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บทนํา 

 นี่เปนหนังสือเลมที่ 2 ของหนังสือชุด “การแสดงละครตาม

พระวรสาร” ซึ่งประกอบดวยเรื่องอุปมาของพระเยซูเจา 24 เรื่อง 

นําเสนอในรูปแบบของการแสดงละคร โดยมีเจตนาเพื่อเสริมโครงการ

ทั่วๆ ไปทางศาสนา รายการแสดงตางๆ สามารถรวมเขาไวกับ

บทเรียนตางๆ ในเรื่องของการทําอัศจรรย หรือหัวขอที่เกี่ยวของกัน 

จําเปนที่จะตองใหเด็กๆ อานเนื้อหาพระคัมภีร หรือประยุกตการแสดง

ขึ้นเอง ใหเด็กๆ คิดสรางสรรคการแสดงเพื่อใหนาสนใจ มีความสนุก 

และเกิดผลในกิจกรรมการเรียนรู แตตองเตรียมบทละครไวเพื่อจะให

สามารถควบคุมเวลาได 

 การแสดงโดยยอเหลานี้สามารถใชในบริบทของการเรียนการ

สอน เชน 

   การเกริ่นนําอยางมชีีวติชีวา 

   พัฒนาวธิกีารสอนเรื่องราวตางๆ ในพระคัมภีร 

   การทบทวนกจิกรรม 

   เปนการสรุปกจิกรรม 

   นําไปสูประสบการณของการสวดภาวนา 
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สามารถนําเสนอ 

 เพื่อใชในช้ันเรยีน หรอืกลุมอื่นๆ 

 ใชเปนสวนหนึ่งของโครงการสําหรับผูปกครองหรือแขก

รับเชิญอื่นๆ 

 ใชในพธิกีรรมหรอืในวจนพธิกีรรม 

ละครสั้นเหลานี้สามารถประยุกตใชไดในทุกระดับ เพราะ

เรื่องราวตางๆ เหลานี้เปนเรื่องงายๆ ที่คนสวนใหญมีความคุนเคยกัน

อยูแลว 

ในสวนของคําแนะนําสําหรับผูนําในบทละครสั้นนี้เตรียมไว

สําหรับครูคําสอน ในอุปมาแตละเรื่องมีคําอธิบายอยางยอๆ ไวใน

คําอธิบาย ซึ่งเสริมความชัดเจนใหมากขึ้น บอกถึงภูมิหลังเพื่อทําให

เขาใจถงึเหตุการณไดดขีึ้น รวมทั้งช้ีใหเห็นถึงความหมายตางๆ ในสวน

ของลักษณะเดนเพื่ออภิปราย ไดใหไวเปนแนวทางในการพูดคุย ใน

บางประเด็นมุงไปยังขอความพื้นฐานจากพระคัมภีร สวนอื่นๆ นั้น

แสดงใหเห็นถึงความหมายของความคิดที่นักเรียนอาจจะเกิดความ

งุนงงหรอือาจจะมองขามไป แตที่สําคัญที่สุดคือ บางแงมุมนั้นสัมพันธ

กับเหตุการณของตัวผูเรยีนเองและโลกของพวกเขา 
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หนังสือเลมนี้อาจจะสามารถชวยครูคําสอนที่เปนเสมือน

สวนประกอบที่สําคัญ เมื่อคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน และการ

มีสวนรวมของพวกเขา บทละครในแตละเรื่อง ผูสอนสามารถนําไปใช

สอนไดอยางสรางสรรค โดยไมตองใชเวลาเตรียมผูแสดงมากนัก และ

ผูเรียนจะไดมีความคุนเคยกับพระคัมภีร และรูจักพระเยซูเจามากขึ้น

ดวยวิธีที่สนุกสนาน โดยผานทางประสบการณที่พวกเขาตองจําบทที่

ตนเองตองพูดหรอืฟงผูแสดงดวยกันพูด 

คําแนะนําเพิ่มเตมิ 

1. ถายเอกสารบทละครใหกับผูแสดงแตละคนในสวนที่เขาตองพูด 

หรือผูรับบทสําคัญ เขียนช่ือของผูแสดงไววาเขาแสดงเปนใคร 

รวมทัง้ทําเครื่องหมายวาผูแสดงนัน้ๆ ตองพูดหรอืแสดงในชวงใด 

2. ผูแสดงในบางกลุมบุคคลสามารถเพิ่มเติมไดตามจํานวนผูเรียน 

เพื่อใหพวกเขามสีวนรวมอยางทั่วถงึ 

3. อาจมีการเตรียมฉากการแสดงไว หรือวาดฉากไวบนกระดานดํา 

และถาเปนไปได ควรใหผูแสดงแตงกายตามบทบาท 

4. ผูสอนควรฝกซอมผูแสดงรวมกันในช้ันเรียนซึ่งอาจจะแยกไป

ฝกซอมอกีหองหนึ่ง ในขณะที่ผูเรยีนอื่นที่ไมไดแสดงทํากจิกรรมอื่น 

5. ใหกําลังใจผูแสดง 
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 อานบทของตนเอง 

