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บทนํา 
 นี่เปนหนังสือเลมที่ 1 ของหนังสือชุด “การแสดงละครตาม

พระวรสาร – อัศจรรยของพระเยซูเจา” ซึ่งประกอบดวยเรื่องการ

ทําอัศจรรย 28 เรื่อง ที่พระเยซูเจาทรงกระทํา นําเสนอในรูปแบบของ

การแสดงละคร โดยมีเจตนาเพื่อเสริมโครงการทั่วๆ ไปทางศาสนา 

รายการแสดงตางๆ สามารถรวมเขาไวกับบทเรียนตางๆ ในเรื่องของ

การทําอัศจรรย หรือหัวขอที่เกี่ยวของกัน จําเปนที่จะตองใหเด็กๆ 

อานเนื้อหาพระคัมภีร หรือประยุกตการแสดงขึ้นเอง ใหเด็กๆ คิด

สรางสรรคการแสดงเพื่อใหนาสนใจ มีความสนุก และเกิดผลใน

กิจกรรมการเรียนรู แตตองเตรียมบทละครไวเพื่อจะใหสามารถ

ควบคุมเวลาได 

 การแสดงโดยยอเหลานี้สามารถใชในบริบทของการเรียนการ

สอน เชน 

   การเกริ่นนําอยางมชีีวติชีวา 

   พัฒนาวธิกีารสอนเรื่องราวตางๆ ในพระคัมภีร 

   การทบทวนกจิกรรม 

   เปนการสรุปกจิกรรม 

   นําไปสูประสบการณของการสวดภาวนา 
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สามารถนําเสนอ 

 เพื่อใชในช้ันเรยีน หรอืกลุมอื่นๆ 

 ใชเปนสวนหนึ่งของโครงการสําหรับผูปกครองหรือแขกรับ

เชิญอื่นๆ 

 ใชในพธิกีรรม หรอืในวจนพธิกีรรม 

ละครสั้นเหลานี้สามารถประยุกตใชไดในทุกระดับ เพราะ

เรื่องราวตางๆ เหลานี้เปนเรื่องงายๆ ที่คนสวนใหญมีความคุนเคยกัน

อยูแลว 

ในสวนของคําแนะนําสําหรับผูนําในบทละครสั้นนี้เตรียมไว

สําหรับครูคําสอน ในอัศจรรยแตละเรื่องมีคําอธิบายอยางยอๆ ไวใน

คําอธิบาย ซึ่งเสริมความชัดเจนใหมากขึ้น บอกถึงภูมิหลังเพื่อทําให

เขาใจถงึเหตุการณไดดขีึ้น รวมทั้งช้ีใหเห็นถึงความหมายตางๆ ในสวน

ของลักษณะเดนเพื่ออภิปราย ไดใหไวเปนแนวทางในการพูดคุย ใน

บางประเด็นมุงไปยังขอความพื้นฐานจากพระคัมภีร สวนอื่นๆ นั้น

แสดงใหเห็นถึงความหมายของความคิดที่นักเรียนอาจจะเกิดความ

งุนงงหรอือาจจะมองขามไป แตที่สําคัญที่สุดคือ บางแงมุมนั้นสัมพันธ

กับเหตุการณของตัวผูเรยีนเองและโลกของพวกเขา 

หนังสือเลมนี้อาจจะสามารถชวยครูคําสอนที่เปนเสมือน

สวนประกอบที่สําคัญ เมื่อคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน และการ

มีสวนรวมของพวกเขา บทละครในแตละเรื่อง ผูสอนสามารถนําไปใช

สอนไดอยางสรางสรรค โดยไมตองใชเวลาเตรียมผูแสดงมากนัก และ
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ผูเรียนจะไดมีความคุนเคยกับพระคัมภีร และรูจักพระเยซูเจามากขึ้น

ดวยวิธีที่สนุกสนาน โดยผานทางประสบการณที่พวกเขาตองจําบทที่

ตนเองตองพูดหรอืฟงผูแสดงดวยกันพูด 

 

