
ใชสําหรบัเขียนใสกระดาษโปสเตอร บนกระดาน และแผนใส 
ในการอบรมครสิตศาสนธรรม 
ในการเตรียมรับศีลศกัดิ์สิทธิ ์

โดย Peter McCRACKEN, C.F.C 
แผนกคริสตศาสนธรรม กรุงเทพฯ แปล 
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คํานําของผูแปลคํานําของผูแปลคํานําของผูแปล   
 บราเดอร ปเตอร แม็คแคร็กเกนิ ( CFC) ไดผลติสื่อการสอนครสิตศาสนธรรม 10 เลม คอื 

1. Visual Catechesis  ค.ศ. 1990 พมิพครัง้ที่ 2 ก.พ. 1993  

2. Visual Gospel ค.ศ. 1990 พมิพครัง้ที่ 2 ก.พ. 1993 

3. Visual Old Testament      4. Visual Church History 

5. Visual World Religions      6. Visual Kerygma 

7. Visual Media Education      8. Visual Personality 

9. Visual Moral Questions      10. Visual Ecology 

 จัดพมิพโดย Claretian Publications, Quezon City ประเทศฟลปิปนส ในโอกาส ปแหงการสอนคําสอนระดับชาต ิ

 นอกจากนัน้ ยังมเีทปแคสเซทพระคัมภีรประกอบหนังสอื Visual Gospel ดวย 

 ผมไดเสนอใหนักศกึษา วทิยาลัยแสงธรรม  ช้ันป 5 ทํารายงานวชิา การอบรมครสิตศาสนธรรม  ปการศกึษา 2541 ได

แปลเลมแรก Visual Catechesis ภาพคําสอน เกี่ยวกับ ศลีศักดิ์สทิธิ์ พระศาสนจักร และพระบัญญัต ิเปนภาษาไทยแลว 

 คุณครูประภา วรีะศิลป ไดแปล Visual Gospel พระวรสารแบบรูปภาพ ผมไดตรวจทาน และคุณสมบัต ิงามวงศ เปน

ผูพมิพและจัดรูปเลม สําเร็จทันสัมมนาประจําปของสภาการศกึษาคาทอลกิ (ประเทศไทย) ระหวางวันที่ 24-27 สงิหาคม พ.ศ. 

2546 เรื่อง “การเรยีนรูและการพัฒนาขุมทรัพยในตน : วัฒนธรรมการเรยีนรูในโรงเรยีนคาทอลกิ”   

 การอบรมครสิตศาสนธรรม  เปนพันธกจิสําคัญประการหนึ่ง ในปจจุบันตองอาศัยสื่ออุปกรณดวย  ผมหวังวาผลงานนี้

จะมปีระโยชนแกครูคําสอน นักบวชและพระสงฆทุกทานบาง ในงานที่เขตวัด และโรงเรยีนคาทอลกิของเรา 

 

บาทหลวง วรีะ อาภรณรัตน 

ศูนยคริสตศาสนธรรม กรุงเทพฯ 

15 สงิหาคม 2003 

สมโภชพระนางมารียรับเกยีรติยกขึ้นสวรรค 
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บทนําบทนําบทนํา   
 

การนําเสนอพระบุคคลของพระเยซู 

 เรานําเสนอพระบุคคลของพระเยซูเจาใน พระวรสารแบบรูปภาพ  

(Visual Gospel) ดังที่ผูนพินธพระวรสารพยายามใหเห็นพระผูไถ ในการกลับคนื

พระชนมชีพ หนังสอืเลมนี้แสดงใหเห็นพระเยซูเจา ผูทรงแบกไมกางเขน 

สิ้นพระชนม และไดรับชัยชนะในการกลับคนืพระชนมชีพ 

 พระองคทรงรักษา ใหอภัย และทําใหมนุษยมชีีวติใหม  

 

