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บทนํา 
 นี่เปนหนังสือเลมที่ 3 ของหนังสือชุด “การแสดงละครตาม

พระวรสาร – เหตุการณสําคัญในชีวิตของพระเยซูเจา 1” ซึ่ง

ประกอบดวยเหตุการณตางๆ จากพระวรสารที่บอกเลาถึงชีวิตของ

พระเยซูเจา (มากกวาเลมอื่นที่กลาวถึงอัศจรรยและอุปมาของ

พระองค) นําเสนอในรูปแบบของการแสดงละคร การแสดงสั้นๆ 

เหลานี้สามารถรวมเขาในบทเรียนตางๆ ในหัวขอที่เกี่ยวของกัน การ

แสดงเหลานี้เปนอีกวิธีการหนึ่งที่ชวยเด็กๆ ใหอานเนื้อหาจากหนังสือ 

พระคัมภีร หรือคิดสรางสรรคการแสดงในบทบาทของตนเอง ซึ่ง

แนนอนวาความคดิสรางสรรคในการแสดงของเด็กๆ นั้นนาสนใจ สนุก

และทําใหกจิกรรมการเรยีนบังเกิดผล แตการเขียนบทในการแสดงนั้น

ใชเวลามาก และบางครั้งการแสดงของเด็กใหเปนไปตามเรื่องราวใน

พระวรสารอยางถูกตองนั้นยากสําหรับพวกเขา ชุดการแสดงละคร

ตามพระวรสารที่สําเร็จรูปแลวนี้ยดึถอืตามพระคัมภีรอยางถูกตอง 

 การแสดงอยางสัน้เหลานี้สามารถใชในบทเรยีนตางๆ เชน 

   การเกริ่นนําอยางมชีีวติชีวา 

   พัฒนาวธิกีารสอนเรื่องราวตางๆ ในพระคัมภีร 

   การทบทวนกจิกรรม 

   สรุปกจิกรรม 
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   นําไปสูประสบการณของการสวดภาวนา 

สามารถนําเสนอ 

 เพื่อใชในช้ันเรยีนหรอืกลุมอื่นๆ 

 เปนสวนหนึ่งของโครงการสําหรับผูปกครองหรือแขกรับเชิญ

อื่นๆ 

 ใชในพธิกีรรม หรอืวจนพธิกีรรม 

ละครสั้นเหลานี้สามารถประยุกตใชไดในทุกระดับ เพราะ

เรื่องราวตางๆ เหลานี้เปนเรื่องงายๆ ที่คนสวนใหญมีความคุนเคยกัน

อยูแลว 

 คําแนะนําในแตละขั้นตอนกอนการแสดงนั้นจัดเตรียมไว

เพื่อใหครูคําสอนใชกอนการแสดง แตละเหตุการณในพระวรสารได

อธิบายไวอยางยอๆ ในหัวขอ “ภูมิหลัง” เปนการทําใหชัดเจนขึ้นวา

เกดิอะไรขึ้น ใหความรูเกี่ยวกับภูมหิลัง และช้ีใหเห็นถึงความหมายของ

เหตุการณ ในสวนของ “คําถามเพื่ออภิปราย” ทั้งกอนและหลังการ

แสดง เปนการเสนอแนะใหในการแสดงแตละเรื่อง บางคําถามมุงถึง

ขอความสําคัญๆ ในพระคัมภีร บางคําถามมเีจตนาเพื่อใหผูเรียนไดคิด

วิเคราะหความคิดที่อาจจะเกิดความงุนงง หรือมองขามไป แตที่

สําคัญที่สุด บางแงมุมนั้นทําใหผูเรียนไดเห็นถึงความสัมพันธของ

เหตุการณที่เกี่ยวของกับตัวของพวกเขาเองและโลกของพวกเขา ขั้น

ของ “คําแนะนํา” ยังไดเสนอแนะกิจกรรมการสวดภาวนา ซึ่งสามารถ

นําไปใชไดหลังจากจบการแสดงแลว 
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 การแสดงละครตามพระวรสาร จะสามารถชวยครูคําสอนที่

