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บทที่ บทที่ บทที่ 333   

รูจักนักเรียนรูจักนักเรียนรูจักนักเรียน 

  

ฉันรูสึกเหงาตั้งแตเกษียณ   ลูกชาย ยายออกไปจากบาน 

ฉันโทรไปเมื่อวานซืนน้ี   ฉันบอกเขาวา 

“พออยากเจอลูก ถาลูกไมวาอะไร” เขาตอบฉันวา“ผมก็อยากเจอพอเชนกัน ถามีเวลานะ 

พอก็เห็นปญหาของงานใหมของผม และเด็กๆ ก็ไมสบาย 

แตแนนอน ดีมากเลยที่ไดคุยกับพอ” และเมื่อเขาวางหู ฉันก็รูวา 

เขาไดโตขึ้นเหมือนที่ฉันเคยเปน  ลูกชายของฉันเปนเหมือนกับฉัน… 

 

จากโคลง “แมวในเปล” (Cats in the Cradle) โดย Harry  Chapin และ Sandy Chapin  1974 Story Sonqs Ltd. 

 

ในบทนี้ทานจะสามารถ : 

 ระบุถึงความทาทายที่นักเรียนตองพบในการที่พวกเขาไดเติบโตในความเชื่อ 

 วิเคราะหถึงสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของนักเรียนของทาน 

 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ ทั้งที่ผานมาแลว และที่กําลังจะมาถึง ที่มีผลกระทบตอการ

พัฒนาความเชื่อในศาสนบริการดานการสอนของทาน 
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ตอนท่ี 1 : ประสบการณ 
 

ฉันไมเขาใจ 

 ผมพบแฟรงคคร้ังแรก ตอนกลางเทอม ที่หนาโรงเรียนตอนเชากอนสวดภาวนา แฟรงคเปนนักเรียนใหม

ในชั้นเรียน ม. 1 ของผม 

 “คุณโคเก็น น่ีฟรังซิสโก” พอของแฟรงคเร่ิมตน  “ลูก จับมือกับคุณครูชะสิ” แฟรงค กมศีรษะลงแลวยืน

มือของเขาออกมา 

 แมของแฟรงคก็อยูที่น่ันดวย แตเธอไมพูดภาษาอังกฤษ เธอเพียงพยักหนาแสดงการทักทายเมื่อพอแม

ของเขาจากไป ผมพูดวา “ซีมอน ฟรานซิสโก หองเรียนของเราอยูทางน้ี" 

 “ผมชื่อแฟรงค” เขาพูดหวนๆ แลวตามผมไปอยางชาๆ 

 เขาเงียบ และในชั้นเรียน ผมสอนวิชาพิชคณิต และศาสนา (คอนขางไปกันไดดี) และงานของแฟรงคใน

แตละวิชาก็เรียบรอยดี ในการทํารายงานประจําวันทางศาสนาของเขาคอนขางจะซ่ือสัตยทีเดียว เมื่อไดอาน

รายงาน ฉันไดเรียนรูมากขึ้นเก่ียวกับ แฟรงค และสภาพแวดลอมของเขา 

 สิ่งหน่ึงก็คือ แฟรงคน่ังรถเมลจากบานมาโรงเรียนทุกเชา โรงเรียนของเราอยูในพื้นที่ที่มั่งค่ังทีเดียว 

ในขณะที่แฟรงคอาศัยอยูนอกเมือง หางออกไปประมาณ 15 ไมล ทุกเชาเขาจะออกจากบานตอนตี 5 เพื่อให

ทันรถโดยสารคันแรก ของสองคันที่มี เพื่อมาโรงเรียน 

 ใบประวัติของแฟรงคจาก 2 โรงเรียนสุดทายลงบันทึกมาไมคอยดีนัก ที่โรงเรียนหน่ึงเขาถูกกลาวโทษวา

ขโมยเสื้อแจ็กเก็ตราคาแพงของเพื่อน ไมนานตอมา พอของเขาก็พบวา เขาไดรวมกลุมกับเด็กที่อยูแถวบานที่มี

อายุมากกวา ที่ไดรับการฝกมาเพื่อเปนสมาชิกของแกงค ในรายงาน แฟรงคไดอธิบายทั้ง 2 เหตุการณน้ี และ

