเจรญิเตบิโตคุณลักษณะชวีติจิตสวนตัวของครูคําสอน 6 

ประการ ดังตอไปน้ี 

1. รักพระเจา พระบดิา พระบุตร และพระจิต รวมถึงพระศาสนจักรของพระเยซูครสิต 

พระสันตะปาปา และประชากรศักดิ์สทิธิ์ของพระเจา –การท่ีครูคําสอนมชีวีติท่ีเปน

ประจักษพยานเดนชัดวาตนเองเปนบุคคลที่มคีวามรักพระเจาและพระศาสนจักรเชนน้ี 

แมวาครูคําสอนอาจจะไมมคีวามรูทางวชิาการ ไมมพีรสวรรค หรอืมเีสนหดงึดูดใจ แต

ความรักเชนน้ีสามารถมาแทนที่คุณลักษณะตางๆ น้ันไดอยางแนนอน  

2. การดําเนินชวีติท่ีสอดคลองและถูกตองตาม ความเชื่อ มชีวีติท่ีแสดงออกถึงความรัก 

ความหวัง ความเชื่อ ความเพยีรทน และความยนิดี – คุณลักษณะเหลาน้ีเปน

เครื่องหมายของการเปนสาวกที่แทจรงิของพระเยซูเจา คนอื่นๆ สามารถมองเห็นสิ่ง

เหลาน้ีในตัวของครูคําสอนไดหรอืไม จงภาวนาวอนขอพระหรรษทานเพื่อใหทานไดเปน

ประจักษพยานแสดงคุณธรรมเหลาน้ีออกมาในชีวติจรงิของทาน 

3. มชีวีติภาวนาสวนตัวและอุทศิเพื่อการประกาศขาวดี – การภาวนาสวนตัวเปนรากฐาน

ของชวีฝิายจิตของเรา เปนสิ่งที่จําเปนอยางมากสําหรับการทํางานฝายจิต การที่ทานมี

ประสบการณกับพระเจา มชีวีติที่ผูกพันกับพระเจาดวยการภาวนา สิ่งน้ีจะถูกถายทอด

ออกไปสูบุคคลที่ทานสอน เชนเดยีวกับการมุงมั่นอุทศิตนเพื่อการประกาศขาวดขีอง

พระเจา ซึ่งพันธกจิที่ทุกคนไดรับมอบหมายโดยผานทางศีลลางบาปและศีลกําลัง เราจะ

ประกาศอะไรหรอืประกาศแกใคร แนนอนขาวดขีองพระเจาจะตองถูกประกาศออกไป

ใหกับทุกคนในโลกน้ี พันธกิจของพระศาสนจักรคือการเผยแสดงแผนการแหงความรอด

ใหทุกคนและชวยพวกเขาใหตอบรับแผนการของพระเจาน้ี เราควรสอนคําสอนคนของ

เราดวยความคิดน้ี  
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4. มคีวามรอนรนในงานธรรมทูต โดยมคีวามเชื่อมั่นในขอความจรงิตามความเชื่อคาทอลกิ 

และมคีวามกระตอืรอืรนในการประกาศความเชื่อน้ัน – แมวาทานจะทําหนาที่สอนคํา

สอนในวัดของทาน วัดของเราก็ยังมคีวามจําเปนที่จะตองมคีรูคําสอที่รอนรนในการเปน

ธรรมทูต มคีวามรูในหลักความเชื่อที่ถูกตองของพระศาสนจักรและปรารถนาที่สงตอ

ความเชื่อน้ันใหกับผูอื่นดวยความกระตอืรอืรน   

5. มสีวนรวมในงานตางๆ ของวัด เปนตนในการรวมพธิมีสิซาในวันอาทติย – เราจะยนืตอ

หนาเด็กๆ ของเราแลวสอนใหพวกเขามาวัดวันอาทติยเพื่อนมัสการพระเจาไดอยางไร 

ถาตัวเราเองไมไดมาเชนกัน พธิมีสิซาฯในวันอาทติยเปนหัวใจหรอืศูนยกลางของชวีติคริ

สตชน 

6. มคีวามศรัทธาตอพระแมมารยี ซึ่งเปนศิษยคนแรกและตนแบบของครูคําสอน  และศีล

มหาสนิทในฐานะท่ีเปนอาหารฝายจิตหลอเลี้ยงชวีติครูคําสอน – ใหเรามองดูชีวติของ

บรรดานักบุญ ทุกทานตางมคีวามศรัทธาตอพระแมมารยีและศีลมหาสนิท พระแมมารยี

เปนรูปแบบของเรา และศีลมหาสนิทเปนอาหารฝายจิตท่ีชวยหลอเลี้ยงชวีติจิตของเรา 

 

คําถามเพื่อการไตรตรอง 

1. คุณลักษณะชีวติจติดานใดที่บงบอกถงึตัวตนของทานมากที่สุด ทําไม 

2. คุณลักษณะใดที่ทาทายการทํางานของทานมากที่สุด อยางไร 

3. ทําไมคุณลักษณะตางๆ เหลานี้จงึมคีวามสําคัญตอการทําหนาที่เปน "เสยีงสะทอน" ของพระ

เจาในปนี้  

 

ใหพิจารณาคุณลักษณะทัง้ 6 ประการนี้ เพื่อการเตบิโตชีวติฝายจติในฐานะที่เปนผูประกาศขาวดี

และครูคําสอน พระครสิตเจาทรงเรยีกเราและพระจติเจาประทานพระหรรษทานที่จําเปนเพื่อใหทานได

เปนแสงสวางสองโลก 
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หนึ่งเดียวใจเดียว 
 

ผูอาน: บทจดหมายของนักบุญเปาโลถงึชาวโครนิธ 

การเปรยีบเทยีบกับรางกาย  

12 แมรางกายเปนรางกายเดยีว แตก็มอีวัยวะหลายสวน อวัยวะตางๆ  เหลานี้แมจะมหีลายสวน

ก็รวมเปนรางกายเดยีวกันฉันใด พระครสิตเจาก็ฉันนัน้  

13 เดชะพระจติเจาพระองคเดยีว เราทุกคนจึงไดรับการลางมารวมเขาเปนรางกายเดยีวกนั  ไม

วาจะเปนชาวยวิหรอืชาวกรกี  ไมวาจะเปนทาสหรอืไทยก็ตาม  เราทุกคนตางไดรับพระจิตเจาพระองค

เดยีวกัน  

14 รางกายไมไดประกอบดวยอวัยวะสวนเดยีว แตมอีวัยวะหลายสวน 15 ถาเทาจะพูดวา  “ขาพ

เจาไมใชมอื จึงไมเปนสวนหนึ่งของรางกาย” แตเทาไมไดเปนอวัยวะของรางกายนอยกวาอวัยวะสวนอื่น  

เพราะเปนเพยีงเทา  16 หรอืถาหูจะพูดวา  “ขาพเจาไมใชดวงตา  จึงไมใชสวนหนึ่งของรางกาย ” แตก็ไม

ไดทําใหหูไมเปนอวัยวะของรางกายเลย  17 ถารางกายทัง้หมดเปนดวงตา  แลวจะไดยนิไดอยางไร  ถา

รางกายทัง้หมดเปนหู แลวจะไดกลิ่นไดอยางไร  

18 พระเจาทรงจัดอวัยวะตางๆ  ในรางกายใหอยูในที่ที่ทรงพระประสงค  19 ถารางกายทุกสวน

เปนอวัยวะเดยีวแลว  รางกายจะอยูที่ไหน  20 เทาที่เปนอยู มอีวัยวะหลายสวน  แตมรีางกายเดยีว  21 

ดวงตาพูดกับมอืไมไดวา  “เราไมตองการเจา ” และศรีษะก็พูดกับเทาไมไดวา  “เราไมตองการเจา ”  22 

ตรงกันขาม  สวนที่เราคดิวาเปนอวัยวะที่ออนแอของรางกายกลับเปนอวัยวะที่จําเปนมากกวา  23 

อวัยวะสวนที่เราคดิวาไมมเีกยีรตใินรางกาย  เรากลับทะนุถนอมดวยความเคารพเปนพเิศษ  และอวัยวะ

ที่นาอับอายของเรากลับไดรับการตกแตงใหงดงามมากกวาสวนอื่น  24 อวัยวะที่นาดูอยูแลวไมตองการ

ตกแตงอะไรอกี  พระเจาทรงประกอบรางกายขึ้น  โดยใหเกยีรตแิกอวัยวะที่ไมมเีกยีรตมิากกวาอวัยวะ

อื่นๆ 25 เพื่อรางกายจะไดไมมกีารแตกแยกใดๆ ตรงกันขาม อวัยวะแตละสวนจะเอาใจใสซึ่งกันและกัน  

26 ถาอวัยวะหนึ่งเปนทุกข  อวัยวะอื่นๆ ทุกสวนก็รวมเปนทุกขดวย  ถาอวัยวะหนึ่งไดรับเกยีรติ  อวัยวะ

อื่นๆ ทุกสวนก็รวมยนิดดีวยเชนเดยีวกัน  27 ทานทัง้หลายเปนพระกายของพระครสิตเจา  แตละคนตาง

ก็เปนอวัยวะของพระกายนัน้ (1โครนิธ 12:12-27) 

 

ผูอาน: นี้คอืพระวาจาของพระเจา 

ทุกคน:  ขอขอบพระคุณพระเจา 
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ไตรตรองในกลุมยอย  