 ฝกซอมการพูดเพื่อใหเสยีงดังฟงชัด 

 หลกีเลี่ยงการหันหลังใหผูชม 

 เขาใจบทที่ตนเองแสดง 

 สรางสรรคบทที่ตนเองแสดงดวยการเพิ่มทาทางหรือการ

เคลื่อนไหวตางๆ 

6. กอนการแสดง ใหผูแสดงแตละคนแนะนําตนเองวาแสดงเปนใคร 

7. ใหคําชมเชยเมื่อแสดงเสร็จ อาจจะชมเชยพรอมกันท้ังกลุมหรือทีละคน 

หรืออาจใหท้ังช้ันเรียนกลาวชมเชย 

8. ควรสับเปลี่ยนบทบาทใหเด็ก ไมควรใหแสดงแตบทเดมิๆ 

ขอควรระวัง 

พึงหลีกเลี่ยงการใหความสําคัญกับละครเพียงอยางเดียว ควรมีการ

กลาวคํานําท่ีเหมาะสม หรือกลาวหลังการแสดง ไมควรใชเวลาแสดงมากเกินไป 

จนทําใหเวลาของการใหความรูอยางมคีวามหมายของประสบการณถูกลดลงไป 

หวังวาหนังสือ Acting Out the Gospels (การแสดงละครตามพระวร-

สาร) ซึ่งเขยีนโดย Mary Kathleen Glavich, SND  แปลโดย คุณประภา วีระศิลป 

จะมปีระโยชนสําหรับครูคําสอนท่ีจะนําไปใชในการสอนคําสอน หรือกิจกรรมคํา

สอนอื่นๆ เพื่อการเรียนคําสอนจะไดมชีีวติชีวามากขึ้น 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

30 พฤษภาคม 2011 
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ลูกลางผลาญ 
 

พระคัมภรี ลูกา 15:11-32 

 

คําแนะนําสําหรับผูนํา 

ผูแสดง อุปกรณในการแสดง 

1. พระเยซูเจา 

2. บดิา 

3. บุตรชายคนเล็ก 

4. บุตรชายคนโต 

5. เพื่อนบาน 

6. นายจาง 

7. คนรับใช 1-2 

1. กระดาษมวน 2 มวน 

2. กระเปาใสสตางค 

3. ถุงใสขาวโพด 

4. เสื้อคลุมยาว 

5. แหวน 

6. รองเทา 

7. ดนตร ี

 

ใจความสําคัญ 

 การใหอภัย ศลีอภัยบาป ความชอบธรรม 

คําอธบิาย 

 อุปมาเรื่องนี้นาจะช่ือวา บิดาผูใหอภัย พระเอกในเรื่องนี้คือ

บิดาของบุตรชายสองคนที่มีแตความออนโยน ใจดีและใหอภัย เปน
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บดิาที่แสดงถงึความรักที่ไมมเีงื่อนไข ซึ่งโอบกอดทั้งบุตรชายที่ออนแอ