ปฏิเสธการเขาไปยุงเก่ียวในเหตุการณเหลาน้ีได 

 คําถามแรกของเขาก็คือ เขาจะสามารถรับศีลสมาสนิทคร้ังแรกไดอยางไร “พวกพี่ๆ ไดรับ แตผมไมเคย” 

เขากลาว แฟรงคคอยดูแลเด็กๆ ที่ออนแอกวาโดยเฉพาะเด็กผูชายที่ชื่อ อาเธอร ผูที่ถูกกลั่นแกลงบอยๆ “ถา

คุณมายุงกับอาเธอร ฉันก็จะจัดการกับคุณ” แฟรงคกลาวกับพวกที่แกลง 

 ในชวงเดือนสองเดือนแรก แฟรงคแสดงความเคารพตอผม แตทันใดพฤติกรรมของเขาก็เปลี่ยนไป เขา

เร่ิมเปนหัวโจกในหอง และผมจับไดวาเขาขูดขีดโตะเลน ผมไดเตือนเขา ลงโทษเขา และคร้ังสุดทายผมได

พยายามที่จะพูดคุยกับเขาสวนตัวโดยใชวิธีปลอบโยน และแสดงความเขาใจเขา แตไมมีประโยชน เขายังคงกม

ศีรษะโดยมีเพียงบางคร้ังเทาน้ัน ที่เขามองขึ้นมาพรอมกับรอยยิ้มที่เจาเลห ซ่ึงนิสัยน้ีแหละที่ทําใหผมโกรธ 

 ผมไดเรียกพอของแฟรงคมาพบ และอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นใหเขาฟง “ไมตองกังวลหรอกครับครู” พอเขาพูด 

“ผมจะจัดการเอง” ในวันตอมา แฟรงคมาโรงเรียนแตเชาพรอมกับแมของเขา “ผม ขอโทษในพฤติกรรมของผม

ครับ คุณโคเก็น” เขาพูดเบาๆ 

 

 



 -39- 

 “แฟรงค” ผมพูด “ฉันยินดีรับคําขอโทษของเธอ แตก็

ยังอยากใหเธอมีความเคารพมากกวาน้ี และวิธีที่จะตองทํา

คือ มองตาครู” แฟรงค มองไปที่แมของเขา แลวมอง

กลับมาที่ผม “ขอบคุณแฟรงค”  ผมบอกเขา 

 เมื่อพวกเขากลับไป ไดอานา กังวารา ซ่ึงเปน

นักเรียน ไดแสดงความคิดเห็นวา “ครูไมรูหรือคะ วาใน

ครอบครัวที่ขวัญเสียของเขา มันเปนการเคารพที่คุณกม

ศีรษะเมื่อคุณอยูตอหนาคนที่อาวุโสกวา?   คุณถาจะ

สับสนกับเด็กน่ันจริงๆ ซะแลวละ” 

 ที่น่ีมีบางสิ่งบางอยางที่ผมไมรู วัฒนธรรมของแฟ

รงค และภูมิหลังทางครอบครัวของเขาแตกตางโดยสิ้นเชิง

กับของผม และผมยังไปบังคับใหเขาทําตามแนวทางของผม ในการแสดงความเคารพ ผมกําลังทําสิ่งเดียวกันน้ี

กับประสบการณความเชื่อของพวกเขา 

 ในฐานะที่เปนครู และครูคําสอน ผมเกิดความฉงนวา ผมจะเรียนรูเก่ียวกับสิ่งตางๆ ที่มีอิทธิพลตอชีวิต

ของเด็กนักเรียนของผมอยางไร ผมจะเขาใจไดอยางไรวาอะไรที่สามารถชวยพวกเขา และอะไรที่ขัดขวางการ

เติบโตทางความเชื่อของพวกเขา 

 

เร่ืองราวของคุณ 

 นักเรียนที่มาหาทาน มีภูมิหลังทางครอบครัวที่แตกตางกัน พวกเขาไดรับอิทธิพลจากผูคน และ

ประสบการณมากมายที่หลากหลาย ในบทเรียนน้ืทานจะไดเร่ิมงานของทานในฐานะครูคําสอน ชวยเหลือใน

การพัฒนาความเชื่อของนักเรียนของทาน ใชเวลาสักครู คิดถึงนักเรียนที่ทานสอน พยายามพัฒนาประวัติภูมิ

หลังของสิ่งที่มีอิทธิพลจากครอบครัวทั่วไป จากเพื่อนรุนเดียวกัน และจากสังคม  ที่มีผลกระทบตอการพัฒนา

ความเชื่อ อธิบายสิ่งที่มีอิทธิพลตางๆ ขางลางน้ี 

1. นักเรียนของทานชวยใหทานเปนครูคําสอนที่ดีขึ้นอยางไร? 