คํานึงถึงความแตกตางและการมีสวนรวมของนักเรียน อันเปน

สวนประกอบที่สําคัญของบทเรียนที่ดี การแสดงสั้นๆ ที่สําเร็จรูป

เหลานี้สามารถนําไปใชสอนไดอยางสรางสรรค โดยไมตองใชเวลา

เตรียมผูแสดงมากนัก นอกจากนั้น ยังเปนการเสริมใหนักเรียนมี

ความคุนเคยกับพระคัมภีรและพระเยซู เจา ดวยวิธีที่ ใหความ

สนุกสนาน โดยผานทางประสบการณที่ชวยใหพวกเขาจําไดมากกวา

การอานหนังสอื 

คําแนะนําเพิ่มเตมิ 

1. ถายเอกสารบทละครใหกับผูแสดงแตละคนในสวนที่เขาตองพูด 

หรือผูรับบทสําคัญ เขียนช่ือของผูแสดงไววาเขาแสดงเปนใคร 

รวมทัง้ทําเครื่องหมายวาผูแสดงนัน้ๆ ตองพูดหรอืแสดงในชวงใด 

2. ผูแสดงในบางกลุมบุคคลสามารถเพิ่มเติมไดตามจํานวนผูเรียน 

เพื่อใหพวกเขามสีวนรวมอยางทั่วถงึ 

3. อาจมีการเตรียมฉากการแสดงไว หรือวาดฉากไวบนกระดานดํา 

และถาเปนไปได ควรใหผูแสดงแตงกายตามบทบาท 

4. ผูสอนควรฝกซอมผูแสดงรวมกันในช้ันเรียนซึ่งอาจจะแยกไป

ฝกซอมอกีหองหนึ่ง ในขณะที่ผูเรยีนอื่นๆ ที่ไมไดแสดงทํากิจกรรม

อื่นๆ 

5. ใหกําลังใจผูแสดง 

 อานบทของตนเอง 
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 ฝกซอมการพูดเพื่อใหเสยีงดังฟงชัด 

 หลกีเลี่ยงการหันหลังใหผูชม 

 เขาใจบทที่ตนเองแสดง 

 สรางสรรคบทที่ตนเองแสดงดวยการเพิ่มทาทางหรือการ

เคลื่อนไหวตางๆ 

6. กอนการแสดง ใหผูแสดงแตละคนแนะนําตนเองวาแสดงเปนใคร 

7. ใหคําชมเชยเมื่อแสดงเสร็จ อาจจะชมเชยพรอมกันทั้งกลุมหรือที

ละคน หรอือาจใหทัง้ช้ันเรยีนกลาว 

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 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

30 พฤษภาคม 2011 
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หญิงชาวสะมาเรีย 
 

พระคัมภรี ยอหน 4:4-42 

 

คําแนะนําสําหรับผูนํา 

ภูมหิลัง 

 การสนทนาของพระเยซูเจากับสตรีชาวสะมาเรีย เปนสิ่งที่คิด

วาไมคอยปรากฏบอยนัก ประการแรก เธอเปนสตรี และผูชายชาวยิว 

จะไมคุยกับสตรีในที่สาธารณะ ประการที่สอง เธอเปนชาวสะมาเรีย 

ชาวสะมาเรียเปนศัตรูกับชาวยิว ดวยเหตุผลสําคัญสองประการคือ 

ประการแรก ระหวางการเนรเทศ พวกเขายังคงอยูและแตงงานกับ

ชาวตางชาติที่เปนเพื่อนบาน ประการที่สอง พวกเขานมัสการพระเจา

ในพระวหิารของตนเอง ที่อยูบนภูเขาเกรซิมิ แทนที่จะเปนพระวิหารใน

กรุงเยรูซาเล็ม (เมื่อชาวสะมาเรียเสนอใหความชวยเหลือในการสราง

พระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหมนั้นถูกปฏิเสธ พวกเขาจึงสรางพระ

