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1. คุณค่ำพระวรสำร : ควำมเชื่อศรัทธำ (faith) 
ความเชื่อ	หมายถึง	ความเชื่อศรัทธาในพระเจ้าเบื้องบน	ความเชื่อในความเป็นจริงของจิตวิญญาณ

และในมิติทางศาสนาของชีวิต	 หากเรามีความเชื่อศรัทธา	 อัศจรรย์จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่าง

แน่นอน

2. ผลกำรเรียนรู้
มีความศรัทธา	ความหวังในความดี	ตามหลักศาสนาและน�าไปปฏิบัติในชีวิต

                              

3. จุดประสงค์กำรเรียนรู้
3.1	สามารถบอกวิธีการปฏิบัติตนในการท�าความดีต่อตนเอง	และผู้อื่น

3.2	สามารถปฏิบัติในสิ่งที่ดีต่อตนเอง	และผู้อื่น

3.3	ตระหนักและเห็นคุณค่าของการกระท�าความดีต่อตนเอง	และผู้อื่น

4. สำระกำรเรียนรู้
4.1	การท�าความดีต่อตนเอง

4.2	การท�าความดีต่อผู้อื่น

 5.กิจกรรมกำรเรียนรู้
• นักเรียนทราบใช่ไหมคะว่า	ตนเองนับถือศาสนาอะไร...

• ศาสนาของเราสอนให้เราเป็นคนแบบไหน...

• ทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดี	เราจึงต้องมีความศรัทธาในศาสนาและปฏิบัติตามที่ศาสนาของเรา

สั่งสอน

วิชำจริยศึกษำ
ส�ำหรับโรงเรียนคำทอลิก  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 
    สำระ 1.1 มีควำมเชื่อศรัทธำ

  หน่วยกำรเรียนรู้ เรื่อง ศรัทธำในควำมดี
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ใบควำมรู้ที่ 1 นิทำน

เดก็ชายคนหนึง่ทีบ้่านเป็นร้านขายแจกนักระเบือ้ง	วนัหนึง่เดก็น้อยต้อง
น�าแจกันไปส่งให้ลูกค้าซึ่งอยู่ไม่ไกลนัก	ขณะที่เด็กชายเดินไป	เขาสะดุดหกล้ม	
ท�าแจกันแตกเสียหายก่อนจะถึงบ้านลูกค้า	หญิงผู้เป็นลูกค้าออกมาเห็นเข้าก็
น�าเด็กชายเข้าบ้าน	ปลอบโยนและใส่ยาท�าแผลให้		จากนั้นก็พาเด็กชายไปโรง
พยาบาล	โดยไม่ได้ใส่ใจกับแจกันแตกนั้นเลย

     นิทำนเรื่อง “แจกันแตก”

เมื่อมีใครบางคนท�าให้เธอเสียใจแล้ว...	แล้วเขาท�าอย่างไรต่อไป...	

เธอเคยท�าให้ผู้อื่นเสียใจบ้างไหม...	จากนั้น	เธอท�าอย่างไรต่อไป...	

เราทุกคนต้องพยายามเป็นคนดี	เพราะการเป็นคนดีจะท�าให้ตัวเราเอง

และผู้อื่นมีความสุขแต่ถ้าท�าไม่ดี	ก็จะท�าให้ตัวเราและผู้อื่นมีความทุกข์ได้

ในชีวิตประจ�าวัน	เราจะท�าความดีได้อย่างไรบ้าง...
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2ใบควำมรู้ที่

ตัวอย่ำง
กำรท�ำควำมดีต่อตนเองและผู้อื่น

ฉันขยันหมั่นเพียร	ตั้งใจเรียน ฉันเป็นเด็กดีมีน�้าใจ	ช่วยเหลือทุกคน

			เราสามารถท�าความดีต่อผู้อื่นได้ในหลายๆ	แบบ	ตามโอกาสต่างๆ	

ค�าสอนของแต่ละศาสนาย่อมสอนให้ท�าความดีในแบบต่างๆ	กัน

ที่ส�าคัญก็คือ	เราต้องมุ่งมั่นเป็นคนดี	โดยแสดงความรักต่อผู้อื่น	ด้วยการพูดจา

ไพเราะ	มีมารยาทดี	ช่วยเหลือทุกคน	เพื่อท�าให้สังคมของเรามีความสุข	ทั้งที่บ้าน	

โรงเรียน	และในชุมชนของเรา
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ใบงำนที่ 1  ศรัทธำในควำมดี