1. พระพรที่ทานมใีนการรับใชพระศาสนจักร (วัด/สังฆมณฑล) คอือะไร  

2. พระพรใดที่ทานรูสกึวาตนเองยังไมเขมแข็งเพยีงพอในการทําหนาที่รับใชพระศาสนจักร  

3. ทานไดรวมงานกับผูอื่นในการทํางานรับใชพระศาสนจักร (วัด/สังฆมณฑล) อยางไร   

4. คําหรอืวลใีดที่ทานอานแลวรูสกึสะกดิใจ  

 
 

โรครายในการทํางานรับใชพระศาสนจักร 
โรคราย 15 ประเภทของผูอภิบาล ตามคําเทศนสอนของพระสันตะปาปาฟรังซสิที่ใหกับ

เจาหนาที่ประจําสํานักงานวาตกิัน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2014 

 

1. รูสกึวาตนเองเปนอมตะ ตนเองเปนสําคัญ 

2. โรคพลังเหลอืเฝอ ขยันมากเกนิ 

3. โรคจติใจและวญิญาณแชแข็ง   

4. โรควางแผนมากเกนิไป 

5. โรคความรวมมอืตํ่า 

6. โรคอัลไซเมอรทางจติใจ 

7. โรคชอบแขงขันและทะนงตน 

8. โรคจติเสื่อม 

9. โรคซุบซบินนิทาและพูดพลาม 

10.โรคบูชาผูนํา 

11.โรคเมนิเฉยคนอื่น 

12.โรคใบหนาเศราเหมอืนกลับจากงานศพ 

13.โรคชอบกัก รอเวลา ผลัดวัน 

14.โรคสังคมปด 

15.โรคหวังผลประโยชนทางโลกและชอบแสดงออกใหคนรู 
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การไตรตรองตนเอง 15 โรคราย 
 

การไตรตรองตนเอง ที่มาจาก 15 โรครายในการทํางานรับใชพระศาสนจักร 

 ใช ไมใช บางคร้ัง 

1 2 3 
1. ฉันรูสกึวางานใดที่ไมมฉีนัอยูดวย มักจะมปีญหาอุปสรรค ไมดพีอ  

หรอืมคีําถามเสมอวาทําไมไมทําอยางนี้ ทําไมไมทาํอยางโนน 

   

2.ฉันไดพยายามทําใหงานศาสนบรกิารเปนดั่งธุรกจิ ดวยการทุมเทจนมาก

เกนิไปหรอืไม จนรูสกึวาอะไรๆ มันยุงไปหมด ไมมวีันวางเลย 

   

3.ฉันกลัวที่จะตองทําอะไรใหมๆ  กลัวการเปลี่ยนแปลงและงานที่แตกตางไป

จากที่เคยกระทําหรอืไม 

   

4.ฉันไดวอนขอพระจติเจาเพื่อการทํางานของฉันหรอืไม แลวงานของฉันมี

อะไรที่ทําใหแปลกใจบางไหม 

   

5. ฉันขาดความสํานกึถงึภาระหนาที่ที่ฉันตองรับผิดชอบทัง้จากหนาที่ทํางาน

และกับผูอื่น 

   

6. ฉันยดึม่ันในผลตอบแทนและสทิธปิระโยชนที่ฉันจะตองไดรับ    

7. ฉันชอบทํางานตามลําพังมากกวาการเปนสวนหนึ่งของทมีงาน    

8. ฉันไดทําลายแรงจูงใจและการทํางานของคนอื่น ดวยคําพูด ทาทาง และ

การกระทํา 

   

9. ฉันยกหัวหนาของฉันไวบนหิ้ง และถอืวาเขาเปนตนแบบหรอืกฎบัญญัตทิี่

ฉันตองนอบนอมเช่ือฟง 

   

10. ฉันคดิถงึความสําเร็จของตนเองกอนความสําเร็จของผูอื่น    

11. ฉันไมชอบใหรางวัลหรอืช่ืนชมกับงานของใคร    

12. ฉันชอบพูดถงึนนิทาคนอื่น และมักจะชอบพูดไมหยุด    

13. ฉันไดทําตามโครงการทุกโครงการที่ไดรับมอบหมายและทําสําเร็จตาม

เวลา 

   

14. ใหการสงเสรมิกจิการของวัดมากกวากจิการของชุมชนหรอืสังคม    

15.ฉันไดมพีฤตกิรรมที่แสดงออกวาเปนคนเห็นแกตัวกับคนที่อยูรอบขางบาง

ไหม 
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3. วิธกีารสอนคําสอน/การประกาศขาวด ี
  

1. หลายหลากและชาญฉลาดของผูสอน (GDC 146 อาง CT 51) 

2. กฎท่ีตอง “ซื่อสัตย” (GDC 145 อาง CT 55) 

3. ยดึพระเยซูเจาเปนแบบอยาง (GDC 115-116) 

4. วิธกีารสอน 

การบรรยาย การสาธติ การใชนรินัย การใชอุปนัย การอภิปรายกลุม การแสดงละคร การแสดง

บทบาทสมมติ การใชกรณตีัวอยาง การใชกจิกรรม เกม การอาน 

5. จุดมุงหมายในการเรยีนตามลักษณะธรรมชาติของเนื้อหาแบงออกเปน 3 ประเภทดังนี ้

1) การสอนเพื่อความรูความเขาใจ(พุทธพิสิัย)  

2) การสอนเพื่อใหเกดิเจตคตทิี่ด(ีเจตพสิัย)    

3) การสอนเพื่อใหเกดิทักษะ(ทักษะพสิัย) 

 

ขั้นตอนการประกาศขาวดีแบบตัวตอตัว 

 

 
 

 

การสร้าง
ความสัมพนัธ์

การภาวนา

การเป็น
ประจกัษ์พยาน

การแบ่งปัน
พระสบการณ์การสอนคํา

สอน

กิจเการนําเข้าสู่
การเป็นสมาชิ
ของพระศาสน

จกัร

การฝึกอบรมให้
เป็นผู้ประกาศฯ
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การประเมินผล 

 

1. หัวขอ: 50 ป สังฆฯ ดานงานแพรธรรมในมุมมองของครูคําสอน/ผูประกาศขาวด ี 

ประโยชนที่ไดรับ............................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................  

ระดับความพงึพอใจ: ใหทําเครื่องหมาย X ใน (  ) ที่ตรงกับความรูสกึของทาน   

(  ) 5 มากสุด (  ) 4 มาก (  ) 3 พอใจ (  ) 4 นอย (  ) 5 นอยที่สุด 

2. หัวขอ: กระบวนการประกาศขาวดี และ พันธกจิงานการสอนคําสอน 

ประโยชนที่ไดรับ............................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................  

 ระดับความพงึพอใจ (  ) 5 มากสุด (  ) 4 มาก (  ) 3 พอใจ (  ) 4 นอย (  ) 5 นอยที่สุด 

3. หัวขอ: การพัฒนาฝายจิต (การไตรตรองและ 15 โรคราย) 

ประโยชนที่ไดรับ............................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................  

 ระดับความพงึพอใจ (  ) 5 มากสุด (  ) 4 มาก (  ) 3 พอใจ (  ) 4 นอย (  ) 5 นอยที่สุด 

4. หัวขอ: วธิกีารสอนคําสอน 

ประโยชนที่ไดรับ............................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................  

ระดับความพงึพอใจ (  ) 5 มากสุด (  ) 4 มาก (  ) 3 พอใจ (  ) 4 นอย (  ) 5 นอยที่สุด 

5. หัวขอ: จิตตารมณประกาศพระวรสาร 

ประโยชนที่ไดรับ............................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................  

ระดับความพงึพอใจ (  ) 5 มากสุด (  ) 4 มาก (  ) 3 พอใจ (  ) 4 นอย (  ) 5 นอยที่สุด 

6. หัวขอ: การทําสื่อการสอนและการประกาศขาวด ี

ประโยชนที่ไดรับ............................................................................................................................  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ระดับความพงึพอใจ (  ) 5 มากสุด (  ) 4 มาก (  ) 3 พอใจ (  ) 4 นอย (  ) 5 นอยที่สุด 

7. ความคิดเห็นท่ัวไปและขอเสนอแนะจากการฟนฟูและพัฒนาครูคําสอนในคร้ังน้ี 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
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ฟนฟูและพัฒนา 

ครูคําสอนและผูประกาศขาวดี 

โอกาสฉลอง 50 ป 

ของสังฆมณฑลนครสวรรค 

วันท่ี 4-5 พฤษภาคม 2017 
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การฟนฟูและการพัฒนาผูประกาศขาวดแีละครูคําสอน 

สังฆมณฑลนครสวรรคจัดการฟนฟูและพัฒนาผูประกาศขาวดแีละครูคําสอนในโอกาส

เฉลมิฉลองการครบรอบ 50 ปของการกอตั้งเปนสังฆมณฑล โดยมจุีดประสงคเพื่อฟนฟูและ

พัฒนาจิตตารมณของผูประกาศขาวดแีละครูคําสอนใหเขมแข็งขึ้น  พรอมกับพัฒนาดาน

ศักยภาพของบุคคลดานงานประกาศขาวดแีละคําสอนใหเกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล

ยิ่งขึ้น 

ดังน้ันผูรับผดิชอบจึงไดดําเนินการจัดการฟนฟูและพัฒนา  ระหวางวันท่ี 4-5 พฤษภาคม 

2017น้ี 

จุดประสงค: ฟนฟูและพัฒนา ผูประกาศขาวดแีละครูคําสอนในดาน 

1. พันธกจิของผูประกาศฯ และครูคําสอน 

2. จิตตารมณผูประกาศฯ และครูคําสอน 

3. ศักยภาพผูประกาศฯ และครูคําสอน 

เน้ือหา 

ก. ดานพันธกิจ 

1. กระบวนการประกาศขาวดีของพระเจา 

2. พันธกจิการสอนคําสอน  

3. แหลงท่ีมาของเน้ือหา 

ข. ดานจิตตารมณ 

1. การไตรตรองชวีติจิต 

2. การพัฒนาชวีติจิต 

ค. ดานพัฒนาศักยภาพ 

1. วธิกีารประกาศฯและการสอนคําสอน 

2. การผลติสื่อการประกาศฯ และการสอน 
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ตารางเวลา 

วันท่ี 4 พ.ค. 2017 

08.30-09.00 น. วจนพธิเีปด 

09.00-10.00 น. “50 ป สังฆมณฑลนครสวรรค ดานงานแพรธรรมในมุมมองของครูคํา  

                       สอน/ผูประกาศขาวดี” (พระสังฆราช พบิูลย วสิฐินนทชัย) 

10.00-10.30 น. พันธกิจ (กระบวนการประกาศขาวดี- พันธกิจงานคําสอน) 

10.30-11.00 น.  พัก-ของวาง 

11.00-12.00 น. จิตตารมณ 

                 (การไตรตรอง-การพัฒนาชวีติจิต) 

12.00-13.00 น.  อาหารเท่ียง 

13.00-14.30 น.  การพัฒนาศักยภาพ (1) 

                           (แหลงท่ีมาของคําสอน-วธิกีารประกาศขาวดี-วธิกีารสอนคําสอน) 

14.30-14.50 น.   พัก 

14.50-16.00 น.   การพัฒนาศักยภาพ(2) การผลติสื่อการสอน 

16.00-18.00 น.   พักผอน 

18.00-19.00 น.   อาหารคํ่า 

19.00-19.45 น.   พธิมีสิซา  

19.45-20.45  น. จิตตารมณประกาศพระวรสาร (พระสังฆราช พบิูลย วสิฐินนทชัย) 

 

วันท่ี 5 พ.ค. 2017 

6.30-7.30 น. มสิซา 

7.30-8.30 น. อาหารเชา 

8.30-12.00 น. การผลติสื่อเพื่อการประกาศฯ และการสอนคําสอน 

12.00-13.00 น. อาหารเท่ียง 

13.00-16.00 น. แบงปน-ประชุมวางแผนงานเพื่อกาวไปขางหนา 

พักผอน - หลังอาหารคํ่าภาวนาเทเซ 

 

วันท่ี 6 พ.ค. 2017 

 รวมงานเฉลมิฉลอง 
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วจนพธิกีรรมเปด 

การประกาศขาวดแีละการสอนคําสอน 

 

เพลง พระวาจาบันดาลชวีติ 

 

          จงฟงเถิด  ชายคนหน่ึงออกไปหวานเมล็ดพชื  ขณะท่ีเขา 

   กําลังหวาน อยูน้ัน บางเมล็ดตกอยูรมิทางเดนิ นกก็จิกกนิจนหมด   

บางเมล็ดตกบนพื้นหนิที่มดีนิอยูเล็กนอย ก็งอกขึ้นทันที เพราะดนิไมลกึ แตเมื่อดวง 

     อาทิตยขึ้น ก็ถูกแดดเผาและเหี่ยวแหงไป เพราะไมมรีาก  บางเมล็ดตกในพงหนาม  ตน   

  หนามก็ขึ้นคลุมมันไว จึงไมเกิดผล  บางเมล็ดตกในที่ดินดี  จึงงอกขึ้น เตบิโตและเกดิผล 

          สามสบิเทาบาง  หกสบิเทาบาง  รอยเทาบาง (มก 4:3-8 ) 

 

 

“จงฟงเถดิ…. นทิานเปรยีบเทยีบนี ้เปนที่มาของแรงบันดาลใจในเรื่องการประกาศขาวดแีละการสอนคําสอน  

• เมล็ดพชื ก็คอื พระวาจาของพระเปนเจา ( มก 4:14 )  

• ผูหวาน คอืพระเยซูครสิต พระองคไดประกาศขาวด ีและสงสานุศษิยทั้งหลายออกไปประกาศขาวดี

ในทุกแหงหน ทุกกวันนี ้พระเยซูครสิตผูประทับอยูในพระศาสนจักรโดยผานทางพระจิต     

• ที่ตกลง “รมิทางเดนิ” คอื ขาวดทีี่ไมมใีครไดรับฟงอยางแทจรงิ   

• ที่ตกลงบน “พื้นหนิ” ก็ไมสามารถหย่ังรากได   

• สวนที่ตกลงใน “กอหนาม” ก็จะถูกเบยีดบังดวยความกังวลและความยากลําบากที่เปนภาระหนักใน

ใจมนุษย   

• ทีต่กลง “บนดนิด”ี คอืในมนุษยชายหญิงทั้งหลายซึ่งเปดใจมคีวามสัมพันธสวนตัวกับพระเปนเจา

และเปนหนึ่งเดยีวกับเพื่อนบาน  เมล็ดนี้ยอมนําใหเกิดผลที่สมบูรณในภายหนา  (คูมือแนวแนวฯการ

สอนคาํสอน ขอ 14-15)   

ไตรตรอง 

• เมล็ดพันธุแหงพระวาจาที่ทานไดรับมาอยางไรบังเกิดผลเชนไร ใจของทานเปนเสมอืนดนิ

ประเภทใด 

• ทานจะทําอยางไรเพื่อพัฒนาเมล็ดพันธุแหงความเชื่อในตัวของทานใหเตบิโต  

• ทานจะชวยหวานเมล็ดพันธุแหงความเชื่อใหผูอ่ืนไดอยางไร 

ภาวนา เพื่อใหพระวาของพระเจาบังเกดิผลอยางอุดม ...ขาแตพระบดิาฯ 

พระสงฆ:  อวยพร 
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1. พันธกจิ 

(กระบวนการประกาศขาวด-ี พันธกจิงานคําสอน) 

 

1. ทบทวนประสบการณ (เดมิ) 

 1. ทานไดมารับศลีลางบาป เปนศษิยของพระครสิตไดอยางไร 

2. ทานรูจักพระสงฆมชิชันนารทีี่เขามารเิริ่มงานประกาศขาวดใีนสังฆมณฑล  

    ของทานคนใดบาง พวกทานมวีธิกีารทํางานอยางไร  

  2. เรยีนรูประสบการณใหม (เนื้อหา) 

 

 

 
 

เราตองมองวาการประกาศขาวดขีองพระเจาเปนกระบวนการของพระจติเจาที่ทําใหพระศาสน

จักรประกาศและเผยแผพระวรสารไปทั่วทุกมุมโลก   

• การประกาศขาวดไีดรับการกระตุนโดย “ความเมตตากรุณา”  แผไปอยางทั่วถงึและเปลี่ยน

รูปแบบสภาพสังคมที่แทจรงิทัง้หมด แกไขวัฒนธรรมทัง้หลายใหถูกตองตามแนวพระวรสาร

และฟนฟูทุกๆ วัฒนธรรม  

• การประกาศขาวดขีองพระเจาทําหนาที่เปน “สักขพียาน”  ทามกลางประชาชาตทิัง้หลายดวย

การเปนอยูและดําเนนิชีวิตแบบใหมที่บงบอกถงึความเปนครสิตชน 

ประจักษ์
พยาน

แบ่งปัน/
ประกาศ
เชิญชวน

การสอน
คาํสอน

การรับศีล

ศักดิ์สิทธิ์/
ดาํเนินชีวิต
ในกลุ่ม

การ
ฝึกอบรมให้
เป็นธรรม

ทตู

กิจ
เมตตา
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• การประกาศขาวดเีปนการประกาศอยางชัดเจนโดย“การประกาศพระวรสารขัน้แรก” เรยีกรอง

ใหเกดิการกลับใจ 

• การประกาศขาวดชัีกนําใหมคีวามเช่ือ และการดําเนนิชีวติครสิตชน  โดยระบบของ “การสอน

คําสอน” และศลีศักดิ์สทิธิ์ตางๆ ในการเริ่มชีวติครสิตชน และในที่สุดก็ทําใหผูที่กลับใจมาเช่ือใน

พระเยซูครสิต หรอืผูที่หวนกลับมาตดิตามพระองคเขารวมในกลุมครสิตชน 

• การประกาศพระวรสารชวยใหพระพรแหงความสนทิสัมพันธในบรรดาผูที่มคีวามเช่ือสมบูรณ

ขึ้นอยางสมํ่าเสมอ โดยการใหความรูในเรื่องความเช่ืออยางตอเนื่อง  (ดวยการเทศนและการ

สอนคําสอนในหลายรูปแบบ) โดยศลีศักดิ์สทิธิ์ตางๆ และการปฏบิัตเิมตตากจิ 

• การประกาศขาวดดีลใจใหเกดิการเผยแผธรรมอยางตอเนื่อง ดวยการสงบรรดาศษิยของพระ

ครสิตไปประกาศ พระวรสาร ดวยคําพูดและกจิการทั่วทุกมุมโลก 

ข.  ไตรตรอง 

 1. งานดานกจิเมตตา งานการสอนคําสอน และงานธรรมทูต ในสังฆมณฑลของทานมอีะไรบาง  

             และเปนอยางไร 

 2. เมื่อไดเรยีนรูเรื่องขัน้ตอนการประกาศขาวด ี6 ขัน้ตอนนี้แลว ทานรูสกึอยางไร 

 3. การไดเรยีนรูเรื่องขัน้ตอนการประกาศขาวด ี6 ขัน้ตอนนี้มปีระโยชนอยางไรตอชีวติและการ 