วหิารของตนเอง) โดยปกติแลว ชาวยิวหลีกเลี่ยงที่จะผานเขตแดนของ

พวกเขา ซึ่งอยูระหวางแควนยูเดียและกาลิลี จึงเปนสิ่งที่นาแปลกใจ

อยางยิ่งที่พระเยซูเจาทรงขอน้ําจากสตรีชาวสะมาเรีย ซึ่งตามกฎของ

ชาวยิว ถือวาภาชนะที่ใชสําหรับกินและดื่มของชาวสะมาเรียถือวามี

มลทนิ 
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 พระเยซูเจาทรงเสนอใหน้ําที่ใหชีวติ ซึ่งเกี่ยวพันกับการถูกตรึง

กางเขนและการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจา พระพรที่ทรง

มอบใหคือชีวิตนิรันดร บรรดาคริสตชนไดรับพระพรนี้โดยทางน้ําแหง

ศลีลางบาป ในทางตรงกันขาม สตรผูีนี้เขาใจสารของพระเยซูเจาอยาง

ผิดๆ แตรูจักพระองคในฐานะประกาศก และในที่สุดคือพระคริสต 

พระองคทรงยนืยันวา พระองคคือพระเมสสิยาหดวยการบอกวา “เรา

เปนผูนั้น” คําวา “เราเปน” เปนการช้ีใหเห็นถึงความเปนพระเจาของ

พระองค ทําใหนึกถึงพระนามพระยาเวหที่ทรงเผยแสดงแกโมเสส 

“เราคือผูเปน” และแลวสตรีชาวสะมาเรียผูนี้ไดกลายเปนธรรมทูตคน

แรก เธอเผยแผขาวดีเรื่องพระเยซูเจากับเพื่อนบานของเธอ พวกเขา

เรยีนรูดวยตนเองวาพระเยซูเจาคอืพระผูไถกูโลก 

 

ใชในโอกาส 

บทเรียนทีเกี่ยวกับเอกลักษณของพระเยซูเจา พันธกิจของ

พระเยซูเจา สตร ีการประกาศพระวรสาร 

ผูแสดง อุปกรณในการแสดง 

1. ผูบรรยาย 

2. พระเยซูเจา 

3. ศษิย 1-2 

4. สตร ี

5. ชาวสะมาเรยี 1-2 

•••   เหยอืกใสน้ํา หรอืถังมหูีหิ้ว 

•••   หอของ (สําหรับเปนอาหาร) 

•••   เกาอี้ 
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คําถามสําหรับเด็ก 

กอนการแสดง 

 เราใชน้ําทําอะไร ทําไมน้ําจึงเหมาะที่จะเปนสัญลักษณของ

พระจิต 

หลังการแสดง 

 พระเยซูเจาทรงกระทําอะไรที่ผิดธรรมดา 

 น้ําทรงชีวติอะไรที่พระเยซูเจาทรงเสนอใหกับสตรี 

 บรรดาเพื่อนบานของเธอเช่ือในพระเยซูเจาไดอยางไร 

 เรารูจักพระเยซูเจาใหมากขึ้นไดอยางไร 

 

บทภาวนา 

ดําเนนิการใหเด็กภาวนาตามที่ใหอยางมชีีวิตชีวา 

 เทน้ําจากเหยอืกลงในแกวตอหนาเด็ก (ผูเรยีน) 

 ใหเด็กๆ คิดถึงน้ําเย็นๆ ที่ เขาไดดื่มเมื่อพวกเขารอนและ

กระหายน้ํา บอกใหเด็กๆ คดิถงึรสชาดของน้ําเย็นที่พวกเขาได

ดื่ม 

 ใหเด็กๆ หลับตา และวาดภาพวาตนเองคือแกวที่วางเปลา 

พระเจาทรงเติมแกวนั้นใหเต็มดวยพระอานุภาพของชีวิตของ

พระเจาและความรักของพระองค พวกเขาจะรูสึกสดช่ืนและ

ไดรับการฟนฟูขึ้นใหม 
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 แนะนําใหเด็กๆ กลาว เพลงสดุดีที่ 42 ซ้ําๆ วา “วิญญาณ

ขาพเจากระหายหาพระเจาผูทรงชีวิต” (สดด 42:2) 

 จบดวยการรองเพลง “จิตวญิญาณขากระหาย” 