ค�ำชีแ้จง ให้นักเรียนระบำยสภีำพ “ฉนัปฏบิตัตินตำมหลกัค�ำสอนของศำสนำ”

           ศำสนำสอนฉันให้เป็นคนดี

ศาสนาคริสต	์																																	

ศาสนาพุทธ																																

ศาสนาอิสลาม
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ฉันปฏิบัติตนตำมหลักค�ำสอนของศำสนำ
ฉันรักตนเองและรักผู้อื่น
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1. คุณค่าพระวรสาร : ความเชื่อศรัทธา 
	 ความเชื่อ	 หมายถึง	 ความเชื่อศรัทธาในพระเจ้าเบื้องบน	 ความเชื่อในความเป็นจริงของ 

จิตวิญญาณและในมิติทางศาสนาของชีวิต	 หากเรามีความเชื่อศรัทธาอัศจรรย์จะเกิดขึ้นในชีวิตของ

เราอย่างแน่นอน

2. ผลการเรียนรู้
	 มีความศรัทธา	ความหวังในความดี	ตามหลักศาสนาและน�าไปปฏิบัติในชีวิต

3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้

3.1.1	นักเรียนสามารถบอกวิธีการปฏิบัติตนในการท�าความดีต่อตนเอง

3.1.2	นักเรียนสามารถบอกวิธีการปฏิบัติตนในการท�าดีต่อผู้อื่น

3.2 ด้านทักษะ

3.2.1	นักเรียนสามารถปฏิบัติในสิ่งที่ดีต่อตนเอง

3.2.2	นักเรียนสามารถปฏิบัติในสิ่งที่ดีต่อผู้อื่น

3.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3.3.1	นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของการกระท�าความดีต่อตนเอง

3.3.2	นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของการกระท�าความดีต่อผู้อื่น

4. สาระการเรียนรู้
4.1	การท�าความดีต่อตนเอง

4.2	การท�าความดีต่อผู้อื่น

วิชาจริยศึกษาส�าหรับโรงเรียคาทอลิก

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

สาระ 1.1 มีความเชื่อศรัทธา

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ปฏิบัติตนดี มีคุณธรรม
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5. กิจกรรมการเรียนรู้

นักเรียนทราบหรือไม่ว่า	คนที่เรียนหนังสือเก่งเขาเรียนกันอย่างไร...
ถ้าเธอรู้จักประหยัด	อดออมตั้งแต่วันนี้	ในอนาคตจะเป็นอย่างไร...
การปฏิบัติตนเป็นคนดี	มีคุณธรรมนั้น	มีผลดีต่อตนเองและต่อผู้อื่นอย่างไร...
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ใบงำนที่ 1
 เรื่อง ปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม

ค�าชี้แจง - ให้เขียนลงในช่องว่างว่าการปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม ต้องท�าอย่างไรบ้าง

ปฏิบัติตนเป็นคนดี  มีคุณธรรม
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เรื่อง ปฏิบัติตนดี มีคุณธรรม