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

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

2. จัดอันดับขอบเขตของสิ่งที่มีอิทธิพล ในการพัฒนาความเชื่อของนักเรียนของทาน จากที่สําคัญมากที่สุดไปสู

ที่สําคัญนอยที่สุด (ไดแก ครอบครัว ชั้นเรียนศาสนา โทรทัศน กลุมเพื่อนรุนเดียวกัน วัด ครู โรงเรียน วีดีโอเกม 

กีฬา) 

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

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

 

บันทึก 

สารอะไรท่ีทานไดพบในบทโคลง  

“แมวในเปล” ในตอนเริ่มตนของบทเรียน 
 

 

 

 



 -40- 

3. ยุทธวิธีอะไรที่ทานสามารถนํามาใชในการผนวกครอบครัว วัฒนธรรม และประเพณีให เขากับการพัฒนา

ความเชื่อของนักเรียนของทาน? 

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

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

4. ในฐานะครูคําสอน ความสัมพันธของทานกับนักเรียน แตกตางกับการสอนวิชาอื่นที่ไมใชการสอนคําสอน

อยางไร? 

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

....................................................................................................................................................................... 
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ตอนท่ี 2 : สาร 
 

สถานการณชีวิตที่ซ่ึงความเช่ือเติบโต 

เ ร่ื อ ง ร าวขอ งแฟร งค  แ ละกา ร

ไตรตรองของทานเองชี้ ใหเห็นถึงความ

เติบโตที่ทาทายครูคําสอนในปจจุบันน้ี 

นักเรียนมาจากสภาพแวดลอมทางสังคม 

และวัฒนธรรมมากมายที่แตกตางกัน 

สภาพแวดลอมทางความเชื่อที่ทานสราง

ขึ้นในเวลาสั้นๆ ที่ทานไดอยูกับนักเรียน

ของทาน เปนแต เพียงหน่ึงในหลายๆ

สิ่งแวดลอมที่ซ่ึงนักเรียนของทานมีชีวิตอยู 

เปาหมายของครูคําสอนไมใชการเปลี่ยน

สภาพแวดลอมเหลาน้ี แตคอนขางที่จะ

เปนการเขาใจถึงสภาพเหลาน้ัน และรูวาสิ่ง

เหลาน้ีมีอิทธิพลอยางไรตอการดําเนินชีวิต

ของนักเรียน 

 ในการวางโครงรางสภาพแวดลอม

ทางความเชื่อ เราสามารถใชประสบการณ

ชีวิตของนักเรียนเองเปนจุดเร่ิมแหงการ

เปลี่ยนแปลง ใหจินตนาการวา อะไรที่เด็ก

ชั้น   ม.1  เชนเดียวกับแฟรงค สามารถที่

จะแบ งปน กับ เพื่ อนร วมหองในเ ร่ือง

เก่ียวกับ ความรูสึกของการไววางใจ การ

ทรยศ ความปรองดอง และความโกรธ ที่ไดจากประสบการณของเขา? การไปโรงเรียนที่แตกตางกัน 

หมายความวาอยางไร การเขาไปอยูรวมแกงคกับเพื่อนบาน เดินทางดวยรถประจําทางเปนประจํา เด็กคนอื่นๆ 

ในกลุมที่มาจากสภาพแวดลอม    และวัฒนธรรมที่แตกตางกันสามารถชวยแฟรงคไดอยางไร? 