จิตวญิญาณขากระหาย  พระเจาดุจดังกวางนอยกระหายหาน้ํา 

ทรงเปนความปรารถนา แหงจิตใจขาที่อยากสรรเสรญิพระองค 

ทรงเปนโลกําบังที่เขมแข็ง ทรงเปนผูเลี้ยงที่ขาฯรักเทดิทูน 

ทรงเปนความปรารถนา แหงจิตใจขาที่อยากสรรเสรญิพระองค 

 

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

ผูบรรยาย พระเยซูเจาและบรรดาศิษย เสด็จมาถึงเมืองหนึ่งใน

แควนสะมาเรยีช่ือสคิาร ใกลที่ดินที่ยาโคบยกใหโยเซฟ 

บุตรชาย ที่น่ันมีบอน้ําของยาโคบ ประชาชนชาวยิว

และชาวสะมาเรียไมไปมาหาสูกัน พวกเขาไมมีอะไรที่

เกี่ยวของกัน ไมตดิตอกัน 

 (พระเยซูเจาและบรรดาศิษยเดินเขามา พระเยซูเจาเดินไปน่ัง

ท่ีเกาอ้ี) 

พระเยซูเจา เรารูสึกเหนื่อยจากการเดินทาง ใหเราพักที่บอน้ําของ

ยาโคบนี้สักครู 

ศษิย 1 ไดสิครับพระอาจารย นี่ก็เที่ยงวันแลว พวกเราจะเขา

ไปในเมอืงเพื่อซื้ออาหาร (พูดกับบรรดาศิษยดวยกัน) เรา

ไปกันเถอะ 
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 (บรรดาศิษยออกไป สตรีเขามาพรอมกับเหยือก และเดินไปท่ี

พระเยซูเจา) 

พระเยซูเจา ขอน้ําดื่มสักหนอยเถดิ 

สตร ี (พูดดวยความแปลกใจ) ทานเปนชาวยิว ทําไมจึงขอน้ํา

ดื่มจากดฉิันซึ่งเปนชาวสะมาเรยีเลา 

พระเยซูเจา หากทานรูจักของประทานของพระเจา และรูจักผูที่

บอกทานวา “ขอน้ําดื่มสักหนอยเถิด” ทานคงกลับ

เปนผูขอ และผูนัน้จะให “น้ําที่ใหชีวติ” แกทาน 

สตร ี นายเจาขา ทานไมมีถังตักน้ํา และบอก็ลึกมาก ทาน

จะเอาน้ําที่ใหชีวิตมาจากไหน ทานยิ่งใหญกวายาโคบ 

บรรพบรุุษของเราหรอื ยาโคบใหบอน้ํานี้แกเรา ยาโคบ

ลูกหลานและฝูงสัตวก็ไดดื่มน้ําจากบอนี้ 

พระเยซูเจา ทุกคนที่ดื่มน้ํานี้ (ช้ีไปท่ีบอ) จะกระหายอีก แตผูที่ดื่มน้ํา

ซึ่งเราจะใหนั้น จะไมกระหายอีก น้ําที่เราจะใหเขา จะ

กลายเปนธารน้ําในตัวเขา ไหลรนิเพื่อชีวตินรัินดร 

สตร ี นายเจาขา โปรดใหน้ํานั้นแกดิฉันบาง เพื่อดิฉันจะไม

ตองกระหายหรอืตองมาตักน้ําที่นี่อกี 

พระเยซูเจา (แสดงทาทางช้ีเขาไปในเมือง) จงไปเรียกสามีของเธอ 

และกลับมาที่นี่ 

สตร ี ดฉิันไมมสีาม ี
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พระเยซูเจา เธอพูดถูกแลวที่วา “ดิฉันไมมีสามี”  เพราะเธอมีสามี