 คุณธรรม	เป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับการด�าเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน	ส�าหรับเราทุกคน	เรา
จงึต้องเรยีนรู	้และน�าคณุธรรมไปประยกุต์ใช้ในทางท่ีถกูต้อง	เพราะการปฏบิติัตนเป็นคนดี	
มีคุณธรรมจะก่อให้เกิดผลดีต่อตัวผู้ปฏิบัติเองและบุคคลอื่นรอบข้างในสังคม
	 คุณธรรมทีจ่�าเป็นในการน�าไปประพฤติปฏบิติัในชีวิตประจ�าวันมอียูม่ากมายหลาย
ประการด้วยกนั	เราจ�าเป็นต้องศกึษาให้เข้าใจ	และน�าไปประพฤติปฏบิติัให้ถกูต้อง	เหมาะ
สมจนเป็นนิสัยปกติ	 คุณธรรมที่นักเรียนจะต้องศึกษาท�าความเข้าใจ	 และน�าไปประพฤติ
ปฏิบัติ	 คือ	 ความใฝ่รู้	 ใฝ่เรียน	 ความขยันหมั่นเพียร	 ความรับผิดชอบ	 การตรงต่อเวลา	 
และการประหยัดอดออม
 ความใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน หมายถงึ	ความต้องการทีจ่ะแสวงหาความรูใ้นสิง่ท่ีตนเองยงัไม่รู	้
คนที่มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนมักจะเป็นคนที่ชอบซักถาม	จดบันทึกและอ่านหนังสือเป็นประจ�า

 ประโยชน์ของความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
1.	ท�าให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น
2.	เป็นคนทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ	รอบตัวได้ดียิ่งขึ้น
3.	ท�าให้เป็นคนมีเหตุผล		สามารถอธิบายสิ่งต่างๆ	ได้อย่างถูกต้องและแม่นย�า
4.	ท�าให้ประสบความส�าเร็จในการเรียน	และการท�ากิจกรรมต่างๆ	

 ความขยันหมั่นเพียร	 หมายถึง	 การปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบ	 
ไม่ย่อท้อต่อความยากล�าบาก	ด้วยความเอาใจใส่อย่างจรงิจงั	มุง่มัน่กบัการท�างานนัน้จนกว่า
จะส�าเร็จ	ไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรืองานเบาก็ตาม

 ประโยชน์ของความขยันหมั่นเพียร
1.	ท�างานส�าเร็จได้ด้วยตนเอง	โดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น
2.	เป็นที่รักของผู้ที่พบเห็นหรือคนทั่วไป
3.	เป็นที่เชื่อถือหรือนิยมชมชอบของคนทุกคน
4.	ท�าให้มคีวามสขุในการด�าเนนิชีวิต	สามารถสร้างความเจรญิมัน่คงให้กบัตนเอง

และครอบครัวได้
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 ความรับผิดชอบ หมายถึง	 การมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลส�าเร็จ	
ตามความมุ่งหมาย	 ยอมรับผลการกระท�านั้น	 และพยายามปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้ 
ดียิ่งขึ้น

 ประโยชน์ของความรับผิดชอบ
1.	ท�าให้เป็นคนที่มีความตั้งใจจริง	รักหน้าที่การงานทั้งที่เป็นส่วนตัว	และ

ส่วนรวม
2.	เป็นการสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองและหมู่คณะ
3.	เป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะของการเป็นผู้น�าที่ดี
4.	ท�าให้สังคมและประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้า

 การตรงต่อเวลา	 หมายถึง	 การท�างานหรือท�ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้ส�าเร็จ
ตามก�าหนดเวลา	และตามเวลาที่นัดหมายเอาไว้

 ประโยชน์ของการตรงต่อเวลา
1.	สามารถช่วยเหลือตนเองได้	ไม่ตกเป็นภาระให้คนอื่น
2.	ประสบความส�าเร็จในการเรียนและการท�ากิจกรรมต่างๆ
3.	ได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า	และมีเวลาเหลือไว้ส�าหรับการปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆ	
4.	ได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่	ครูหรือคนอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ให้ท�ากิจกรรม

หรืองานส�าคัญอีก

 ประหยดั อดออม	หมายถงึ	การรูจ้กัใช้จ่ายทรพัย์	หรอืสิง่ของทีห่ามาได้เท่าทีจ่�าเป็น	
และเหลือบางส่วนเก็บไว้ใช้ยามขัดสน

