
ชื่อเรื่อง  ทําไมตองภาวนา  ( Why  Should  I Pray ? ) 

วัตถุประสงค   
1.  เพื่อตรวจสอบดูวาคุณคิดถึงการภาวนาอยางไร   
2.  เพื่อจะไดเขาใจความหมายและความสําคัญของการภาวนาดีขึ้น   
3.  เพื่อวิเคราะหถึงคุณคาในการภาวนา 

เวลาท่ีใช ประมาณ   1  ชั่วโมง 
เครื่องมือและอุปกรณ 

1.  ใบงานเรื่อง  ทําไมตองภาวนา  สําหรับผูรวมกิจกรรมทุกคน ๆ ละ  1 ชุด 
2.  ปากกาหรือดินสอ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. กิจกรรมขั้นนําเขาสูเรื่อง 

ผูนํากิจกรรมแบงปนความคิดเหลาน้ีหรืออ่ืนๆ ท่ีสอดคลองกับการภาวนาในลักษณะการ

แนะนําดังน้ี 
ไมวาจะเปนชุมชนหรือกลุมศาสนาใดท่ีเราอยูดวย  การภาวนาเปนสิ่งสําคัญท่ีสุดสําหรับ

เรา  เราทุกคนภาวนาในเวลาตางๆ กัน  แมคนผูน้ันจะยืนยันวาไมเชื่อเรื่องการภาวนาก็ตาม 
ในแบบฝกหัดน้ีเราจะตรวจสอบรูปการของการภาวนาท่ีสําคัญๆ บางประการ  เราจะ

พิจารณาความหมายของการภาวนา  เหตุผลท่ีเราตองภาวนา   ปญหาในการภาวนา  และรูปการ

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการภาวนา 
2. งานสําหรับบุคคล 
2.1 แจกใบงานเรื่อง  ทําไมตองภาวนา  ใหผูรวมกิจกรรมทุกคน 
2.2 แนะนําใหเขาศึกษาคําอางอิงตางๆ เก่ียวกับการภาวนาในใบงานดวยความรอบคอบ  

จากน้ันใหเขาเลือกคําอางอิงท่ีเขาชอบมากท่ีสุด  และขีดเสนใตความคิดอ่ืนๆ  ในคําอางอิงท่ี

ตางออกไปซึ่งถูกใจเขาและสอดคลองกับประสบการณในการภาวนาของแตละคน  จากน้ันให

เขาทําตามคําสั่งท่ีใหไวอยางระมัดระวัง  และตอบคําถามตางๆ ดวย 
3.  กิจกรรมกลุมยอย 
 ใหแบงเปนกลุมยอยๆ กลุมละ  4 – 6 คน  ใหแตละคนแบงปนสิ่งตอไปน้ี คือ คําอางอิง

ท่ีเขาชอบมากท่ีสุด  ความคิดท่ีถูกใจเขาในคําอางอิงท่ีตางออกไป  และคําตอบของแตละคน

สําหรับคําถามตางๆ  ท่ีใหไวในใบงาน  และสนับสนุนแตละคนใหบอกเหตุผล  และอธิบายถึง

การเลือกและคําตอบตางๆ ของเขา 
4. การสนทนาซักถามเปนกลุมใหญ 

ใหผูรวมกิจกรรมท้ังหมดมารวมกันอีกครั้งเพื่อการอภิปรายท่ัวไป และเพื่อความชัดเจน

ยิ่งขึ้น   
 ผูนํากิจกรรมอาจใชคําถามตอไปน้ีเพื่อเริ่มการอภิปราย 



1.  การภาวนาเปนสิ่งสําคัญสําหรับเราหรือไม  ทําไม  จงใหเหตุผล   
2.  อะไรคือคําตอบท่ัวไปของคําถามท่ีวา  “ การภาวนาคืออะไร ”  
3.  อะไรบางเปนเหตุผลท่ีนําไปสูการภาวนา  
4.  อะไรคืออุปสรรคท่ัวไปของการภาวนาท่ีมีประสิทธิภาพ 
5.  คุณสามารถเรียนรูวิธีการภาวนาไดอยางไร 

5 . กิจกรรมขั้นสรุป 
 สรุปกิจกรรมกลุมโดยการขอใหผูรวมกิจกรรมเติมสิ่งตอไปน้ีในใบงานหลังการ-พิจารณา