การเตรยีมสอนของครู 
 ครูตองอานขอความพระคัมภีรตามเนื้อหากอนสอน และเวลาสอนก็ตอง

อานใหนักเรยีนฟงดวย แลวพระจิตเจาจะนําใหทัง้ครูและผูเรยีนคนพบ

ขุมทรัพยใหมจากพระวาจาของพระเจา 

 ครูอาจศกึษาหาความรูเกี่ยวกับภูมหิลังและความหมายของพระคัมภีร

ตอนนัน้จากหนังสอือธบิายความหมายพระคัมภีร 

 ครูและนักเรยีนไมควรเปนทาสตอรูปภาพเหลานี้ ทานอาจขยายความ

ตามความตองการของกลุมผูเรยีน เมื่อผูเรยีนคุนเคยกับวธิกีารนี้ พวก

เขาอาจวาดภาพสรุปของตนเอง ทําใหเขาเขาใจขอความในพระคัมภีร

ยิ่งขึ้น 

 บางภาพแสดงใหเห็นหลายคน ที่ไมบงวาเปนใคร น่ันหมายถงึ เรา ที่อยู

ลอมรอบพระเยซู ภาพเชนนี้ครูนาจะใหเวลานักเรยีนคดิ ตัง้คําถาม 

สงสัย หาคําตอบดวยความเช่ือ หรอืภาวนา สมมุตวิาเราอยูที่นั่น เปน

พยานถงึคําพูดและการกระทําของพระเยซูเจา 

ขั้นตอนการใชหนังสอืเลมนี ้
 วธิทีี่ไดผลดทีี่สุด คอื คอยๆ ใชเปนขัน้เปนตอนบนกระดานหรอืใช

แผนใส ในขณะสอน มกีารสรุป ประยุกต ตอบรับในชีวติประจําวัน และภาวนา 

 ครูคําสอนที่ไมม่ันใจเวลาตองเขยีนสรุป นาจะเขยีนบทสรุปบนแผนใส 

หรอืแผนกระดาษใหญๆ  กอนสอน หรอืใหนักเรยีนลายมอืสวยเขยีนใหกอนก็ได 

 ครูตองใชเทคนคิการตัง้คําถาม ใหนักเรยีนอภิปรายเพื่อหาความหมาย

สําคัญของพระวรสารตอนนัน้  อาจใชละคร หรอืละครใบก็ได   แตตองอาน

พระคัมภีรตอนที่อางองิ เพื่อชวยใหนักเรยีนเขาใจพระคัมภีร  และวธิคีดิของ

พระศาสนจักรยุคแรกเกี่ยวกับพระเยซู เราหวังวา แบบฝกหัดใชพระคัมภรีเชนนี้

จะชวยพัฒนาความเช่ือในพระเยซู และใหนักเรยีนอุทศิตนเพื่อพระองค 

 หากครูสามารถระบายส ีทําใหสวย นาสนใจขึ้น    ยิ่งทําใหการเรยีน 

ครสิตศาสนธรรมดขีึ้น 

ดรรชนหีัวขอ 
 ดรรชนนีี้ชวยครูใหสามารถใชหนังสอืพระวรสารแบบรูปภาพ สัมพันธ

กับขอความหรอืโปรแกรมศาสนาอื่นๆ   บทเรยีนดานศาสนาทัง้หมดควรมฐีาน

ดานพระคัมภีร ตัวอยาง ครูจะพบวามอียางนอย 5 ภาพ ชวยสอนเรื่องศลีลาง

บาป (Baptism) ม ี9 ภาพ เรื่องศีลมหาสนทิ ( Eucharist) และ 16 ภาพ เรื่องศีล
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อภัยบาป (Reconciliation) ฯลฯ  การใชแผนใสชวยเราทบทวนหรอืพัฒนาหัวขอ

การสอนคําสอนไดอยางรวดเร็ว ในหนังสอืเลมนี้ม ี53 หัวขอ 

กลุมแบงปนพระวาจา 
 ภาพเหลานี้สามารถนําไปใชในกลุมแบงปนพระวาจา กลาวคอื ใชสรุป

ดวยภาพ การภาวนาโดยอาศัยขอความจากพระคัมภีรยอมดกีวาการภาวนาที่

เราคดิขึ้นเอง 

การทองจํา 
 สมเด็จพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ที่ 2 ไดตรัสถงึการทองจําในสมณ