และโงเขลา และความขุนเคืองของบุตรที่เช่ือฟง บิดาสะทอนใหเห็นถึง

พระเจาผูทรงอดทนไดมากกวาความโงเขลาของเรา พระเจาทรงรอ

คอยใหเรากลับมารูสึกและไววางใจในความรักของพระองคใหมาก

พอที่จะเขาไปหาพระองคในความตองการของเรา 

 บุตรชายคนเล็กใชจายทรัพยสมบัติของเขาอยางฟุมเฟอยและ

ลงทายดวยการไปรับจางเลี้ยงหมู ซึ่งเปนงานที่ต่ําที่สุดสําหรับชาวยิว 

และอีกสิ่งหนึ่งคือทําใหเขาขาดการติดตอกับผูคน เขาจึงตัดสินใจไป

สมัครทํางานที่บานในฐานะคนใชที่รับจาง ซึ่งเปนขั้นต่ําสุดของการเปน

ผูรับใช บิดากําลังตามหาบุตรของตน เมื่อเห็นบุตรชาย จึงวิ่งไปหาเขา 

เปนบางอยางที่ไมคูควรกับศักดิ์ศรีของชายชาวตะวันออกใกล ในการ

ตอนรับของบิดา ไมมีการเทศน ไมมีการลงโทษ แตเปนการกอด การ

คืนสิทธิการเปนบุตรให และงานเลี้ยงฉลอง พี่ชายคนโตโกรธเคือง 

เพราะการตอนรับดวยความรักของบดิาในการกลับมาของคนเลว เปน

เครื่องหมายแสดงถงึผูชอบธรรม ซึ่งอจิฉาความเมตตาของพระเจาที่มี

ตอผูอื่น 
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ลักษณะเดนเพื่ออภปิราย 

 ความไมสนใจและความโงเขลาของบุตรชายคนเล็ก 

 เครื่องหมายแหงความรักของบดิา 

 ความนาฉงนของภาพลักษณของพระเจา 

 บุตรชายคนโตจะไปเลี้ยงฉลองหรอืไมในตอนจบ 

 ทําไมเราจึงตองกลับไปหาพระเจาหลังจากเรากระทําบาป 

 เราควรมคีวามรูสกึอยางไรกับคนบาปอื่นๆ 

 ในเรื่องนี้มคีุณลักษณะอะไรดทีี่สุด 

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

(พระเยซูเจาอยูดานหน่ึง บิดาน่ังอยู มีเพื่อนบานยืนอยูใกลๆ 

นายจางน่ังอยูหางๆ) 

พระเยซูเจา  ชายผูหนึ่งมบีุตรสองคน 

 (บุตรชายคนเล็กเดนิเขามาและไปหาบิดา) 

บุตรคนเล็ก พอครับ โปรดใหทรัพยสมบัติสวนที่เปนมรดกแกลูก

เถดิ 

บดิา (เศรา) 

 ถาเปนความตองการของลูกจริงๆ ไปเรียกพี่ชายของ

ลูกมาที่นี่ดวย 
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 (บุตรคนเล็กออกไป บิดาเขียนบนมวนกระดาษสองมวน 

บุตรชายคนเล็กเขามาพรอมกับบุตรชายคนโต) 

บดิา (พูดกับบุตรคนโต) 

 นองชายของลูกตองการทรัพยสมบัติที่เปนสวนของ

เขาในตอนนี้ ดังนั้น ลูกก็ควรไดในสวนที่เปนของลูก

ดวย พอไดแบงทรัพยสมบัติออกเปนสองสวนแลว รับ

ไปส ิ(สงมวนกระดาษใหแตละคน) 

บุตรทัง้สอง ขอบคุณครับพอ 

 (บิดาและบุตรชายคนโตออกไป บุตรชายคนเล็กไปหาเพื่อน

บาน) 

บุตรคนเล็ก ทานอยากซื้อทรัพยสมบัติที่เปนสวนของผมไหมครับ 

ตอนนี้มันเปนของผมแลว ผมกําลังจะขายมัน 

เพื่อนบาน ทานจะขายราคาเทาไรละ 

บุตรคนเล็ก แปดหมื่นเหรยีญเงิน 

เพื่อนบาน ผมใหไดแคหาหมื่นเหรยีญ 

บุตรคนเล็ก เจ็ดหมื่นหาแลวกันนะ 

เพื่อนบาน เอา ตกลง เจ็ดหมื่นหาพันเหรียญ (ออกไปและกลับมา

พรอมกับถุงเงิน และสงใหกับบุตรชายคนเล็ก พรอมกับรับ

มวนกระดาษมาถอืไว) 
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บุตรคนเล็ก ขอบคุณครับ 

 (ท้ังสองออกไป) 

พระเยซู บุตรชายคนเล็กเดินทางไปยังประเทศหางไกล ที่นั่น

เขาประพฤติเสเพล เลนการพนัน ดื่มสุรา ผลาญเงิน

ทองจนหมดสิ้น เมื่อเกิดกันดารอาหารอยางหนักทั่ว

แถบนัน้ เด็กหนุมผูนี้ไมมเีงินเหลอืพอที่จะซื้ออาหาร 

 (บุตรคนเล็กเดินอยูคนเดียว เขาเขยาเทถุงใสเงินท่ีวางเปลา 

และขวางท้ิงไป) 

บุตรคนเล็ก ฉันไมตองการมันแลว ฉันตองหางานทํา 

 (ไปหานายจาง) 