 ความเชื่อ คือการตอบรับของเราตอพระเจาผูซ่ึงทรงแสวงหาเราเสมอ ดังน้ันในขณะที่เราถูกจํากัดดวย

สภาพการณแวดลอมของเรา เราสามารถใชสภาพการณแวดลอมเหลาน้ันมารูจักพระเจา การเติบโตในความ

เชื่อไมไดเกิดขึ้นในความวางเปลา แตความเชื่อคอนขางที่จะพัฒนาในสิ่งแวดลอมของโลกที่ซับซอน แทจริงแลว 

สภาพการณแวดลอมทั้งหมดของชีวิตคนๆหน่ึงมีอิทธิพลตอหนทางความเชื่อของคนๆ น้ันที่จะเติบโต หรือ 

ลมเหลวในการเจริญเติบโต 

 

 

พระศาสนจักรสอนวา 
 

   คําสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก ขอ ท่ี 166  

สอนวา “ความเช่ือเปนกิจสวนตัว เปนการตอบ 

สนองอยางอิสระของมนุษยตอพระดําริริเริ่มของ 

พระเจาผูสําแดงพระองค แตความเช่ือไมใชกิจการท่ีกระทํา

เพียงลําพั ง ไมมี ใครจะสามารถเ ช่ือได ลําพั งตนเอง 

เหมือนกับท่ีไมมีใครจะมีชีวิตยูไดเพียงคนเดียว ไมมีใครจะ

ประสิทธิ์ประสาทความเช่ือแกตนเองได เชนเดียวกับท่ีไมมี

ใครประสิทธิ์ประสาทชีวิตแกตนเองได ผูมีความเช่ือไดรับ

ความเช่ือมาจากผูอ่ืน เขาตองถายทอดความเช่ือน้ันไปให

ผูอ่ืน ความรักท่ีเรามีตอพระเยซู และตอเพื่อมนุษย ผลักดัน

เราใหพูดกับผูอ่ืนถึงความเช่ือของเรา ดังน้ัน ผูท่ีมีความเช่ือ

แตละคนจึงเปนประดุจหวงลุกโซในสายพันธอังย่ิงใหญของ

ผูมีความเช่ือท้ังหลาย ขาพเจาไมสามารถจะเช่ือไดโดยไมได

รับการค้ําจุนจากความเช่ือของผูอ่ืน และดวยความเช่ือของ

ตัวขาพเจาเอง ขาพเจาก็มีสวนในการค้ําจุนความเช่ือของ

ผูอ่ืน” 
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หยุดสักครู... 

 อธิบายวา ทานเห็นวาความเชื่อไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอมในการดําเนินชีวิตของนักเรียน

ของทานอยางไร 

 เขียนรายการของวิธีที่ทานนําเอาประสบการณของนักเรียนของทาน มาใชเปนจุดเร่ิมตนของชั้น

เรียนศาสนศึกษา 

 

สิ่งทั่วไปที่มีอิทธิพลตอนักเรียน 

 ในฐานะครูคําสอน เราไดรับมอบหมายใหอธิบายถึงสารของพระเยซูเจา เราเชื่อวาเปนสิ่งที่มีคุณคา และ

สําคัญ น่ีคือความแตกตาง เราตองนําเสนอสารน้ีใหชัดเจน และถูกตองเที่ยงตรงที่สุด 

 อยางไรก็ตาม เราตะหนักวาสารน้ันจะไมสมบูรณ หากปราศจากการดําเนินชีวิตตามสารน้ัน ความรูของ

การเรียนรูแตเพียงเล็กนอยไมเพียงพอ เราตองใสใจดวยวานักเรียนเขาใจในสารน้ีอยางไร ซึมซาบอยางไร และ

ประยุกตสูความคิด การพูดคุย และพฤติกรรมอยางไร ดังน้ัน จากการพิจารณาดูวาอะไรที่มีอิทธิพลตอทีทาและ

พฤติกรรมของนักเรียน เราไมปฎิเสธถึงความสําคัญของสาร คนหาวิธีการที่มีคุณภาพในสื่อสาร และถายทอด

สารน้ัน แตรับรองถึงความสําคัญสุดยอดของสาร 

 ประเด็นตอไปน้ีเปนจุดที่ครูคําสอนจะตองพิจารณา เพื่อพยายามนําสารของพระเยซูเจาสูนักเรียนตาม

ภูมิหลังที่หลากหลาย 

1.  ครอบครัว   นักเรียนมีประสบการณถึงครอบครัวของเขาวาปลอดภัย และมั่นคงหรือไม? นักเรียนมี

ความสัมพันธอยางไรกับผูปกครองของตน? มีผูปกครองที่เก่ียวของกับนักเรียนก่ีคน หน่ึง สอง  สาม หรือ

มากกวา?  ครอบครัวดําเนินชีวิตตามคํานิยมของคริสตชนอยางไร? 