สาสนเตอืนใจ เรื่อง การสอนคําสอนในยุคปจจุบัน (ขอ 55) วา “สิ่งที่สําคัญก็

คอื ขอความที่ทองจํานัน้จะตองคอยๆ เขาใจอยางลกึซึ้ง เพื่อที่จะใหสามารถ

กลายเปนบอเกดิแหงครสิตชนทัง้ในดานสวนตัวและสวนรวม” 

 นักเรยีนจะรูและเห็นคุณคาขอความพระวรสารที่อยูในหนังสอืเลมนี้ 

มใิชครูสอนซ้ําๆ แบบเครื่องจักร แตดวยการชวยใหเด็กๆ ภาวนา อานขอความ 

วาดรูป แสดงละครพระคัมภีร ดวยพวกเขาเองดวยความรัก โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ในการภาวนาดวยใจ ครูมโีอกาสนําภาวนาประยุกตจากพระคัมภีร ดวยการ

ขอบพระคุณ แสดงความเช่ือ ความทุกขเศราใจ สรรเสรญิและวอนขอพระพร 

การสอนคําสอนโดยใชพระคัมภีรในลักษณะเชนนี้ จะชวยใหนักเรยีนคุนเคยกับ

พระคัมภีร พวกเขาไมตองทองจํา แตทําบอยๆ เขาจะเขาใจและรักพระวาจาเอง 

เราพบพระครสิตเจาในพระคัมภีร และพระคัมภีรมผีลตอชีวติของเรา 

ใบงาน 
 ครูสามารถถายเอกสารภาพเหลานี้ไวดานซายของแผนใบงาน ใหมี

ที่วางดานขวาและดานหลัง เพื่อครูสามารถเพิ่มคําถามใหนักเรยีนทํากจิกรรม

หลังบทเรยีน ใหระบายส ีตอบคําถาม หรอืคนหาคําตอบจากพระคัมภรี จาก

แผนที่พระคัมภีร ฯลฯ 

การเตรยีมรับศลีศักด์ิสทิธิ ์
 การสอนคําสอนแบบรูปภาพ มบีางเลมเกี่ยวกับศลีศักดิ์สทิธิ์ ในการ

เตรยีมเด็กหรอืผูใหญรับศลีอภัยบาป ศลีมหาสนทิและศลีกําลัง เราสามารถ

รวมบทสรุปเนื้อหาคําสอนและพธิกีรรมกับ คําสอนแบบรูปภาพ  พรอมกับ

ขอความจากพระคัมภรี 

ทาทขีองครูคําสอน 
 ครูคําสอนตองเปนศษิย (พันธุ) แทของพระเยซูเจา ดวยการเรยีนรูจาก

นทิานเปรยีบเทยีบเรื่องผูหวาน ปฏบิัตหินาที่ แตพระเปนเจาเปนผูทําใหเมล็ด

เตบิโตขยายผล เมื่อเราหวานพระวาจาขาวประเสรฐิ เราหวานเมล็ดพันธุด ีคอื 

อาหารจากสวรรคที่ทรงประทานแกประชาชนผูกระหาย 

 ดังนัน้ การรวบรวมรูปภาพเหลานี้ ครูมไิดยดึเปนจุดหมาย แตตองถอื

วาภาพเหลานี้เปนเพยีงเครื่องมอืไปสูจุดหมาย    ครูคําสอนตองไมสอนภาพ

แผนภูมเิหลานี้ดังเปนขอเท็จจรงิที่ตองถายทอดสูนักเรยีนในช้ัน เปาหมาย

แทจรงิคอื การรูจักพระครสิตเจา รักพระองค และดําเนนิชีวติตามที่พระองค

สอน นําผูมคีวามเช่ือทุกคนไปหาพระบดิา 

 ดังนัน้ ชีวติสวนตัวและทรรศนะคต ิ(ทาที) ดานศาสนาของครูคําสอน 

จะทําใหความจรงิที่สอนบังเกดิผล 

 