 ประโยชน์ของการอดออม
1.	ท�าให้เป็นคนรอบคอบ	รู้จักคิด	รู้จักการใช้จ่ายเงิน	ไม่สุรุ่ยสุร่าย
2.	รู้จักใช้ของใช้ได้คุ้มค่ากับเงินที่ซื้อไป
3.	ฐานะการเงินของครอบครัวดีขึ้น	ไม่เดือดร้อนในเรื่องการใช้จ่าย
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ค�าชี้แจง - ให้วงกลมข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1.	ผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมักจะมีพฤติกรรมอย่างไร

				ก.	ชอบคุย		 	 	 	

				ข.	ชอบซักถาม	 	 	

				ค.	ชอบท่องเที่ยว

2.	รายการโทรทัศน์รายการใดให้ประโยชน์แก่ผู้ชมมากที่สุด

				ก.	เกมโชว์

				ข.	สารคดี

				ค.	ละคร

3.	ข้อใดคือ	พฤติกรรมของคนที่เกียจคร้าน

				ก.	ชอบเก็บตัวอยู่คนเดียว

				ข.	ชอบต่อสู้กับปัญหาอุปสรรค

				ค.	ชอบอ้างเหตุผลเข้าข้างตัวเองและไม่ท�างาน

4.	ความขยันหมั่นเพียรท�าให้ผู้ปฏิบัติเป็นคนอย่างไร

				ก.	ว่านอนสอนง่าย

				ข.	ประสบความส�าเร็จ

				ค.	ทันโลกทันเหตุการณ์

5.	นักเรียนที่ไม่ท�าการบ้านส่งครูตามวัน	เวลาที่ก�าหนด	แสดงว่าขาดคุณธรรมข้อใด

				ก.	ความอดทน

				ข.	ความเสียสละ

				ค.	ความรับผิดชอบ

ใบงำนที่ 2
แบบทดสอบ เรื่อง “ปฏิบัติตนดี มีคุณธรรม”
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6.	นักเรียนจะต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องใดมากที่สุด

				ก.	การเรียน

				ข.	ช่วยพ่อแม่หาเงิน

				ค.	ช่วยพ่อแม่ท�างานบ้าน

7.	การปฏิบัติตนในข้อใดแสดงว่าเป็นคนตรงต่อเวลา

				ก.	ไม่เข้าเรียนเพราะมาสาย

				ข.	เดินตามครูเข้าห้องเรียน

				ค.	ไปถึงโรงเรียนก่อนเวลาเข้าแถว

8.	ถ้าเราเป็นคนตรงต่อเวลา	ผู้ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดคือใคร

				ก.	ครู

				ข.	พ่อแม่

				ค.	ตัวเราเอง

9.	สมชาย	เก็บเงินค่าขนมไว้วันละ	3	บาท	นักเรียนคิดว่าสมชายเป็นคนแบบไหน

				ก.	ยากจน

				ข.	ประหยัด

				ค.	ใช้เงินไม่เป็น

10.	ถ้านักเรียนต้องการประหยัด	ควรเลือกรับประทานอาหารชนิดใด

				ก.	ไก่ย่าง

				ข.	ข้าวราดแกง

				ค.	อาหารต่างประเทศ





1ส�ำหรับโรงเรียนคำทอลิก

1. คุณค่าพระวรสาร : ความเชื่อศรัทธา 
ความเช่ือ หมายถึงความเชื่อศรัทธาในพระเจ้าเบื้องบน ความเชื่อในความเป็นจริงของ    
จิตวิญญาณและในมิติทางศาสนาของชีวิต หากเรามีความเชื่อศรัทธา อัศจรรย์จะเกิดขึ้น
ในชีวิตของเราอย่างแน่นอน

2. ผลการเรียนรู้
มีความเชื่อ ความศรัทธา ยึดมั่นในความดี เจริญชีวิตในความดีตามหลักศาสนา

3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้

บอกแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับความเชื่อ ความศรัทธา การยึดมั่นในความดี ตามหลัก
ศาสนาได้ 