              ทํางานของทาน 

 4. การทํางานโดยไมรูขัน้ตอนจะกอใหเกดิผลอยางไร 

 5. ตัวทานเองคดิวามอีะไรที่จะตองปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อใหงานของสังฆมณฑลที่ทานชวย 

             รับผิดชอบไดบงัเกดิผลยิ่งๆ ขึ้น 

 6. การเรยีนรูเรื่องขัน้ตอนการประกาศขาวดทีาํใหทานเขาใจพระเจาและคดิถงึพระเจาในแงมุม  

             ใด 

ค. ปฏบิัต ิ

1. ใหทานเปรยีบเทยีบงานที่รับผิดชอบกบัขัน้ตอนการประกาศขาวดทีี่ไดเรยีนรู วางานของทาน

อยูในขัน้ตอนใด และวางแผนเพื่อจะทําใหงานของทานครบกระบวนการประกาศขาวดใีหไดมากที่สุด  

2. ใหภาวนาเพื่อบรรดามิชชันนารทีี่ไดบุกเบกิประกาศขาวดฯี และภาวนาเพื่องานประกาศขาวดี

ในเขตสังฆมณฑลของทาน (เหมอืนภาวนาเพื่อมวลชน) 
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เปาหมายของการสอนคําสอน 

“เปนหน่ึงเดยีวและสนทิสัมพันธกับพระเยซูเจา”(GDC80) 

จุดประสงคของการสอนคําสอน 

Learn – Love – Live 

รูจักพระเจา – รักพระเจา – ดําเนนิชวีติรับใชพระเจา 

 

                             พันธกจิขั้นพื้นฐานของการสอนคําสอน (85-86) 

7. สงเสรมิความรูเรือ่งความเชื่อ 

8.สงเสรมิความรูเรือ่งความหมายของพธิกีรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ 

9. สงเสรมิการใหการอบรมทางดานศีลธรรมในพระเยซูครสิตเจา 

10. สอนครสิตชนใหรูจักสวดภาวนา 

11. เตรยีมครสิตชนใหดําเนนิชวิีตในชุมชน และ 

ใหมสีวนรวมอยางแข็งขันในชวิีตและพันธกจิของพระศาสนจักร 

12. สงเสรมิจติตารมณธรรมทูต 

เพื่อเตรยีมสัตบุรุษใหดําเนนิชวิีตครสิตชนในสังคม 

 

 

 

 

 

หากการสอนคําสอนละเลยเรื่องใดเรื่องหนึ่งไป ความเช่ือของครสิตชนก็ไมสามารถพัฒนาให

บรรลุผล ถงึขัน้สมบูรณได…พันธกจิแตละประการตางมเีปาหมายเฉพาะของตน ไมขึ้นแกกันและกัน แตพัฒ

ไปดวยกัน เชน การสอนเรื่องความเช่ือในองคพระผูเปนเจา พระบดิา ก็ใหความสําคัญกับเรื่องศลีธรรม ก

ภาวนา ชีวติชุมชน และการเปนธรรมทูต (เทยีบ GDC 87) 

 

 

 

ศีล

ศักดิ์สิทธ์ิ 

พระ

บัญญัต ิ

การ 

ภาวนา 

ชีวิต 

ชุมชน 

 

ธรรมทูต 

ความเช่ือ 
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หัวใจของการสอนคําสอน คอื เรื่องพระครสิตเจา 

 

 

                        “ตรงใจกลางของการสอนหลักครสิตศาสนา เราจะพบบุคคล 

                         สําคัญหนึ่ง คอืองคพระเยซูแหงนาซาเร็ธ พระบุตรองคเดยีว 

                            ของพระบดิา....ผูทรงรับทรมานและสิ้นพระชนมเพื่อเรา  

                                        และซึ่งบัดนี้ไดฟนคนืชีพ  

                                     และทรงมชีีวติอยูกับเราตลอดกาล” 

                                                     (CT5) 

 

 

 

 

                    ชีวติทัง้ชีวติของพระครสิตเจา คอื การเผยแสดงของพระบดิา  

                 พระวาจาและกจิการของพระองค การนิ่งเงียบ และพระทรมาน  

                          วธิดีํารงอยูของพระองคและวธิเีจรจา (CCC 516) 

 

 

“การสอนคําสอนดําเนนิงานไปตามประสบการณมนุษยของพระเยซูเจาเชนนี้ และนําศษิยให  

คดิเหมอืนพระครสิตเจา ปฏบิัตเิชนเดยีวกับพระครสิตเจา  รักเชนเดยีวกับพระองค  

เพื่อการดําเนนิชีวติที่สนทิสัมพันธกับพระครสิตเจา  

ก็คอื 

การมปีระสบการณชีวติใหมแหงพระหรรษทาน (GDC 116) 
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สารแหงพระวรสาร 

แหลงกําเนดิของคําสอน 
 

94 ทอธารของการสอนคําสอน นําออกมาจากพระวาจาของพระเจา : “การสอนคําสอน    จะตองนําเอาเนื้อหา

มาจากบอเกดิทรงชีวติ คอื พระวาจาของพระเจา ซึ่งถายทอดมาทาง     ธรรมประเพณีและพระคัมภีร เพราะ

ธรรมประเพณแีละพระคัมภีรอันศักดิ์สทิธ์ิประกอบกัน เปนขุมทรัพยแหงพระวาจาของพระเจาท่ี

ศักดิ์สทิธ์ิเพยีงหน่ึงเดยีว ซึ่งมอบไวใหแกพระศาสนจักร”(CT 27) 

95 พระวาจาของพระเจาประทับอยูในธรรมประเพณแีละพระคัมภีรศักดิ์สทิธ์ิ 

• การรําพงึและการทําความเขาใจใหลกึซึ้ง โดยอาศัยความเชื่อของประชากรของพระเจา  ซึ่งไดรับการ

ช้ีแนะโดยผูมอํีานาจของพระศาสนจักร(Magisterium) : คําสอนของพระศาสนจักร 

• การนํามาใชในการเฉลมิฉลองในพธีิกรรมศักดิ์สทิธ์ิ 

• สองสวางในชีวติของพระศาสนจักร(แบบอยางชีวติของบรรดานักบุญ) 

• นํามาทําการศึกษาใหลุมลกึโดยการคนควาทางเทววทิยา 

• ปรากฏอยูในทางศาสนาท่ีถูกตอง และคุณคาทางศีลธรรมซึ่งเปน “เมล็ดพันธุแหงพระวาจา ”  

ท่ีหวานลงในสังคมมนุษยและวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 

128 พระคัมภีรศักดิ์สทิธ์ิและหนังสอืคาํสอนของพระศาสนจักร (CCC) ไดรับการเสนอใหเปนแหลงกําเนิด

พื้นฐานสองแหงท่ีดลใจกจิการการสอนคําสอนท้ังหมดในยุคปจจุบัน …….    การสอนคําสอนชวย

ถายทอดเนื้อหาสาระของพระวาจาพระเจาในฐานะท่ีเปนประวัติศาสตร    แหงความรอด และการศึกษา

ขอความเช่ือ (The Creed)….คําสอนมใิชอะไรอื่นนอกจากเปนการถายทอด “ขอมูลแหงความ

เช่ือ”(Document of Faith) อยางมชีีวติชีวาและมคีวามหมายในชีวติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระวาจาของพระเจ้า 

พระคมัภีร์ ธรรมประเพณี 

คําสอนของ

พระศาสน

จกัร 

คณุงานความ

ดีใน

วฒันธรรม

และศาสนอ่ืน

 

ประวตัิ

นกับญุ 

เทววิทยา พิธีกรรม 

พระคมัภีร์ หนงัสอืคําสอนพระศาสน

จกัรคาทอลกิ (CCC) 
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2. จติตารมณ  

การพัฒนาชวีติจิต 1 

การไตรตรองกระแสเรยีกการเปนครูสอนและผูประกาศขาวดี 

 

การไดรับเรยีกใหปฏบิัตหินาที่ศาสนบรกิารครูคําสอนเปนกระแสเรยีกประเภทหน่ึง เปน

การเรยีกท่ีเกดิขึ้นภายในจากเสยีงของพระจิต ครูคําสอนจําเปนท่ีจะตองเปนบุคคลท่ีเขามสีวน

รวมอยางแข็งขันในพธิกีรรมและกจิกรรมตางๆ ของพระศาสนจักร และเปนบุคคลที่ไดรับการ

เตรยีมไวเพื่อรับผดิชอบงานของอัครสาวกในดานการสอนคําสอนของพระศาสนจักร 

 

คําถามเพื่อการไตรตรอง 

• ฉันรูสกึอยางที่ไดรับเรยีกใหมาเปนครูคําสอน/ผูประกาศขาวดใีนปน้ี 

• ฉันไดมสีวนรวมในพธิกีรรมและกจิกรรมตางๆ ของวดัอยางไร 

• ฉันไปรวมพธิมีสิซาวันอาทติยรอบไหนเปนประจํา 

• ฉันไดนําเอาคําสงทายในพธิมีสิซาฯ ที่วา "พธิมีสิซาบูชาขอบพระคุณจบแลวจงไปปฏบิัติ

ตามพระวาจาที่ไดรับฟงในวันน้ีเถิด" ไปปฏบิัตอิยางไร 

• ฉันไดเตรยีมตัวในการประกาศขาวดแีละการสอนคําสอนอยางไร 

• ฉันจะทําอยางไรเพื่อใหงานในปน้ีดกีวาปที่ผานมา  

 