มาแลวถึงหาคน และคนที่อยูกับเธอเวลานี้ ก็ไมใช

สามขีองเธอดวย เธอพูดจรงิทเีดยีว 

สตร ี ดฉิันเห็นแลววาทานเปนประกาศก  บรรพบุรุษของเรา

เคยนมัสการพระเจาบนภูเขานี้ แตทานพูดวา สถานที่

สําหรับนมัสการพระเจาคอืกรุงเยรูซาเล็ม 

พระเยซูเจา (ยืนขึ้น)  นางเอย เ ช่ือเราเถิด  ถึงเวลาแลวที่ทาน

ทัง้หลายจะนมัสการพระบิดาเจา ไมใชเฉพาะบนภูเขา

นี้ หรอืที่กรุงเยรูซาเล็ม ทานนมัสการพระเจาที่ทานไม

รูจัก แตเรานมัสการพระเจาที่เรารูจัก เพราะความ

รอดพนมาจากชาวยิว แตจะถึงเวลาคือเวลานี้ เมื่อผู

นมัสการแทจริงจะนมัสการพระบิดาเจา เดชะพระจิต

เจา และตามความจริง (วางมือไวท่ีหัวใจ) เพราะพระ

บิดาทรงแสวงหาผูนมัสการพระองคเชนนี้ พระเจา

ทรงเปนจิต ผูที่นมัสการพระองค จะตองนมัสการ

เดชะพระจิตเจา และตามความจริง 

สตร ี ดฉิันรูวา พระเมสสยิาหคอืพระครสิตกําลังจะเสด็จมา 

และเมื่อเสด็จมา พระองคจะทรงแจงทุกเรื่องใหเรารู 

พระเยซูเจา (ช้ีท่ีพระองคเอง) เราที่กําลังพูดอยูกับเธอคือพระเมสสิ-

ยาห 

 (บรรดาศิษยเขามาพรอมหออาหาร) 

ศษิย 1 (พูดกับศิษย 2) ดูสิ พระเยซูเจากําลังพูดอยูกับสตรี 
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ศษิย 2 ไมอยากเช่ือสายตาตัวเองเลย 

(สตรีออกไป ท้ิงถังนํ้าไว) 

ศษิย 1 (ถือหออาหารไปใหพระเยซูเจา) รับบี เชิญรับประทาน

อาหารบางเถดิ 

พระเยซูเจา เรามอีาหารอื่นที่ทานทัง้หลายไมรูจัก 

ศษิย 2 (พูดกับศิษย 3) มีใครเอาอาหารมาใหพระองครับประ-

ทานแลวหรอื 

พระเยซูเจา “อาหารของเราคือการทําตามพระประสงคของพระผู

ทรงสงเรามา และการประกอบภารกจิของพระองคให

สําเร็จลุลวงไป 

 (พระเยซูเจาเปดหออาหาร น่ังลงท่ีพื้นพรอมกับบรรดาศิษย 

สตรีเขามาพรอมกับชาวสะมาเรีย 1-2 เขาไปหาพระเยซูเจา) 

สตร ี รับบ ีบุคคลเหลานี้คอืเพื่อนบานของดฉิัน 

พระเยซูเจา ยนิดทีี่ไดพบพวกทาน 

สะมาเรยี 1 ทานจะอยูกับพวกเราสักพักไดไหม 

พระเยซูเจา ดวยความยนิด ี

 (ทุกคนออกไป) 

ผูบรรยาย พระเยซูเจาทรงประทับอยูกับชาวสะมาเรียสองวัน 

คนที่มคีวามเช่ือในพระองคมจํีานวนมากขึ้น 

 (ทุกคนเขามา) 

สะมาเรยี 2 พระเยซู พวกเราไมอยากใหทานจากไปเลย 

สะมาเรยี 1 แลวกลับมาอกีนะครับ 
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พระเยซูเจาและบรรดาศิษย พวกเราจะกลับมาอีก ไมนานหรอก ขอบคุณมาก

สําหรับทุกอยาง 

 (พระเยซูเจาและบรรดาศิษยออกไป โบกมือลาสตรีและชาว

สะมาเรีย) 

สะมาเรยี 1 (พูดกับสตรี) เรามีความเช่ือไมใชเพราะคําพูดของทาน

อกีแลว 

สะมาเรยี 2 เราเองไดยนิและรูวาพระองคเปนพระผูไถของโลกโดย

แทจรงิ 

ผูบรรยาย พระเยซูเจาทรงมอบน้ําทรงชีวิตใหกับเราดวยเชนกัน 

เรายอมรับเมื่อเราเฉลิมฉลองศีลศักดิ์สิทธิ์ตางๆ แลว

เราจะไดรับการเติมพลังใหออกไปและนําผูอื่นมาหา

พระองค 

 