ทบทวนเงียบๆ สักครู 
1.  ฉันไดเรียนรูอะไรจากแบบฝกหัดน้ี 
2.  ฉันไดตัดสินใจท่ีจะเปล่ียนแปลง  และดําเนินชีวิตตอไปดังน้ี 

 
 
 
 
 
 



ใบงานเร่ือง ทําไมตองภาวนา 
คําชี้แจงการประกอบกิจกรรม 

1. งานสําหรับบุคคล 
1.1  ใหคุณอานคําอางอิงเรื่องการภาวนาท่ีใหมาเพียงเล็กนอยน้ีดวยความรอบคอบ   ทําเครื่อง-หมาย

สําหรับการเลือกคําอางอิงท่ีคุณชอบมากท่ีสุด  จากน้ันขีดเสนใตความคิดท่ีถูกใจคุณในคํา-อางอิงท่ีตาง

ออกไป  รวมท้ังความคิดท่ีสอดคลองกับประสบการณและความเชื่อม่ันสวนตัวของคุณ 

 
การภาวนาเปนสิ่งท่ีชวยชีวิตฉัน  หากปราศจากการภาวนาแลวฉันคงจะเปนคนวิกลจริตไปนาน

แลว  อัตชีวประวัติของฉันคงบอกคุณไดวาฉันตองมีสวนรวมกับประสบการณท่ีขมขื่นท่ีสุดท้ังกับ

บุคคลและสาธารณชน  ประสบการณเหลาน้ันทําใหฉันอยูในสภาพหมดหวังไดเพียงชั่วคราวและฉัน

สามารถพนจากสภาพน้ันไดเพราะการภาวนา 

 -  มหาตมะ  คานธี  – 

โดยปกติคุณจะภาวนาในยามท่ีคุณโศกเศราและในสภาพคับขัน  จะเปนไปไดไหมท่ีคุณจะภาวนา

เม่ือคุณมีแตความรื่นเริง  และในวันท่ีคุณมีความอุดมสมบูรณ  เพราะการภาวนาเปนการแผขยายตัว

คุณเอง   น่ันคือ  ถาคุณไดหล่ังรินความมืดมิดของคุณไปสูท่ีวางเปลาเพื่อสันติสุขของคุณแลว  การได

หล่ังรินรุงอรุณแหงจิตใจของคุณออกไปดวยก็จะเปนความปติยินดีของคุณเชนกัน 

 -  คาริล  ยิบราน  - 

การภาวนาเปนรูปแบบของพลังงานอันมีอํานาจสูงสุดซึ่งคนๆ หน่ึงสามารถผลิตได  อิทธิพลของ

การภาวนาท่ีมีตอจิตใจและรางกายของมนุษยก็เปรียบไดกับอิทธิพลของตอมตางๆ ท่ียังเปนความลับ

อยู  การภาวนาเปนแรงชนิดหน่ึงเชนเดียวกับแรงโนมถวงของโลก  การภาวนาชวยค้ําจุนเราดวยกําลัง

สนับสนุนท่ีไหลเวียน 

 -  อเล็กซิส  คารเรล  - 

ศัลยแพทยผูไดรับรางวัลโนเบิล 

การภาวนาเปนทางหน่ึงซึ่งพระเจาเลือกเพื่อแบงปนอํานาจอันหาขอบเขตมิไดของพระองคแกเขา 

 -  ไบลซิ  พาสกัล  - 

การภาวนาไมใชกลยุทธเพื่อประโยชนเพียงชั่วคราวอันเสมือนท่ีหลบภัยซึ่งใชอาศัยเปนครั้ง-คราว  

แตเปนเหมือนการต้ังรกรากเพื่อประโยชนสวนตัวท่ีอยูภายในสุดตางหาก 

ในเม่ือสิ่งมีชีวิตท้ังหลายตางก็มีบาน  เชน  นกมีรัง   สุนัขจ้ิงจอกมีโพรง  และผึ้งมีรังแลว  หาก

จิตวิญญาณปราศจากการภาวนาก็เปนเหมือนจิตวิญญาณท่ีไรบาน… 

การภาวนายังเปนเหมือนการเปดประตูซึ่งพระเจาและจิตวิญญาณสามารถเขาไปได 

-  รับบี  อับราฮัม  โยชูวา  เฮสเกล  - 

 ใหคุณแบงปนคําอางอิงท่ีคุณชอบมากท่ีสุดและความคิดท่ีถูกใจคุณมากท่ีสุดในคําอางอิงอ่ืนๆ ใน