เพื่อการพัฒนาชีวติจิต 

ผูประกาศขาวดแีละครูคําสอนตอง 

6. ภาวนา 

7. อาน 

8. เขารับการฝกอบรม 

9. เขาเงียบ 

10. พบปะ 
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การพัฒนาชวีติจิต 2 

การไตรตรองกระแสเรยีกศาสนบรกิารครูคําสอน 

 

ครูคําสอนเปนบุคคลท่ีทํางานมากกวาอาสาสมัครเพราะวาการเปนครูคําสอนเปน

กระแสเรยีก เปนเรื่องที่พระเจาเขามามีสวนในการตัดสนิใจของเรา พระศาสนจักรรับรูวางาน

การเปนครูคําสอนเปนงานของอัครสาวกประเภทหน่ึง (ซึ่งมสีองนัยดวยกันคือการรับผดิชอบใน

ฐานะอัครสาวกคนหน่ึงอยางเปนทางการ หรอืกลุมบุคคลท่ีมอียูเพื่อเผยแผคําสอนของศาสนา) 

น้ีเปนเรื่องท่ีสําคัญเมือ่เราพจิารณาถึงความสําคัญของการสงตอคําสอนคาทอลกิไปสูเด็กๆ 

หรอืประชาชนของเรา  

ตอไปน้ีเปนการไตรตรองการเจรญิเตบิโตคุณลักษณะชวีติจิตสวนตัวของครูคําสอน 6 

ประการ ดังตอไปน้ี 

7. รักพระเจา พระบดิา พระบุตร และพระจิต รวมถึงพระศาสนจักรของพระเยซูครสิต 

พระสันตะปาปา และประชากรศักดิ์สทิธิ์ของพระเจา –การท่ีครูคําสอนมชีวีติท่ีเปน

ประจักษพยานเดนชัดวาตนเองเปนบุคคลที่มคีวามรักพระเจาและพระศาสนจักรเชนน้ี 

แมวาครูคําสอนอาจจะไมมคีวามรูทางวชิาการ ไมมพีรสวรรค หรอืมเีสนหดงึดูดใจ แต

ความรักเชนน้ีสามารถมาแทนที่คุณลักษณะตางๆ น้ันไดอยางแนนอน  

8. การดําเนินชวีติท่ีสอดคลองและถูกตองตาม ความเชื่อ มชีวีติท่ีแสดงออกถึงความรัก 

ความหวัง ความเชื่อ ความเพยีรทน และความยนิดี – คุณลักษณะเหลาน้ีเปน

เครื่องหมายของการเปนสาวกที่แทจรงิของพระเยซูเจา คนอื่นๆ สามารถมองเห็นสิ่ง

เหลาน้ีในตัวของครูคําสอนไดหรอืไม จงภาวนาวอนขอพระหรรษทานเพื่อใหทานไดเปน

ประจักษพยานแสดงคุณธรรมเหลาน้ีออกมาในชีวติจรงิของทาน 

9. มชีวีติภาวนาสวนตัวและอุทศิเพื่อการประกาศขาวดี – การภาวนาสวนตัวเปนรากฐาน

ของชวีฝิายจิตของเรา เปนสิ่งที่จําเปนอยางมากสําหรับการทํางานฝายจิต การที่ทานมี

ประสบการณกับพระเจา มชีวีติที่ผูกพันกับพระเจาดวยการภาวนา สิ่งน้ีจะถูกถายทอด

ออกไปสูบุคคลที่ทานสอน เชนเดยีวกับการมุงมั่นอุทศิตนเพื่อการประกาศขาวดขีอง

พระเจา ซึ่งพันธกจิที่ทุกคนไดรับมอบหมายโดยผานทางศีลลางบาปและศีลกําลัง เราจะ

ประกาศอะไรหรอืประกาศแกใคร แนนอนขาวดขีองพระเจาจะตองถูกประกาศออกไป

ใหกับทุกคนในโลกน้ี พันธกิจของพระศาสนจักรคือการเผยแสดงแผนการแหงความรอด

ใหทุกคนและชวยพวกเขาใหตอบรับแผนการของพระเจาน้ี เราควรสอนคําสอนคนของ

เราดวยความคิดน้ี  
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10. มคีวามรอนรนในงานธรรมทูต โดยมคีวามเชื่อมั่นในขอความจรงิตามความเชื่อคาทอลกิ 

และมคีวามกระตอืรอืรนในการประกาศความเชื่อน้ัน – แมวาทานจะทําหนาที่สอนคํา

สอนในวัดของทาน วัดของเราก็ยังมคีวามจําเปนที่จะตองมคีรูคําสอที่รอนรนในการเปน

ธรรมทูต มคีวามรูในหลักความเชื่อที่ถูกตองของพระศาสนจักรและปรารถนาที่สงตอ

ความเชื่อน้ันใหกับผูอื่นดวยความกระตอืรอืรน   

11. มสีวนรวมในงานตางๆ ของวัด เปนตนในการรวมพธิมีสิซาในวันอาทติย – เราจะยนืตอ

หนาเด็กๆ ของเราแลวสอนใหพวกเขามาวัดวันอาทติยเพื่อนมัสการพระเจาไดอยางไร 

ถาตัวเราเองไมไดมาเชนกัน พธิมีสิซาฯในวันอาทติยเปนหัวใจหรอืศูนยกลางของชวีติคริ

สตชน 

12. มคีวามศรัทธาตอพระแมมารยี ซึ่งเปนศิษยคนแรกและตนแบบของครูคําสอน  และศีล

มหาสนิทในฐานะท่ีเปนอาหารฝายจิตหลอเลี้ยงชวีติครูคําสอน – ใหเรามองดูชีวติของ

บรรดานักบุญ ทุกทานตางมคีวามศรัทธาตอพระแมมารยีและศีลมหาสนิท พระแมมารยี

เปนรูปแบบของเรา และศีลมหาสนิทเปนอาหารฝายจิตท่ีชวยหลอเลี้ยงชวีติจิตของเรา 

 

คําถามเพื่อการไตรตรอง 

4. คุณลักษณะชีวติจติดานใดที่บงบอกถงึตัวตนของทานมากที่สุด ทําไม 

5. คุณลักษณะใดที่ทาทายการทํางานของทานมากที่สุด อยางไร 

6. ทําไมคุณลักษณะตางๆ เหลานี้จงึมคีวามสําคัญตอการทําหนาที่เปน "เสยีงสะทอน" ของพระ

เจาในปนี้  

 

ใหพิจารณาคุณลักษณะทัง้ 6 ประการนี้ เพื่อการเตบิโตชีวติฝายจติในฐานะที่เปนผูประกาศขาวดี

และครูคําสอน พระครสิตเจาทรงเรยีกเราและพระจติเจาประทานพระหรรษทานที่จําเปนเพื่อใหทานได

เปนแสงสวางสองโลก 
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หนึ่งเดียวใจเดียว 
 

ผูอาน: บทจดหมายของนักบุญเปาโลถงึชาวโครนิธ 

การเปรยีบเทยีบกับรางกาย  

12 แมรางกายเปนรางกายเดยีว แตก็มอีวัยวะหลายสวน อวัยวะตางๆ  เหลานี้แมจะมหีลายสวน

ก็รวมเปนรางกายเดยีวกันฉันใด พระครสิตเจาก็ฉันนัน้  

13 เดชะพระจติเจาพระองคเดยีว เราทุกคนจึงไดรับการลางมารวมเขาเปนรางกายเดยีวกนั  ไม

วาจะเปนชาวยวิหรอืชาวกรกี  ไมวาจะเปนทาสหรอืไทยก็ตาม  เราทุกคนตางไดรับพระจิตเจาพระองค

เดยีวกัน  

14 รางกายไมไดประกอบดวยอวัยวะสวนเดยีว แตมอีวัยวะหลายสวน 15 ถาเทาจะพูดวา  “ขาพ

เจาไมใชมอื จึงไมเปนสวนหนึ่งของรางกาย” แตเทาไมไดเปนอวัยวะของรางกายนอยกวาอวัยวะสวนอื่น  

เพราะเปนเพยีงเทา  16 หรอืถาหูจะพูดวา  “ขาพเจาไมใชดวงตา  จึงไมใชสวนหนึ่งของรางกาย ” แตก็ไม

ไดทําใหหูไมเปนอวัยวะของรางกายเลย  17 ถารางกายทัง้หมดเปนดวงตา  แลวจะไดยนิไดอยางไร  ถา

รางกายทัง้หมดเปนหู แลวจะไดกลิ่นไดอยางไร  

18 พระเจาทรงจัดอวัยวะตางๆ  ในรางกายใหอยูในที่ที่ทรงพระประสงค  19 ถารางกายทุกสวน

เปนอวัยวะเดยีวแลว  รางกายจะอยูที่ไหน  20 เทาที่เปนอยู มอีวัยวะหลายสวน  แตมรีางกายเดยีว  21 

ดวงตาพูดกับมอืไมไดวา  “เราไมตองการเจา ” และศรีษะก็พูดกับเทาไมไดวา  “เราไมตองการเจา ”  22 