3.2 ด้านทักษะ
สามารถเจรญิชีวติอย่างสอดคล้องกบัความเชือ่ ความศรทัธา ยดึมัน่ในความดตีามหลกั
ศาสนาได้ 

3.3 ด้านคุณลักษณะ
ตระหนักและเห็นคุณค่าของการเจริญชีวิตอย่างสอดคล้องกับความเชื่อ ความศรัทธา 
รู้จักยึดมั่นในความดี ตามหลักศาสนา

4. สาระการเรียนรู้
4.1 การท�าความดีตามหลักศาสนา
4.2 การเจริญชีวิตโดยแสวงหาพระเจ้าและสิ่งที่ดีงาม

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาจริยศึกษาส�าหรับโรงเรียคาทอลิก

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

สาระ 1.1 มีความเชื่่อศรัทธา

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง แสวงหาใคร
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5. กิจกรรมการเรียนรู้
ในชีวิตประจ�าวันของเรา มักจะพบเรื่องราวมากมาย รวมทั้งสิ่งต่างๆ รอบตัว ซึ่งสิ่งเหล่านี้

มทีัง้อยูใ่นธรรมชาติและเหนอืธรรมชาต ิทีม่ผีลต่อชวีติของเราทัง้ในเชงิบวกและเชงิลบ ขึน้

กับว่าเรามองสิ่งเหล่านี้อย่างไร หรือเราแสวงหาอะไรในชีวิต   

เครื่องประดับ โทรศัพท์

พระเยซูเจ้า พระพุทธเจ้า
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รถยนต์

บ้านสวย

พระคัมภีร์

นั่งสมาธิ/สวดภาวนา
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ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเพียงตัวอย่างของอะไรอีกมากมายที่เราพบและเราเลือกเข้ามาในชีวิต           

ซึ่งหากเราไตร่ตรองอย่างละเอียดแล้วจะเข้าใจว่าเราเลือกอะไรหรือเลือกใครส�าหรับชีวิต

ของตนเอง เหตุใดจงึเลอืกบคุคลนัน้หรอืสิง่นัน้ และการเลอืกนัน้จะมผีลต่อชวีติเราอย่างไร  

มนุษย์คือสิ่งสร้างที่ประเสริฐที่สุดของพระเจ้า เมื่อเทียบกับสิ่งสร้างอื่นๆ ดังนั้น เราจึงควร

ด�าเนินชีวิตให้สมกับศักด์ิศรีแห่งการเป็นมนุษย์ของตนเอง ซึ่งการด�าเนินชีวิตเช่นนี้เรียก

ร้องการรู้จักกระท�าและแสวงหาสิ่งที่ดีในชีวิตที่ช่วยยกจิตใจและการกระท�าของเราให้สูง

ขึน้ มใิช่กระท�าตามความรูส้กึธรรมชาตหิรอืแสวงหาแต่ความสขุชัว่ครูช่ัว่ยามท่ีไม่จรีงัยัง่ยนื 

ซึ่งอาจยิ่งท�าให้เราออกห่างจากการเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ได้ ดังนั้น จึงจ�าเป็นที่เราจะต้อง

ค�านึงถึงคุณค่าอันสูงส่งของการเป็นมนุษย์และเป้าหมายของชีวิตของเราอยู่เสมอ เพื่อเรา

จะได้ด�ารงตนเป็นคนดีมีคุณธรรม และจะได้บรรลุถึงความสุขแท้แห่งชีวิตได้   

ใบงานที่ 1 เรื่อง “เธอแสวงหาอะไร?”