2.  เพ่ือนบาน เพื่อนบานของนักเรียนอยูในสภาพปลอดภัยหรือไม? เพื่อนบานหรือชุมชน มีสวนสนับสนุน 

หรือขัดแยงตอคานิยมที่ไดรับการสงเสริมในชั้นเรียนศาสนาของทานหรือไม? นักเรียนไดรับผลกระทบ

อยางไรจากกลุมแกง หรือ จากการใชยาเสพติด และสุราในหมูเพื่อนรุนเดียวกัน หรือในครอบครัว? 

3.  กลุมเพ่ือนรุนเดียวกัน  คานิยมที่แสดงในกลุมเพื่อนรุนราวคราวเดียวกันกับนักเรียนของทานคลายคลึง 

หรือขัดแยงกับคานิยมที่ทานแสดงในฐานะครูคําสอน? กลุมเพื่อนรุนเดียวกันยอมใหสมาชิกมีความ

แตกตางกันมากนอยแคไหน? 

4.  วัด  วัดของทานไดมีสวนสนับสนุนวัยรุน และครอบครัวหรือไม? ทานมีความภูมิใจในการเชิญชวน ให

นักเรียนของทานเขาเปนสมาชิกของวัดทองถ่ินของทานหรือไม? วัดทําใหนักเรียนของทานรูสึกวาไดรับ

การตอนรับอยางแทจริง และไดรับการยอมรับหรือไม? 

5. โรงเรียน  คุณภาพของโรงเรียนที่นักเรียนของทานเรียนอยูเปนอยางไร? พวกเขาไดรับการศึกษาที่มี

คุณภาพตามที่ตองการหรือไม? โรงเรียนของเขาเปน “โรงเรียนสีขาว” หรือไม? ที่น่ันนักเรียนรูสึกปลอดภัย

หรือไม? คานิยมอะไรที่นักเรียนไดเรียนรูจากโรงเรียน? 

6.  ช้ันเรียนศาสนา  ชั้นเรียนของทานเปนสถานที่แหงการตอนรับ นักเรียนของทานหรือไม? พวกเขารูสึก

สะดวกสบายหรือไมในการแบงปน โดยผานทางการอภิปรายทั่วไปหรือการเขียนบันทึกประจําวัน? 

บรรยากาศเชิญชวนใหรวมภาวนาหรือไม? 
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7. เช้ือสาย และชาติพันธุ  นักเรียนแตละคนรูสึกยอมรับในเชื้อสาย หรือภูมิหลังทางชาติพันธุของตนหรือไม? 

ความคิดเร่ืองพระเจา, พระศาสนจักร ชุมชน , ศีลธรรม ชีวิตหลังความตาย และความสัมพันธของมนุษย 

ไดรับความเขาใจ และแสดงความแตกตางในกลุมทางชาติพันธุ หรือวัฒนธรรมที่นักเรียนรวมอยูหรือไม? 

เวทยมนต หรือความเชื่อธรรมชาติเปนปจจัยในชีวิตประจําวันของนักเรียนหรือไม? พวกเขารูสึกสะดวก

หรือไมในการสื่อสารในภาษากลาง? 

8. สื่อ  คานิยมอะไรที่ไดรับการสื่อสาร จากบทเพลงที่นักเรียนของทานชื่นชอบ? รายการอะไรบางที่นักเรียน

ของทานชม? คานิยมอะไรที่ถูกเชิดชูในการแสดงเหลาน้ัน?  พวกเขาไดรับอิทธิพลจากการโฆษณา

อยางไร? 