ตรงกันขาม  สวนที่เราคดิวาเปนอวัยวะที่ออนแอของรางกายกลับเปนอวัยวะที่จําเปนมากกวา  23 

อวัยวะสวนที่เราคดิวาไมมเีกยีรตใินรางกาย  เรากลับทะนุถนอมดวยความเคารพเปนพเิศษ  และอวัยวะ

ที่นาอับอายของเรากลับไดรับการตกแตงใหงดงามมากกวาสวนอื่น  24 อวัยวะที่นาดูอยูแลวไมตองการ

ตกแตงอะไรอกี  พระเจาทรงประกอบรางกายขึ้น  โดยใหเกยีรตแิกอวัยวะที่ไมมเีกยีรตมิากกวาอวัยวะ

อื่นๆ 25 เพื่อรางกายจะไดไมมกีารแตกแยกใดๆ ตรงกันขาม อวัยวะแตละสวนจะเอาใจใสซึ่งกันและกัน  

26 ถาอวัยวะหนึ่งเปนทุกข  อวัยวะอื่นๆ ทุกสวนก็รวมเปนทุกขดวย  ถาอวัยวะหนึ่งไดรับเกยีรติ  อวัยวะ

อื่นๆ ทุกสวนก็รวมยนิดดีวยเชนเดยีวกัน  27 ทานทัง้หลายเปนพระกายของพระครสิตเจา  แตละคนตาง

ก็เปนอวัยวะของพระกายนัน้ (1โครนิธ 12:12-27) 

 

ผูอาน: นี้คอืพระวาจาของพระเจา 

ทุกคน:  ขอขอบพระคุณพระเจา 
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ไตรตรองในกลุมยอย  

5. พระพรที่ทานมใีนการรับใชพระศาสนจักร (วัด/สังฆมณฑล) คอือะไร  

6. พระพรใดที่ทานรูสกึวาตนเองยังไมเขมแข็งเพยีงพอในการทําหนาที่รับใชพระศาสนจักร  

7. ทานไดรวมงานกับผูอื่นในการทํางานรับใชพระศาสนจักร (วัด/สังฆมณฑล) อยางไร   

8. คําหรอืวลใีดที่ทานอานแลวรูสกึสะกดิใจ  

 
 

โรครายในการทํางานรับใชพระศาสนจักร 
โรคราย 15 โรคในงานอภบิาล ตามคําสอนของพระสันตะปาปาฟรังซสิที่ใหกับเจาหนาที่ประจํา

สํานักงานวาตกิัน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2014 

 

1. รูสกึวาตนเองเปนอมตะ ตนเองเปนสําคัญ 

2. โรคพลังเหลอืเฝอ ขยันมากเกนิ 

3. โรคจติใจและวญิญาณแชแข็ง   

4. โรควางแผนมากเกนิไป 

5. โรคความรวมมอืตํ่า 

6. โรคอัลไซเมอรทางจติใจ 

7. โรคชอบแขงขันและทะนงตน 

8. โรคจติเสื่อม 

9. โรคซุบซบินนิทาและพูดพลาม 

10.โรคบูชาผูนํา 

11.โรคเมนิเฉยคนอื่น 

12.โรคใบหนาเศราเหมอืนกลับจากงานศพ 

13.โรคชอบกัก รอเวลา ผลัดวัน 

14.โรคสังคมปด 

15.โรคหวังผลประโยชนทางโลกและชอบแสดงออกใหคนรู 
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การไตรตรองตนเอง จาก 15 โรคราย 
 

การไตรตรองตนเอง ที่มาจากสบิหาโรครายในการทํางานรับใชพระศาสนจักร  

 ใช ไมใช บางคร้ัง 

1 2 3 
1. ฉันรูสกึวางานใดที่ไมมฉีนัอยูดวย มักจะมปีญหาอุปสรรค ไมดพีอ  

หรอืฉันมคีําถามเสมอวาทําไมไมทําอยางนี้ ทําไมไมทําอยางโนน 

   

2.ฉันไดพยายามทําใหงานศาสนบรกิารเปนดั่งธุรกจิ ดวยการทุมเทจนมาก

เกนิไปหรอืไม จนรูสกึวาอะไรๆ มันยุงไปหมด ไมมวีันวางเลย 

   

3.ฉันกลัวที่จะตองทําอะไรใหมๆ  กลัวการเปลี่ยนแปลงและงานที่แตกตางไป

จากที่เคยกระทําหรอืไม 

   

4.ฉันไดวอนขอพระจติเจาเพื่อการทํางานของฉันหรอืไม แลวงานของฉันมี

อะไรที่ทําใหแปลกใจบางไหม 

   

5. ฉันขาดความสํานกึถงึภาระหนาที่ที่ฉันตองรับผิดชอบทัง้จากหนาที่ทํางาน

และกับผูอื่น 

   

6. ฉันยดึม่ันในผลตอบแทนและสทิธปิระโยชนที่ฉันจะตองไดรับ    

7. ฉันชอบทํางานตามลําพังมากกวาการเปนสวนหนึ่งของทมีงาน    

8. ฉันไดทําลายแรงจูงใจและการทํางานของคนอื่น ดวยคําพูด ทาทาง และ

การกระทํา 

   

9. ฉันยกหัวหนาของฉันไวบนหิ้ง และถอืวาเขาเปนตนแบบหรอืกฎบัญญัตทิี่

ฉันตองนอบนอมเช่ือฟง 

   

10. ฉันคดิถงึความสําเร็จของตนเองกอนความสําเร็จของผูอื่น    

11. ฉันไมชอบใหรางวัลหรอืช่ืนชมกับงานของใคร    

12. ฉันชอบพูดถงึนนิทาคนอื่น และมักจะชอบพูดไมหยุด    

13. ฉันไดทําตามโครงการทุกโครงการที่ไดรับมอบหมายและทําสําเร็จตาม

เวลา 

   

14. ใหการสงเสรมิกจิการของวัดมากกวากจิการของชุมชนหรอืสังคม    

15.ฉันไดมพีฤตกิรรมที่แสดงออกวาเปนคนเห็นแกตัวกับคนที่อยูรอบขางบาง

ไหม 
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3. วิธกีารสอนคําสอน/การประกาศขาวด ี
  

1. หลายหลากและชาญฉลาดของผูสอน (GDC 146 อาง CT 51) 

2. กฎท่ีตอง “ซื่อสัตย” (GDC 145 อาง CT 55) 

3. ยดึพระเยซูเจาเปนแบบอยาง (GDC 115-116) 

4. วิธกีารสอน 

การบรรยาย(Lecture) การสาธติ(Demonstration) การใชนรินัย(Deduction) การใชอุปนัย(Induction) 

การอภิปรายกลุม(Group Discussion) การแสดงละคร(Dramatization) การแสดงบทบาทสมมต(ิRole 

Playing) การใชกรณตีัวอยาง(Case Study) การใชกจิกรรม(Activity) เกม(Game) การอาน(Reading) 

5. จุดมุงหมายในการเรยีนตามลักษณะธรรมชาติของเนื้อหาแบงออกเปน 3 ประเภทดังนี ้

4) การสอนเพื่อความรูความเขาใจ(พุทธพิสิัย) ……Doctrine 

5) การสอนเพื่อใหเกดิเจตคตทิี่ด(ีเจตพสิัย)……….Faith    

6) การสอนเพื่อใหเกดิทักษะ(ทักษะพสิัย)…………Moral, Worship, Pray 

 

การกอใหเกดิพฤติกรรมของมนุษย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรูจัก 
 

การชื่นชอบ 
 

สรางนิสัยเฉพาะ 
 

การยึดมั่น 

เจตคติ 

(ทัศนคต)ิ พฤติกรรม 

การรูจัก 

พระเยซ ู

การช่ืนชอบ 

พระเยซ ู

มีชีวิตที่งดงาม 

แบบพระเยซู 

(คิด-พูด-ทํา) 

การยึดมั่น 

พระเยซ ู
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การสงเสรมิความรูเรือ่งความเชื่อ 

 

 การสอนคําสอนมใิชเพยีงกอใหเกดิความเขาใจความเช่ือดวยสตปิญญา แตยังใหสัมผัสกับหัวใจ และ

เปลี่ยนแปลงความประพฤตดิวย  จึงจะเปนเรื่องที่ถูกตอง ดังนัน้ การสอนคําสอน จึงชวยกอใหเกดิพลังชีวติที่

รวมเปนหนึ่งเดยีวกัน  โดยอาศัยความเช่ือ...สงผลใหบรรลุถงึความศักดิ์สทิธิ์แทจรงิ…GDC 205) 

  

แบบฝกหัด 

1. ใหทองบทขาพเจาเช่ือ ทัง้บทสัญลักษณของอัครสาวกและบทขาพเจาเช่ือของสังคายนานเิช  และ

กรุงคอนสแตนตโินเปลใหได 

2. พจิารณาดูถอยคําในบทภาวนานี้วามขีอความใดทีป่ระทับใจ หรือมคีวามหมายตอชีวติของทานมาก

ที่สุด ขอความไหนที่ทานเขาใจไดชัดเจนและขอความไหนที่ทานยังสงสัยอยู 

3. สมมุตวิามนัีกขาวมาขอสัมภาษณทานวา  “คาทอลกิมหีลักความเช่ืออะไรที่ทําชีวติของทาน       มี

ความสุขและมคีวามหวัง ” โดยใหเวลาสามนาท ีทานจะใหสัมภาษณอยางไร(คดิและ  เขยีนไว

จากนัน้ลองแบงปนกับเพื่อน ๆ) 