คําแนะนําเพิ่มเตมิ 

1. ถายเอกสารบทละครใหกับผูแสดงแตละคนในสวนที่เขาตองพูด 

หรือผูรับบทสําคัญ เขียนช่ือของผูแสดงไววาเขาแสดงเปนใคร 

รวมทัง้ทําเครื่องหมายวาผูแสดงนัน้ๆ ตองพูดหรอืแสดงในชวงใด 

2. ผูแสดงในบางกลุมบุคคลสามารถเพิ่มเติมไดตามจํานวนผูเรียน 

เพื่อใหพวกเขามสีวนรวมอยางทั่วถงึ 

3. อาจมีการเตรียมฉากการแสดงไว หรือวาดฉากไวบนกระดานดํา 

และถาเปนไปได ควรใหผูแสดงแตงกายตามบทบาท 

4. ผูสอนควรฝกซอมผูแสดงรวมกันในช้ันเรียนซึ่งอาจจะแยกไป

ฝกซอมอกีหองหนึ่ง ในขณะที่ผูเรยีนอื่นๆ ที่ไมไดแสดงทํากิจกรรม

อื่นๆ 

5. ใหกําลังใจผูแสดง 

 อานบทของตนเอง 

 ฝกซอมการพูดเพื่อใหเสยีงดังฟงชัด 

 หลกีเลี่ยงการหันหลังใหผูชม 

 เขาใจบทที่ตนเองแสดง 
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 สรางสรรคบทที่ตนเองแสดงดวยการเพิ่มทาทางหรือการ

เคลื่อนไหวตางๆ 

6. กอนการแสดง ใหผูแสดงแตละคนแนะนําตนเองวาแสดงเปนใคร 

7. ใหคําชมเชยเมื่อแสดงเสร็จ อาจจะชมเชยพรอมกันทั้งกลุมหรือที

ละคน หรอือาจใหทัง้ช้ันเรยีนกลาวชมเชย 

8. ควรสับเปลี่ยนบทบาทใหเด็ก ไมควรใหแสดงแตบทเดมิๆ 

 

ขอควรระวัง 

พงึหลกีเลี่ยงการใหความสําคัญกับละครเพยีงอยางเดียว ควร

มีการกลาวคํานําที่เหมาะสม หรือกลาวหลังการแสดง ไมควรใชเวลา

แสดงมากเกินไป จนทําใหเวลาของการใหความรูอยางมีความหมาย

ของประสบการณถูกลดลงไป 

หวังวาหนังสือ Acting Out the Gospels (การแสดงละครตาม

พระวรสาร) ซึ่งเขียนโดย Mary Kathleen Glavich, SND   แปลโดย 

คุณประภา วีระศิลป จะมีประโยชนสําหรับครูคําสอนที่จะนําไปใชใน

การสอนคําสอน หรอืกจิกรรมคําสอนอื่นๆ เพื่อการเรียนคําสอนจะได

มชีีวติชีวามากขึ้น 

แผนกครสิตศาสนธรรม อัครสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 

30 พฤษภาคม 2011 
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น้ําเปล่ียนเปนเหลาองุน 
 

 

พระคัมภรี  ยน 2:1-11 

 

คําแนะนําสําหรับผูนํา 

ผูแสดง อุปกรณในการแสดง 

1. ผูบรรยาย 

2. เจาบาว 

3. เจาสาว 

4. พระเยซูเจา 

5. พระนางมารยี 

6. ศษิย 1-2 

7. ผูจัดงานเลี้ยง 

8. คนรับใช 1-2 

9. บรรดาแขก 

1. ชามกนลึกหรือเหยือกที่มีหู

จับ 

2. กระบวยตักน้ํา 

3. เหยอืกน้ํา 

4. น้ําพันซสีแดง หรือน้ําชนิด

อื่น 

 

ใจความสําคัญ 

เอกลักษณของพระเยซูเจา  พระนางมารยี  และศลีสมรส 
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คําอธบิาย 