 ขอโทษครับทาน ทานตองการใครชวยดูแลทรัพยสิน

ใหทานบางไหมครับ 

นายจาง เออ จริงๆ แลวก็ตองการนะ ฉันตองการใครก็ไดมา

ชวยดูแลเลี้ยงหมูในทุงนาของฉัน 

บุตรคนเล็ก ผมทําไดครับ 

นายจาง ดเีลย เจาเริ่มงานไดเลยนะ ลงไปตามถนนสายนี้ 

 (ช้ีทางใหและออกไป) 

 (บุตรคนเล็กเดนิไปท่ีทุงนา หยิบกระสอบ และเลี้ยงหมู) 
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บุตรคนเล็ก โอย หิวจังเลย หิวจนสามารถกินอาหารหมูได ไมมี

ใครพูดอะไรถงึอาหารเย็นของฉันเลย คนรับใชของพอ

ฉันมอีาหารกนิอุดมสมบูรณ สวนฉันอยูที่นี่ หิวจะตาย

อยูแลว ฉันจะไปจากที่นี่ กลับไปหาพอและบอกพอวา 

“พอครับ ลูกทําบาปผิดตอสวรรค และตอพอ ลูกไม

สมควรไดช่ือวาเปนลูกของพออีก โปรดนับวาลูกเปน

ผูรับใชคนหนึ่งของพอเถดิ” 

 (บุตรคนเล็กวางกระสอบลง และเดินทางกลับบาน บิดาเขา

มาพรอมกับคนรับใช 1-2 ปองสายตา มองไปยังถนน) 

บดิา ดูน่ันซ ิเหมอืนลูกของฉันเลย 

 (วิ่งไปหาบุตรคนเล็ก และกอดเขา) 

บุตรคนเล็ก พอครับ ลูกทําบาปผิดตอสวรรคและตอพอ ลูกไม

สมควรไดช่ือวาเปนลูกของพออกี 

บดิา (ทําทาเรียกคนใชใหมาหา) 

 เร็วเขา จงไปนําเสื้อสวยที่สุดมาสวมใหลูกเรา นํา

แหวนมาสวมนิ้ว นํารองเทามาใสให จงนําลูกวัวที่ขุน

อวนแลวไปฆา แลวกินเลี้ยงฉลองกันเถิด เพราะลูก

ของเราผูนี้ตายไปแลวกลับมชีีวิตอีก หายไปแลวไดพบ

กันอกี 
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 (คนใชออกไป บิดาและบุตรคนเล็กเดินไปท่ีบาน คนใช 1-2 

นําเสื้อคลุม แหวน และรองเทา เขามาสวมใหบุตรคนเล็ก ทุก

คนออกไป ยกเวนคนใช 1 ดนตรีบรรเลง บุตรชายคนโตเขา

มา) 

บุตรคนโต (พูดกับคนใช) 

 มานี่ซ ิบอกทซีวิาทําไมจึงมเีสยีงดนตรแีละการรองรํา 

คนใช 1 นองชายของทานกลับมาแลว บิดาของทานสั่งใหฆา

ลูกวัวที่ขุนอวนแลว เพราะเขาไดลูกกลับคืนมาอยาง

ปลอดภัย 

บุตรคนโต (กอดอกและน่ังลง) 

 ดหีละ อยาหวังวาฉันจะเขาไปรวมงานฉลองนัน้เลย 

 (คนรับใช 1 ออกไป หลังจากน้ันสักครู บิดาเขามาและเดินไป

หาบุตรคนโต) 

บดิา ลูกเอย เขามารวมฉลองดวยกันเถดิ 

บุตรคนโต ดูซิครับ ผมรับใชพอมานานหลายปแลว ไมเคยฝาฝน

คําส่ังของพอเลย พอก็ไมเคยใหลูกแพะแมแตตัวเดียว

แกลูกเพื่อเลี้ยงฉลองกับเพื่อนๆ แตพอลูกคนนี้ของพอ

กลับมา เขาคบหญิงเสเพล ผลาญทรัพยสมบัติของ

พอจนหมด พอยังฆาลูกวัวที่ขุนอวนแลวใหเขาดวย 
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บดิา ลูกพอ ลูกอยูกับพอเสมอมา ทุกสิ่งที่พอมีก็เปนของ

ลูก แตจําเปนตองเลี้ยงฉลองและชื่นชมยินดี เพราะ

นองชายคนนี้ของลูกตายไปแลวกลับมีชีวิตอีก หายไป

แลวไดพบกันอกี 

 (บุตรคนโตยนืขึ้น ท้ังคูออกไป) 

 

 
  