4. ใหเปดหนังสอืพมิพดูขาวประจําวันสักขาวหนึ่ง ทานคดิวาพระวาจาของพระเจาและ     คําสอน

ของพระศาสนจักร จะชวยเปนแนวทางในการดําเนนิชีวติ หรอืชวยแกไข หรอืเปนความบรรเทา

ใจใหกับบุคคลในขาวนัน้ ๆ หรอืใหกับสังคมนัน้ไดอยางไร 

 

วธิกีารสอนใหเกดิความเชื่อ 

1. ผูสอน สอนดวยความรัก ความเมตตา ใหความอบอุน  สรางบรรยากาศที่ด ี ใหแบบอยาง 

2. ยกตัวอยางบุคคลศักดิ์สทิธิ์ตาง ๆ  เชน บรรดานักบุญ หรอืบุคคลรวมสมัย 

3. ใชคําสอนจากพระคัมภีร บุคคลในพระคัมภีรที่เปนแบบอยางแหงความเช่ือ และความไววางใจ   ใน

พระเจา 

4. ใหผูเรยีนมปีระสบการณดวยตัวเอง เชน การพบกับบุคคลที่ศรัทธา ไดอาน ไดภาวนา รําพงึ   แสวง

บุญ 

5. กระตุน สงเสรมิ ใหกําลังใจการกระทําที่ถูกตองและดงีาม(ใหรางวัลและลงโทษ) 

6. ใชกระบวนการกลุม 

 

 

 

 



31 

 

การสอนเรื่องศีลศักด์ิสทิธิ ์
 

 

 

 

 

 

• ศีลศักดิ์สทิธิ์ ม ี7 ประการ แตพธิกีรรมมมีากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอแนะนําเพื่อการสอนศีลศักดิ์สิทธิ์และพธิกีรรม 

1. ใชสัญลักษณ – อธบิายสัญลักษณ  โดยการกระทําพธิกีรรมนัน้ ๆ แลวใหสมาชิกมสีวนรวม การ

สรางสรรคนี้ เปนการเตรยีมความพรอมสําหรับผูเรียนใหเกดิความเขาใจ และความช่ืนชอบตอศีล

ศักดิ์สทิธิ์ เชน การบขินมปง การจุมน้ําเสกทําสําคัญมหากางเขน การไดดื่มน้ําองุนจากถวย

เดยีวกัน การปกมอืเหนอืศรีษะเพื่อน ๆ และการภาวนาใหกันและกัน  การเจมิน้ํามันที่มอืหรอืที่

หนาผาก ฯลฯ ทัง้นี้เพื่อใหผูเรยีนไดสัมผัสกับของจรงิกอนที่จะเขารับพธินัีน้ ๆ และจะไดเกดิความ

ซาบซึ้งในพธิกีรรมนัน้ ๆ มากยิ่งขึ้น 

2. ใชบทภาวนาในพธิกีรรมนัน้มาสอน ทัง้นี้ขึ้นอยูกับวุฒภิาวะของผูเรยีนดวย โดยที่ผูสอน นําเอาบท

ภาวนาที่ใชในพธิกีรรมนัน้ ๆ มาสอน อาจจะเปนการอธบิายความหมาย บอกถงึแหลงที่มา และการ

นํามาภาวนารวมกันก็ได 

3. เปดโอกาสใหผูเรยีนไดทบทวนพธิกีรรมที่พวกเขาไดเขารวมมา ทําความเขาใจหรอืตอบขอซักถามถงึ

ความหมายของพธิกีรรมในชวงตาง ๆ 

ศลีศักดิ์สทิธ์ิ คือ กจิการศักดิ์สทิธ์ิทีแ่สดงออกโดยผานทางสญัลักษณ เพื่อทํา

ใหผูรวมพธีิมคีวามเชื่อที่เขมแข็งมากยิ่งขึ้นและเปนโอกาสใหผูเชื่อได

แสดงออกถึงความเชื่อของตน  

 

จุดประสงค 1.ประทานความศักดิ์สทิธ์ิ (พระหรรษทาน)       

           2.เสรมิสรางพระกายทพิยของพระครสิต (ความเปนหนึ่งเดยีว) 

           3.นมัสการพระเจา 

 

จุดประสงคการสอนเรื่องศลีศักดิ์สทิธ์ิและพธีิกรรม คือการนําครสิตชนทั้ง

สวนตัวและสวนรวมใหมคีวามเชื่อที่สมบูรณ โดยการเขารวมพิธีอยางรู

ความหมายและมสีวนรวมอยางแทจรงิ 
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4. จัดกจิกรรมที่ชวยใหผูเรยีนไดเขาใจวาพระหรรษทาน คอืความสัมพันธ คอืเหตุการณที่พระเจาทรง

เปดเผยตัวพระองคเองใหแกเรา ใหเริ่มตนดวยการอธบิายวาพระเจาทรงประทับอยูในศีลศักดิ์สทิธิ์

นัน้อยางไร ทรงเปดเผยพระองคในฐานะอะไร จากนัน้เชิญชวนใหผูเรยีนไดเทยีบเคยีงดูวาพระเจา

ทรงตดิตอกับเราอยางไรในชีวติประจําวันของพวกเขา ช้ีใหเห็นวาอาศัยศลีศักดิ์สทิธิ์จะชวยใหเราได

สํานกึถงึการประทับอยูของพระเจาในชีวติของเรา ไมวา   ในยามยากลําบากหรอืในยามทุกขยาก ยาม

เจ็บไขไดปวย ในยามผิดบาป ในยามรับประทานอาหาร ฯลฯ 

5. ใหจัดกจิกรรมที่สอดคลองกับความหมายของศลีศักดิ์สทิธิ์นัน้ เชน เราจะเริ่มตนชีวติใหมไดอยางไร 

เราจะตอนรับเพื่อนพี่นองไดอยางไร เราจะยกโทษใหผูอื่นอยางไร เราจะเปนกําลังใจผูอื่นไดอยางไร 

6. เขารวมกจิกรรมทางสงัคม ชวยกันทําใหสังคมดขีึ้น เราตองคดิวาสังคมรอบขางของเราตองการ

อะไร มคีวามเดอืดรอนในเรื่องใด เราจะตองทําอยางไรเพื่อเตรยีมผูคนใหตอนรับขาวดขีองพระเจา 

เราจะตองประกาศขาวดอีะไรกับบุคคลในสภาพแวดลอมนัน้ ๆ กจิการใดที่เราควรกระทําเพื่อเปน

ประจักษพยานกับขาวดทีี่เราตองการประกาศ เราจะชักชวนประชาชนใหมารวมมอืกันทํากจิกรรม

อะไรเพื่อยนืยันถงึคุณคาแหงพระวรสาร 
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การสอนเรื่องพระบัญญัต ิ
 

หลักในการตัดสิน ถูก-ผิด 
การกระทํา เจตนา สภาพแวดลอม 

บริจาค 

บริจาค 

ขโมย 

ขโมย 

ฆาคน 

ฆาคน 

โออวด 

สงสาร 

ชวยแม 

อยากได 

ปองกันตัว 

โกรธ 

น้ําทวม 

น้ําทวม 

ยากจน 

มแีลว 

สงคราม 

ทะเลาะกัน 

 

มโนธรรม 

 กฎที่จารกึไวในหัวใจของมนุษย 

 เสยีงของพระเจาที่ดังกองกังวานในหวงลกึของจิตใจ 

 ครูตองชวยหลอหลอมมโนธรรมของศิษย 

 ตัวอยางเชน  

 ทําด ีหนช่ัีว 

 สิ่งใดที่ทานอยากใหผูอื่นกระทําตอทานก็พงึกระทําสิ่งนัน้แกเขากอน 

 ความรักตองมาจากความเคารพตอมโนธรรมของคนอื่น 

คุณธรรม - พยศชั่ว 

คุณธรรม พยศชั่ว(บาปตน) 

ความรอบคอบ 

ความยุตธิรรม 

ความกลาหาญ 

ความมัธยัสถ 

ความเชื่อ 

ความหวัง 

ความรัก 

จองหอง 

ตระหนี่ 

อจิฉา 

โมโห 

ลามก 

โลภอาหาร 

เกลยีดคราน 
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พระคุณของพระจติ 

พระคุณ 7 ประการ ผลของพระจติ(กท 5:22-23) 

1. พระดําริ 

2. สตปิญญา 

3. ความคดิอาน 

4. ความเขมแข็ง 

5. ความรู 

6. ความศรัทธา 

7. ความยําเกรงพระเจา 

1. ความรัก 

2. ความช่ืนชมยนิดี 

3. ความสงบ 

4. ความอดทน 

5. ความเมตตากรุณา 

6. ความใจดี 

7. ความซื่อสัตย 

8. ความออนโยน 

9. การรูจักควบคุมตนเอง 

 

 

ขอแนะนําเพื่อการสอนพระบัญญัติ 

1. สอนเพื่อหลอหลอมมโนธรรม ใหศษิยรูจักแยกแยะ ผดิ – ถูก 

2. ใหทําความดเีพราะความรัก มใิชความกลัว 

3. นําเสนอบุคคลตัวอยางที่เปนคนดใีนคุณธรรมดานตางๆ ใหสมาชกิเรียนรูจักประวัตนิักบุญองค

อุปถัมภของตนเองหรอืนักบุญองคอื่น ๆ ที่พวกเขาคุนเคย ใหเขียนขอตัง้ใจวาตนเองจะปฏบิัติ