9. ชุมชนทองถ่ิน ระดับชาติ และนานาชาติ   อะไรคือบรรยากาศในชุมชนทองถ่ินของนักเรียน? พวกเขามี

ความรูสึกถึงความเปนเจาของชุมชนหรือไม?  ในระดับชาติ พวกเขามีความสมดุลยในความรักชาติ

หรือไม? พวกเขามีความรูสึกวา รัฐบาลของพวกเขาออนไหวตอสิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมที่บาน และ

รอบโลกหรือไม? พวกเขากังวลในเร่ืองกิจกรรมทางทหารสากล จะมาเก่ียวของกับสมาชิกในครอบครัว

อยางไร? พวกเขาตกอยูในความกลัวของการถูกขูฆาหรือไม? พวกเขาไดรับทราบถึงความแหงแลง อด

อยากทั่วโลกหรือไม? พวกเขารูสึกอยางไรตอการกระจายที่ไมเสมอภาคของแหลงทรัพยากรของโลก? 

10. ชนช้ันของสังคม  ชนชั้น หรือฐานะทางสังคมถูกนํามาเปนปจจัยในการเชิดชู หรือกดขี่ ผูหน่ึงผูใดหรือไม?  

มีคานิยมทางการศึกษาหรือไม?  ไดรับรูถึงชนชั้นทางสังคมของนักเรียนที่ปนกันอยูในโรงเรียน ในชุมชน 

หรือในกิจกรรมทางสังคมหรือไม?  สมาชิกของชนชั้นทางสังคมที่แตกตางกัน ไววางใจกัน หรือ

หวาดระแวงกันหรือไม?  นักเรียนของทานเขาใจถึงความเปนเจาของทางดานวัตถุอยางไร?  พวกเขาถูก

จํากัดโดยความยากจนของพวกเขาหรือไม 
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หยุดสักครู... 

 ทั้ง 10 ประเด็นน้ีมีอิทธิพลตอประสบการณ แหงความเชื่อของคนคนหน่ึงอยางไร? 

 สิ่งทั่วไปที่มีอิทธิพลที่กลาวถึงขางตนน้ี ทานใหความสนใจเร่ืองใดนอยที่สุด? 

 การพิจารณาดูสิ่งทั่วไปที่มีอิทธิพลเหลาน้ี ทําใหทานมีความเขาใจที่ดีขึ้นในเร่ืองของพฤติกรรม  หรือ

ทาที่เฉพาะของนักเรียนหรือไม? 

 

เพ่ิมเติมในเร่ืองของการพัฒนาทางสังคม 

  

อีริค อีริคสัน นักจิตวิเคราะห  ไดกลาวถึงทฤษฎีการพัฒนาทางอารมณ และ

สังคม วามีศูนยกลางตามขั้นตอนตางๆ ดังน้ี : 

ขั้นที่ 1 : วัยทารก การไววางใจกับการไมไววางใจ ในชวงปแรกของชีวิตหน่ึงใน

ภาระหนักท่ีสุดก็คือ การพัฒนาความไววางใจ 

ขั้นที่ 2 : วัยเด็กเล็ก  อิสรภาพกับความอายและความสงสัย ในระหวางชวงปท่ี 2 

และ 3  ของชีวิต  เด็กจะพัฒนาประสาทความรูสึกของอิสรภาพ ท่ีซึ่งทําใหเด็กกลาท่ี

จะลองส่ิงใหมๆ 

ขั้นที่ 3 : วัยเด็ก การคิดริเร่ิมกับความรูสึกผิด ในระหวางปท่ี 4 และ 5  ขนาดทาง

กายภาพไดพัฒนาสูจุดท่ีเกิดความสามารถริเริ่มท่ีจะเลนเอง แทนท่ีจะเลนตามเด็ก

อ่ืนๆ 

ขั้นที่ 4 : วัยเด็ก ตอนปลาย : ความขยันหม่ันเพียรกับปมดอย  ในระหวาง

ชวงแรกของการเปนนักเรียน  เด็กๆ จะพัฒนาความรูสึกใหมๆ ของความขยันขันแข็ง 

ซึ่งไดรับแรงเสริม จากการยกยอง และรางวัล 

ขั้นที่ 5 : วัยรุน เอกลักษณกับความสับสนในบทบาท ในชวงวัยรุนคนสวนใหญจะ

กังวลอยูกับคําถามท่ีวา พวกเขาเปนใคร? 