ค�าชี้แจง  –  1. ให้ผู้เรียนแต่ละคนเลือกภาพจากด้านบนคนละ 2 ใบ  
  2. เมื่อได้เลือกภาพเสร็จแล้ว ให้ขีดเครื่องหมาย      ไว้ใต้ภาพทั้งสองนั้น 
  3. ให้ผู้เรียนรวมคะแนนของภาพทั้งสอง และบันทึกไว้

พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาเพื่อให้เรามีความสุขชั่วนิรันดร แต่การไปถึงเป้าหมายนั้นเรียก

ร้องให้เราเจรญิชวีติทีส่อดคล้องกบัเป้าหมายนัน้อย่างจรงิจงั ให้พจิารณาว่า แต่ละสิง่ท่ีเรา

เลอืกนัน้ให้ความสขุเท่ียงแท้หรือช่ัวครูช่ั่วยามแก่เรา เพราะอะไร  หากเราแสวงหาแต่ตนเอง

และส่ิงที่ไม่ให้ความสุขเที่ยงแท้ เราก็จะไม่สามารถไปถึงความสุขถาวรนิรันดรได้ ดังนั้น 

เฉพาะการแสวงหาสิ่งที่ดีเที่ยงแท้เท่านั้นจะน�าเราไปสู่ความสุขแท้ถาวรได้   
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ใบงานที่ 2 เรื่อง “ฉันแสวงหาใคร”

ค�าชี้แจง – ให้ผู้เรียนน�าเนื้อหาที่ได้เรียนไปมาสร้างเป็นผังมโนทัศน์ชื่อ 
“ฉันแสวงหาใคร/อะไร” เมื่อเสร็จแล้วให้เขียนข้อปฏิบัติด้านล่าง   

ฉันแสวงหาใคร/อะไร
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ข้อปฏิบัติของฉัน

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................
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1. คุณค่าพระวรสาร : ความเชื่อศรัทธา 
	 ความเชื่อ	หมายถึง	ความเชื่อศรัทธาในพระเจ้าเบื้องบน	ความเชื่อในความเป็นจริง
ของจิตวิญญาณและในมิติทางศาสนาของชีวิต	หากเรามีความเชื่อศรัทธา	อัศจรรย์จะเกิด
ขึ้นในชีวิตของเราอย่างแน่นอน

2. ผลการเรียนรู้
	 มีความเชื่อ	ความศรัทธา	ยึดมั่นในความดี	เจริญชีวิตในความดีตามหลักศาสนา	

3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 ด้านความรู้

บอกแนวปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับความเชื่อ	 ความศรัทธา	 การยึดมั่นในความดีตามหลัก
ศาสนาได้	

3.2 ด้านทักษะ
สามารถเจรญิชีวติอย่างสอดคล้องกบัความเชือ่	ความศรทัธา	ยดึมัน่ในความดตีามหลกั
ศาสนาได้	

3.3 ด้านคุณลักษณะ
ตระหนักและเห็นคุณค่าของการเจริญชีวิตอย่างสอดคล้องกับความเชื่อ	 ความศรัทธา	
รู้จักยึดมั่นในความดีตามหลักศาสนา

4. สาระการเรียนรู้
4.1	การท�าความดีตามหลักศาสนา
4.2	การเจริญชีวิตโดยแสวงหาพระเจ้าและสิ่งที่ดีงาม

วิชาจริยศึกษาส�าหรับโรงเรียคาทอลิก

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

สาระ 1.1 มีความเชื่อศรัทธา

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง พักพิงในพระเจ้า
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5. กิจกรรมการเรียนรู้
	 ชีวิตมนุษย์เราเป็นอย่างไรกัน...	มีสุขและทุกข์ปะปนกันไป...
	 ไม่ว่าจะร�่ารวยหรือยากจน	 แต่ทุกคนมีความเสมอภาคกันในเรื่องความสุขและ 
ความทุกข์	
	 เพราะไม่มีใครหนีพ้นจากความทุกข์ของชีวิตไปได้	 เธอเคยรู้สึกไหมว่า	 ในบางครั้ง
ชวีติของเราช่างล�าบากเหลอืเกนิ...	ไม่รู้จะท�าอย่างไร...	ไม่รู้จะหันหน้าไปพ่ึงใคร...	ทางออก
ของชีวิตคืออะไร...		
	 มนุษย์เราย่อมหนีไม่พ้นการต้องพบกับปัญหา	อุปสรรค	ความยากล�าบากต่างๆ	ใน
ชีวิต	 เพราะนี่คือธรรมดาของชีวิตมนุษย์	 ที่ส�าคัญคือ	 การรู้จักหาทางออกจาก	 “วิกฤติ”	
ต่างๆ	ในเชิงบวก	การแก้ปัญหาอย่างถูกทาง	การท�าให้วิกฤติกลายเป็นโอกาสต่างหาก	ที่
จะท�าให้เราสามารถเติบโตกลายเป็นบุคคลที่สมบูรณ์มากขึ้น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งทาง 
ด้านจิตใจ			