กิจกรรมกลุมยอย  พรอมท้ังใหเหตุผลสําหรับการเลือกของคุณดวย 



1.2 ก.  สําหรับฉันการภาวนาเปน…  ( ใหเลือก  1  ขอความหรือมากกวาก็ได ) 

……….  การพูดคุยกับเพื่อน 

……….  การฟงพระเจา 

……….  การอยูกับพระเจา 

……….  การแบงปนใหพระเจาทรงทราบวา  มีสิ่งใดในใจฉันบาง 

……….  การสัญญากับพระเจาวาฉันจะทําดีท่ีสุด 

……….  การขอใหพระเจาชวยเม่ือฉันตองการ 

……….  การเขาใกลเพื่อจะสัมผัสกับพระเจา 

……….  ความยินดีท่ีพระเปนเจาประทับอยู 

……….  การพบกับความรักของพระเจา 

……….  การขอโทษพระเจา 

ข.  ทําไมฉันจึงภาวนา  (  ใหเลือก  1  ขอความหรือมากกวาก็ได  ) 

ฉันภาวนาเพราะ… 

……….  เปนภาระหนาท่ี 

……….  เปนกฎของศาสนา 

……….  กลัวการลงโทษกรณีท่ีละเลยการภาวนา 

……….  ตระหนักในความจําเปนท่ีบุคคลจะตองเติบโตและพัฒนาจิตใจ 

……….  ตองการใกลชิดพระเจาและรับรูพระประสงคของพระองค 

……….  ตองการรูจักพระเจาอยางลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

……….  กระตือรือรนท่ีจะมีประสบการณเก่ียวกับความรักของพระเจา 

……….  ตองการท่ีจะหาคําตอบใหกับปญหาของฉัน 

ค.  สิ่งท่ีฉันตองการจากการภาวนาคืออะไร  ( เลือกไดตามท่ีตองการ ) 

……….  ปจจัยสี่ 

……….  ครอบครัวและเพื่อน 

……….  สุขภาพท่ีดี 

……….  ญาติพี่นองท่ีดี 

……….  ความสําเร็จ 

……….  ความยุติธรรมและความซื่อสัตย 

……….  เอาชนะสิ่งลอใจ 

……….  ความสุขและความสงบ 

……….  ความปลอดภัย 

……….  ชีวิตท่ีปราศจากความเจ็บปวด 

……….  ความม่ันใจ  ,  ความศรัทธา 



……….  ความพนจากบาป 

 

ง.  ฉันภาวนาเม่ือใด  ( เลือกไดตามท่ีตองการ ) 

……….  มีความเจ็บปวด 

……….  มีสิ่งลอใจ 

……….  รูสึกอยากภาวนา 

……….  ทุกขณะ 

……….  ตองเผชิญกับความยากลําบากหรืออุปสรรค 

……….  เม่ือฉันไมรูวาจะหันไปทางใด 

……….  ประจําตามเวลาท่ีถูกกําหนด 

……….  กอนเหตุการณสําคัญ 

……….  กอนการตัดสินใจท่ีสําคัญ 

……….  ขณะเกิดภาวะวิกฤตหรืออันตราย 

จ.  อุปสรรคสําหรับชีวิตการภาวนาของฉัน คือ…  ( เลือกเพียง  2  ขอความ ) 

……….  ความวาวุนใจ 

……….  ความไมมีเวลา 

……….  ความเบ่ือหนาย 

……….  ความไมแนนอน 

……….  การขาดบทลงโทษ 

……….  การขาดการกระตุน 

……….  การขากความศรัทธาตอการภาวนา 

……….  ความละเลย 

……….  การขาดความสนใจในวิธีการภาวนา 

 

2. กิจกรรมกลุมยอย 
 ใหคุณแบงปนการไตรตรอง  ความคิด  การเลือกและการตัดสินใจของคุณ ในกลุมยอยของคุณ  

พรอมท้ังใหเหตุผลสนับสนุนจุดยืนดวย 



3. กิจกรรมขั้นสรุป 
 ในขั้นสุดทายของกิจกรรมกลุม  ใหแตละคนพิจารณาเงียบๆสักครู  เพื่อเติมขอความตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ฉันไดเรียนรูอะไรจากแบบฝกปฏิบัติน้ี  

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

      ฉันไดตัดสินใจท่ีจะเปล่ียนแปลงและดําเนินชีวิตตอไปดังน้ี  

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