ตนในแตละวันอยางไรเพื่อใหเหมอืนนักบุญที่ตนเองชื่นชม สงเสรมิสนับสนุนใหพวกเขาดําเนนิ

ชวีติตามแบบอยางนักบุญที่เขาไดเลอืก ซ่ึงครูเองจําเปนตองคนควาหรอืเรียนรูประวัตนิักบุญ

ตาง ๆ ไว หรอืเตรียมหนังสอืตาง ๆ ไวใหสมาชกิไดคนควา 

4. ใหศษิยหาคนดทีี่ประทับใจ อาจจะใหคนหาจากหนังสอืพมิพหรอื สื่ออื่น ๆ ก็ได โดยใหตรงกับ

หัวขอที่ครูสอน พูดคุยกับศษิยถึงความเขมแข็งที่บรรดานักบุญ ซ่ึงเปนวรีบุรุษหรอืวรีสตรี

เหลานัน้ไดฟนฝาพยายามปฏบิัตติน พยายามดงึชวีติของบรรดานักบุญใหเขามาเก่ียวของกับ

ชวีติประจําวันของศษิยใหได 

5. อธบิายถึงความเลวรายของบาปที่ไมไดทํารายเฉพาะตัวบุคคลทีท่ําผดิเทานัน้ แตยังทําให

เกิดผลรายตอชวีติหมูคณะ และทําใหพระเจาเสยีใจ ใหสมาชกิไดเขียนถึงผลรายของบาปแต

ละประการวามผีลตอสวนตัวและสวนรวมอยางไร 

6. สอนคุณธรรมหรอืบัญญัตทิลีะประการ โดยยกตัวอยางใหเขากับชวีติจริงและแสดงใหเห็นวา

เราสามารถปฏบิัตคิุณธรรมเหลานี้ในสถานการณตาง ๆ ไดอยางไร 
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7. ใหมกีารอภปิราย – โตวาท ีฯลฯ ในเรื่องที่คลุมเครอื ตัดสนิใจลําบาก แสดงใหเห็นวาการ

เสริมสรางมโนธรรมสามารถชวยในการตัดสนิใจเรื่องของศลีธรรม 

8. ยกตัวอยางกิจการที่ดงีามตรงกับคุณธรรมตาง ๆ และหลักความสุขที่แทจริงของพระเยซูเจาที่

เกิดข้ึนจริงในสังคมปจจุบัน ตอกยํ้าสิ่งที่ถูกตอง ทาทายใหเห็นถึงความจําเปนของการมีคุณธรรม

ของคนในสมัยปจจุบัน ชี้ใหเห็นถึงคุณธรรมที่จําเปนสําหรับสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู  

9. เชื่อมโยงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางคุณธรรมทางเทววทิยากับคุณธรรมทางศลีธรรม 
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การสอนเรื่องการภาวนา 
 

 ความสัมพันธกับพระเยซูครสิตเจา นําบรรดาศษิยใหมทีาทแีหงการภาวนาและการรําพงึซึ่ง

พระอาจารยเองทรงม ีการเรยีนรูจักการภาวนากับพระเยซู ตองภาวนาดวยความรูสกึ  ซึ่งพระองคทรง

หันไปหาพระบดิา กลาวคอื การนมัสการ สรรเสรญิ ขอบพระคุณ การวางใจฉันลูก การออนวอนและ

ความยําเกรง(GDC 85) 

 

เครื่องมอืท่ีชวยในการภาวนา 

1 พระคัมภรี 

2 บทภาวนาในพธิกีรรมและเครื่องหมายตาง ๆ 

3 บทภาวนาทางการของพระศาสนจักร 

4 การเขยีน 

5 การวาดและระบายส ี

6 ศลิปะและรูปภาพ 

7 บทเพลงและเสยีงดนตรี 

8 เรื่องเลาและบทประพันธ 

9 การเคลื่อนไหว ทาทางและการเตนรํา 

10 โปสเตอรและปายประกาศ 

11 ทุกสิ่งรอบตัว 

12 การภาวนาจากใจ 

ขอแนะนําเพื่อการสอนเรื่องการภาวนา 

 

 ในฐานะที่เราเปนครูคําสอน บทบาทของเราก็คอืการสอนใหผูเรยีนของเราไดมปีระสบการณ    ใน

รูปแบบตาง ๆ ของการภาวนา วธิกีารบางอยางที่เราสามารถกระทําไดก็คอื 

1. เปดโอกาสใหผูเรยีนไดมสีวนรวมในการวางแผนการภาวนา “แบบกลุมภาวนา ” คอืใหสมาชิกไดมี

สวนรวมในการเตรยีมการภาวนา บางครัง้ใหเตรยีมสถานที่ บางครัง้ใหเปนผูอาน หรอืใหเตรยีมพธิกีาร

หรอืเตรยีมบทเพลงเปนตน 

2. จัดใหมกีารภาวนาในรูปแบบตาง ๆ ทัง้ถวายพระพรและนมัสการ การวอนขอ เพื่อมวลชน ขอบพระคุณ 

และสรรเสรญิ 

3. ตองใหแนใจวาการภาวนานี้ไดใหโอกาสสมาชิกไดใชจินตนาการทางศาสนา(กําหนดจติ) เพราะจาก

จินตนาการนี้เองที่ทําใหเราไดพบพระเจา ดวยจินตนาการของเรานี้ ชีวติฝายจิตของเราจะได  รับการหลอ
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เลี้ยงและเจรญิเตบิโตขึ้น ตองขอบอกไววา การใชจินตนาการไมไดเปนการตอตานการใชสตปิญญา 

เพราะพระเยซูเจาเองทรงสอนประชาชนใหภาวนาดวยวธินีี้ เพื่อจะไดมกีารเสวนากับพระเจาได เรา

จะตองกาํหนดจิตของเราใหระลกึถงึพระเจา และดวยวธินีี้ เราจะไดสัมผัสกับพระเจาในหวงลกึของ

จติใจของเรา 

4. การภาวนาแบบกลุมภาวนานี้ มใิชภาวนาโดยใชคําพูดเทานัน้ แตยังรวมถงึการใชทาทางและ

อริยิาบถตาง ๆ ดวย 

5. แมจะเปนการภาวนาแบบกลุม แตจะตองใหมเีวลาเงยีบดวย เพราะพระเจาจะตรัสกับเราในความ

เงยีบ และพระจิตเจาจะนําเราใหเขาใกลชิดกับพระเจา 

6. สอนสมาชิกใหรําพงึ ตามคําแนะนําที่ใหไวจะชวยใหสมาชิกคอย ๆ กาวหนาขึ้น 

7. จงใชประสาทสัมผัสตาง ๆ ในการภาวนาใหมากเทาที่สามารถ เชน การดม การชิม การสัมผัส      การมอง 

การฟง เปนตน 

8. จงสํานกึเสมอวา   การภาวนาเปนของขวัญจากพระจิตเจา เราสามารถเตรยีมพื้นดนิได      แตพระ

เจาทรงทําใหเจรญิงอกงาม 

9. จงอยาใหการภาวนาเปนการสอนใหผูเรยีนเห็นแกตัว แตใหรูจักภาวนาเพื่อคนอื่น ๆ เพื่อสังคมเพื่อศัตรู 

ฯลฯ 
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การประเมินผล 

 

1. หัวขอ: 50 ป สังฆฯ ดานงานแพรธรรมในมุมมองของครูคําสอน/ผูประกาศขาวด ี 

ประโยชนที่ไดรับ............................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................  

ระดับความพงึพอใจ: ใหทําเครื่องหมาย X ใน (  ) ที่ตรงกับความรูสกึของทาน   

(  ) 5 มากสุด (  ) 4 มาก (  ) 3 พอใจ (  ) 4 นอย (  ) 5 นอยที่สุด 

2. หัวขอ: กระบวนการประกาศขาวดี และ พันธกจิงานการสอนคําสอน 

ประโยชนที่ไดรับ............................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................  

 ระดับความพงึพอใจ (  ) 5 มากสุด (  ) 4 มาก (  ) 3 พอใจ (  ) 4 นอย (  ) 5 นอยที่สุด 

3. หัวขอ: การพัฒนาฝายจิต (การไตรตรองและ 15 โรคราย) 

ประโยชนที่ไดรับ............................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................  

 ระดับความพงึพอใจ (  ) 5 มากสุด (  ) 4 มาก (  ) 3 พอใจ (  ) 4 นอย (  ) 5 นอยที่สุด 

4. หัวขอ: วธิกีารสอนคําสอน 

ประโยชนที่ไดรับ............................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................  

ระดับความพงึพอใจ (  ) 5 มากสุด (  ) 4 มาก (  ) 3 พอใจ (  ) 4 นอย (  ) 5 นอยที่สุด 

5. หัวขอ: จิตตารมณประกาศพระวรสาร 

ประโยชนที่ไดรับ............................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................  

ระดับความพงึพอใจ (  ) 5 มากสุด (  ) 4 มาก (  ) 3 พอใจ (  ) 4 นอย (  ) 5 นอยที่สุด 

6. หัวขอ: การทําสื่อการสอนและการประกาศขาวด ี

ประโยชนที่ไดรับ............................................................................................................................  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ระดับความพงึพอใจ (  ) 5 มากสุด (  ) 4 มาก (  ) 3 พอใจ (  ) 4 นอย (  ) 5 นอยที่สุด 

7. ความคิดเห็นท่ัวไปและขอเสนอแนะจากการฟนฟูและพัฒนาครูคําสอนในคร้ังน้ี 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
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