เพลง “พักพิงในพระเจ้ำ”

ดั่งทะเลเจอมรสุมแปรปรวน		ทุกคนมีชีวิตเป็นเช่นนั้น
ยามทุกข์เจียนตายดั่งคลื่นและลมซัดพา		ขาดคนคุ้มครองป้องกันพักพิง

แต่อย่าลืมพระองค์เฝ้ามองเราอยู่		พร้อมจะเชิดชูใจที่อ่อนแรงระอา
จงหันคืนสู่พระพักตร์ที่แสนเมตตา		มอบชีวาให้พระเจ้าน�าพา

*	พักพิงในพระเจ้า		พักพิงในพระองค์		พระทรงเป็นศิลามั่นคง
		พระองค์เป็นพระเจ้า		พระองค์เป็นพลัง		โปรดเป็นโล่เป็นก�าบังที่เข้มแข็ง
		ต่อไปนี้	ฉันจะไม่ต่อสู้เพียงล�าพัง		
		เหตุพระองค์	ผู้กอบเกียรติชัยในความตายความบาป
		โปรดเดินเคียงข้างฉัน		
		(ซ�้า		พักพิง...	เคียงข้างฉัน)
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ค�าชีแ้จง – ให้อ่านเน้ือเพลง “พกัพงิในพระเจ้า” โดยพิจารณาความหมายอย่างละเอยีด 
จากนั้นให้ขีดเส้นใต้ค�า/ประโยคที่รู้สึกประทับใจ 3 ค�า/ประโยค แล้วน�ามา
ใส่ในช่องด้านซ้ายของตาราง พร้อมกับเขียนเหตุผลของความประทับใจไว้
ในช่องด้านขวา 

 
ค�ำ/ประโยค ที่ประทับใจ เพรำะ...

1.........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

2.........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

3.........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................
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1 2	

3

รูปภำพ ยกภูเขำ
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เรื่อง “ย้ำยภูเขำ”
เรื่อง “พระเยซูเจ้ำทรงรักษำคนถูกปีศำจสิง” (มธ. 17:14-21)
	 เม่ือพระเยซูเจ้าเสด็จพร้อมกับศิษย์ทั้งสามคนมาพบประชาชน	ชายผู้หน่ึง
เข้ามาเฝ้าพระองค์	คุกเข่าลงทูลว่า	“พระเจ้าข้า	โปรดสงสารลูกชายของข้าพเจ้า
เถิด	เขาเป็นโรคลมชัก	ทนทรมานมาก	เคยตกไฟตกน�้าหลายคร้ัง	ข้าพเจ้าพาเขา
มาหาศิษย์ของพระองค์	แต่เขารักษาให้หายไม่ได้”	พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า	 
“คนหัวดื้อ	เช่ือยาก	และชั่วร้าย	เราจะต้องอยู่กับพวกท่านอีกนานเท่าใด	จะต้อง
ทนพวกท่านอีกนานเท่าใด	พาเด็กมาพบเราที่นี่เถิด”	พระเยซูเจ้าทรงขู่ปีศาจ	มัน
จึงออกไปจากเด็ก	เด็กก็หายเป็นปกติต้ังแต่นั้น	บรรดาศิษย์จึงเข้าเฝ้าพระเยซูเจ้า
เป็นการส่วนตัว	ทูลถามว่า	“ท�าไมพวกเราจึงขับไล่มันไม่ได้”	พระองค์ตรัสว่า	
“เพราะท่านมีความเชื่อน้อย	เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า	ถ้าท่านมีความ
เชื่อสักเท่าเมล็ดมัสตาร์ด	แล้วพูดกับภูเขานี้ว่า	‘จงย้ายจากที่นี่	ไปที่โน่น’	มันก็จะ
ย้ายไป	และไม่มีอะไรที่ท่านจะท�าไม่ได้”	