 พระวรสารตามคําเลาของนักบุญยอหน การเปลี่ยนน้ําเปน

เหลาองุน เปนเครื่องหมายแรกที่พระเยซูเจาทรงกระทําเพื่อเผยแสดง

ถงึเอกลักษณของพระองค ทั้งงานเลี้ยงสมรสและเหลาองุนที่มากมาย

เปนสัญลักษณของยุคสมัยของพระเมสสิยาห       พระเยซูเจาเปน

พระเมสสิยาหผูทรงประกาศถึงพระอาณาจักรพระเจา   และทําให

พระอาณาจักรอยูในปจจุบัน น้ําที่พระเยซูเจาทรงใชในการทําอัศจรรย

เปนน้ําที่เก็บไวเพื่อใชชําระ เหลาองุนที่พระองคทรงกระทําใหเกิดขึ้น

นัน้ไมใชแคเพยีงมจํีานวนมากเทานั้น แตเปนเหลาองุนอยางดีดังที่ผูจัด

งานเลี้ยงไดชิม พระเยซูเจาทรงเปนความเต็มเปยมของสิ่งสรางทั้งปวง

ที่มชีีวติ 

 บทบาทในคําขอรองของพระนางมารีย เปนจุดเดนของ

อัศจรรยนี้ พระนางวางใจวาพระบุตรของพระนางจะทรงชวยเหลือเมื่อ

เหลาองุนหมด เพราะการที่เหลาองุนหมดจะทําใหคูสมรสไดรับความ

อับอาย ถอยคําที่พระเยซูเจาตรัสแกพระนางมารียเปนสิ่งนาพิศวง 

พระเยซูเจาตรัสถึงพระนางในฐานะ “สตรี” ดังที่ทรงกระทําในเวลา

ตอมา เมื่อพระนางมารียยืนอยูแทบเชิงกางเขน บางทีการเรียกนี้เปน

เครื่องหมายวาพระนางคือเอวาใหม    ผูนําชีวิตใหมมาใหดังเชน

พระศาสนจักรกระทํา และ “เวลา” ที่พระเยซูเจาตรัสถึงคือ การถวาย

เกียรติแดพระองค ธรรมล้ําลึกปสกาคือการบรรลุผลสําเร็จของการ
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ชวยใหรอดพน อัศจรรยเรื่องเหลาองุนซึ่งเกิดขึ้น “วันที่สาม” เปน

สัญญาณบอกลวงหนาอยางชัดเจนถงึเวลานัน้ 

 

ลักษณะเดนเพื่ออภปิราย 

 สิ่งที่พระเยซูเจาทรงจัดเตรยีมใหอยางดแีละมากมาย 

 พระเยซูเจาทรงสามารถชวยเราในความจําเปนตางๆ ดวย

ความเต็มพระทัย 

 บทบาทของพระนางมารยีในการชวยใหรอด 

 พระนางมารยีทรงวอนขอเพื่อเราอยางไร 

 บทภาวนาและสัญลักษณเกี่ยวกับพระนางมารยีที่ทานชอบ 

 การอวยพรของพระเยซูเจาในงานเลี้ยงพธิสีมรส 

 

------------------------------------------------- 

(พระเยซูเจา บรรดาศิษย และแขกตางๆ ยืนคุยกัน พระนาง

มารียคุยอยูกับเจาสาว ผูจัดงานเลี้ยงอยูกับเจาบาว ผูรับใช

สองคนยนือยูดวยกัน) 

ผูบรรยาย พระเยซูเจาทรงกระทําเครื่องหมายแรกที่แสดงถึง

พระอานุภาพของการเปนพระเจาของพระองค ที่

หมูบานคานาในแควนกาลิลี พระนางมารีย พระเยซูเจา 

และบรรดาศิษยไดรับเชิญมาในงานสมรส คนรับใช

เปนพวกแรกที่รูวาเกดิปญหา 
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คนรับใช 1 เหลาองุนหมดแลว เราจะทําอยางไรด ี

คนรับใช 2 ไมรูซ ิชางเปนความอับอายของครอบครัวนี้จรงิๆ 

 (พระนางมารียไปหาพระเยซูเจา เจาบาวและเจาสาวยืนคุย

กัน) 

พระนางมารยี (พูดกับพระเยซูเจา) 

 เขาไมมเีหลาองุนแลว 

พระเยซูเจา หญงิเอย มาหาเราทําไม เวลาของเรายังมาไมถงึ 

พระนางมารยี (เดนิไปหาคนรับใช) 

 เขาบอกใหทานทําอะไร ก็จงทําเถดิ 

พระเยซูเจา (พูดกับคนรับใช) 

 จงตักน้ําใสโองใหเต็ม 

ผูบรรยาย (ในขณะท่ีคนรับใชตักนํ้าใสเหยอืก) 

 ที่น่ันมีโองหินตั้งอยูหกใบ เพื่อใชชําระตามธรรมเนียม

ของชาวยวิ แตละใบบรรจุน้ําไดประมาณหนึ่งรอยลิตร 

คนรับใชตักน้ําใสจนเต็มถงึขอบ 

พระเยซูเจา (พูดกับคนรับใช) 

 เอาละ ทนีี้ก็ตักไปใหผูจัดงานเลี้ยงได 

 (คนรับใช 1 ตักนํ้าใสเหยอืกไปใหผูจัดงาน) 

คนรับใช 1 ทานครับ ชวยชิมเหลาองุนนี้ดวยครับ 

 (ผูจัดงานเลี้ยงชิม และพยักหนาเรียกเจาบาว) 
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ผูจัดงานเลี้ยง (พูดกับเจาบาว) 

 เหลาองุนนี้รสชาติดีมาก คนอื่นเขานําเหลาองุนอยาง

ดีมาใหกอน เมื่อบรรดาแขกดื่มมากแลวจึงนําเหลา

องุนราคาถูกมาให แตทานเก็บเหลาองุนอยางดีไวจน

บัดนี้ 

ศษิย 1 (พูดกับศิษยคนท่ี 2) 

 ทานเห็นไหม 

ศษิย 2 ผมวาเราเช่ือชายผูนี้ได เช่ือพระเยซูเจาไดอยางแทจรงิ 

 

 

  