Peter McCRACKEN, C.F.C. 
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ขอแนะนําในการใชหนังสอืนี ้
 

1.  อานขอความพระคัมภีรที่อางองิกอนใชแผนผัง ( diagram) 

2.  ไตรตรองแตละขอความกอนจะไปใชสอน  

3.  เขยีนสรุปบนกระดาน หรอืแสดงแผนภูมกิอนเริ่มบทเรยีน  

4.  ใหนักเรยีนเขยีนภาพสรุปดวยชอลคสี  

5.  คอยๆ ใชภาพบนกระดาน หรอืเครื่องฉายแผนใส และใหผูเรยีนมสีวนรวม  

6.  มกีารแสดงละครใบ หรอืคนควา หลังฉายภาพแลว  

7.  ใชบทบาทสมมุต ิ( role plays) หรอืปญหาขัดแยงดานศลีธรรมกับหัวขอที่ศึกษา 

8.  เชิญชวนใหมกีารอภิปรายกลุมยอย  

9.  สงเสรมิการภาวนาแบงปนจากใจ  

10.  ถายเอกสารแผนผังดานซายของกระดาษ และใหมทีี่วางทางดานขวาของกระดาษเพื่อใหนักเรยีนทํากจิกรรมได  

11.  ลองใชแผนปดบทสรุป แลวคอยๆ เปดบางสวนเวลาอธบิาย  

12.  อยาลมืวา บทสรุปเปนโครงรางของบทเรยีน ครูตองอธบิายรายละเอยีด และใชกจิกรรม  

13.  อานคําอธบิายพระคัมภีรที่ทันสมัย  

14.  อยาลมืวาขอความพระคัมภีรทุกตอนเชิญชวนเราใหปฏบิัตใินชีวติประจําวัน  

15.  ใหผูเรยีนทองจําขอความสําคัญ เพื่อชวยในการภาวนา  

16.  บางครัง้ใหนักเรยีนแสดงออก ในบรบิทสังคมปจจุบัน  

17.  พยายามสนับสนุนใหผูเรยีนทําสรุปพระคัมภีรในรูปแบบแผนผัง  

18.  พยายามสมมุตวิานักเรยีนเปนผูหนึ่งในฉากนัน้ นักเรยีนจะพูดอะไร คดิอยางไร หรอืภาวนาตอบสนอง ราวกับวาเกดิขึ้นกับเราเอง  

19.  หลายภาพเปนแนวคดิใชในวจนพธิกีรรม หรอืชวยไตรตรองในพธิมีสิซา  

20.  ใชในการเตรยีมเด็กรับศลีอภัยบาป และศีลกําลัง  

21.  พยายามใชดรรชนหัีวขอใหสัมพันธกับสื่อเลมอื่นๆ  
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ดรรชนหีัวขอ 
 

Abraham (อับราฮัม)     8,77 

Angels (ทูตสวรรค)     3,4,9,15,19 

Anti-Christ (ผูเปนฝายตรงกันขามกับพระคริสต)  64,73,88,96,130,143,158 

Ascension (การเสด็จขึ้นสวรรค)    165 

Authority (อํานาจ)     123 

Baptism (ศลีลางบาป)     2,13,14,18,22 

Beatitudes (บรมสุข)     36,38,49,50,83,84,98,109,131,134,137,146 

Children (เด็กๆ)      81,111 

Christian Life (ชีวติคริสตชน)    37,38,41,42,49,50,60,70,83,100,101,104,117,138,140,143,160,166 

Church (พระศาสนจักร)     32,54,69,163,164 

Commandments (พระบัญญัต)ิ    2,35,38,51,112,127,129,141 

Creation (การสราง)     1 

Death (ความตาย)     90,92,132,133,153,154 

Elizabeth (นางเอลซีาเบ็ธ)     3,5 

Eternal Life (ชีวตินรัินดร)     24,106 

Eucharist (ศลีมหาสนทิ)     18,29,61,63,74,116,136,142,159 
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