	 ในชีวิตของเราที่ต้องพบกับความทุกข์ยากล�าบากในเรื่องต่างๆ	ทั้งเบาและหนัก	

บางครั้งก็สามารถหาทางออกได้	แต่อีกบางครั้งก็ไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยล�าพังก�าลัง

ของตนเองได้	 เช่นเดียวกับบิดาท่ีมีลูกเป็นโรคลมชักคนนี้ซึ่งต้องการช่วยให้ลูกหาย	

แม้แต่บรรดาสาวกก็ไม่สามารถรักษาลูกของเขาให้หายได้	 แต่บทสอนจากเรื่องนี้คือ	

พระเยซูเจ้าได้ทรงให้ความหวังแก่เราในทุกปัญหา	เพียงแต่เราต้องมีความเชื่อความ

ศรัทธาที่เที่ยงแท้	เราก็จะสามารถหาทาออกได้	เปรียบดังภาพการย้ายภูเขานั่นเอง
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ใบงำนที่ 2 เรื่อง “เมล็ดมัสตำร์ด-ย้ำยภูเขำ”

ค�าชี้แจง – ให้น�าประโยคเรื่อง “ย้ายภูเขา” ที่ก�าหนดให้ มาจัดเรียงตามล�าดับที่

ถูกต้องตามเนื้อเรื่อง     

.............	ข้าพเจ้าพาเขามาหาศิษย์ของพระองค์	แต่เขารักษาให้หายไม่ได้”	

.............	บรรดาศิษย์จึงเข้าเฝ้าพระเยซูเจ้าเป็นการส่วนตัว	ทูลถามว่า	“ท�าไมพวกเราจึง

ขับไล่มันไม่ได้”	

.............	ชายผู้หนึ่งเข้ามาเฝ้าพระองค์	คุกเข่าลงทูลว่า	“พระเจ้าข้า	โปรดสงสารลูกชาย

ของข้าพเจ้าเถิด	

.............	เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า	ถ้าท่านมีความเชื่อสักเท่าเมล็ดมัสตาร์ด	

แล้วพูดกับภูเขานี้ว่า	‘จงย้ายจากที่นี่	 ไปที่โน่น’	มันก็จะย้ายไป	และไม่มีอะไรที่

ท่านจะท�าไม่ได้”	

.............	เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จพร้อมกับศิษย์ทั้งสามคนมาพบประชาชน	

.............	พระองค์ตรัสว่า	“เพราะท่านมีความเชื่อน้อย	

.............	จะต้องทนพวกท่านอีกนานเท่าใด	พาเด็กมาพบเราที่นี่เถิด”	

.............	พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า	“คนหัวดื้อ	เชื่อยาก	และชั่วร้าย	เราจะต้องอยู่กับพวก

ท่านอีกนานเท่าใด

.............	พระเยซูเจ้าทรงขู่ปีศาจ	มันจึงออกไปจากเด็ก	เด็กก็หายเป็นปกติตั้งแต่นั้น	

.............	เขาเป็นโรคลมชัก	ทนทรมานมาก	เคยตกไฟตกน�้าหลายครั้ง	
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ใบงำนที่ 3 เรื่อง “My troubles”

ค�าชี้แจง – ให้นักเรียนแต่ละคนสร้างผังมโนทัศน์ (Mind mapping) 

เร่ือง “My troubles” โดยให้เขยีนปัญหาทีรู่ส้กึว่าเกนิก�าลงัของตน พร้อม

ทั้งก�าหนดแนวทางแก้ปัญหาด้วยการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือจาก

พระเจ้าเบื้องบน   

“My troubles” 
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ข้อปฏิบัติของฉันคือ
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