ขั้นที่ 6 : ผูใหญวัยตน ความเปนหนึ่งเดียวกับการปลีกตัว จุดวิกฤติท่ีเผชิญหนาตอ

ผูใหญตอนตนน้ีมาจากความพยายามมีสวนรวมกัน และกังวลเรื่องคนอ่ืน 

ขั้นที่ 7 : วัยกลางคน การกอกําเนิดกับความหมกมุนในตัวเอง ในวัยกลางคน 

ความพอใจของบุคคลดูเหมือนวา จะมาจากการไดชวยผูอ่ืน 

ขั้นที่ 8 : วัยสูงอายุ ความม่ันคงกับความหมดหวัง คนท่ีรูสึกวาตนไดชวยเหลือคน

อ่ืนๆในชวงชีวิตของตน  มีความรูสึกถึงการยอมรับตนเอง และความมั่นคง 
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เสียงเรียกที่ไมระยอของพระเจา 

 ในความแตกตางกันของสิ่งที่อยูรอบๆตัวเราในปจจุบันน้ี  เรียกเรามาเพื่อสรางความสัมพันธกับพระเจา  

แคเพียงหลังจากไดยินเสียงเรียกของพระเจาคร้ังแรก  ชีวิตแหงความเชื่อก็สามารถมีชีวิตขึ้นได  เสียงเรียกที่ไม

ระยอของพระเจาปรากฏอยูในพระคัมภีร อยางเชน 

 ละทิ้งทุกสิ่งเพื่อสูความเวิ้งวางแหงทะเลทราย  โมเสสไดยินเสียงเรียกของพระเจาดังมาจากพุมไม “บัดน้ีเรา

จะใชเจาไป เพื่อจะไดพาชาวอิสราเอลประชากรของเรา ออกมาจากประเทศอียิปต” (อพยพ 3:10)  

 ประกาศกซามูแอล ถูกปลุกโดยเสียงเรียกของพระเจา ซํ้าแลวซํ้าอีกในขณะที่ทานหลับ จนในที่สุด ซามูแอล 

ไดตอบวา  “ตรัสมาเถิดพระเจาขา  เพราะผูรับใชของพระองคกําลังฟงอยู” (ซามูแอล 3:10)  

 เยเรมีย ปฏิเสธที่จะฟงเสียงเรียกของพระเจาที่ใหกลาวถอยคําเตือนประชากร “ขาแตพระเจา ขาพระองค

พูดไมถูกดอก เพราะยังเด็กเกินไป” แตพระเจาตรัสตอบวา “อยาพูดวาเจาเด็กเกินไปแตใหไปหาผูคนที่เรา

ใชใหเจาไปบอกเขาใหหมดทุกอยางที่เราสั่งเจา อยากลัวคนเหลาน้ัน  เพราะเราอยูกับเจา และปองกันเจา

ไว เราผูเปนพระเจา กลาวดังน้ี” (เยเรมีย 1: 6-8) 

 นักเรียนของทานจะไดยินเสียงเรียกของพระเจาไดจากที่ใด? ในสภาพแวดลอมของครอบครัวที่สมบูรณ 

หรือแตกแยก โดยผานทางเพื่อน หรือคนรุนเดียวกันหรือ?  พวกเขาไดยินเสียงเรียกของพระเจา สูความเปน

ผูนํา เพื่อความยุติธรรมหรือไม? 

 ครูคําสอนที่ประสบความสําเร็จเปนผูหน่ึงที่คอยเตือนนักเรียนวา พระเจาประทับอยูกับพวกเขาเสมอ 

ทรงแสดงองคอยูในสภาพแวดลอมรอบๆ ตัวพวกเขาทุกๆวัน ครูคําสอนพวกน้ีตระหนักดีวา พระเจาทรงเรียก

โดยผานทางคุณคา และรูปแบบของวัฒนธรรมของเรา ซ่ึงเปนสิ่งที่ควรคํานึงถึงครูคําสอนเหลาน้ีจะใช

วัฒนธรรมอะไรที่ให และชวยนักเรียนใหไดยินเสียงของพระเจาในสรรพสิ่งทั้งมวล เพื่อใหพวกเขาตอบวา “ขา

พระองคอยูน้ีพระเจาขา ขอทรงใชขาพระองคไปเถิด” (อิสยาห 6:8) 

 

หยุดสักครู... 

 อธิบายใหคูของทานฟงถึงประสบการณของทาน ที่พระเจาทรงสัมผัสนักเรียนของทานจาก

ประสบการณแหงความยากลําบาก 

 พัฒนาวิธีการ ในการชวยนักเรียนใหคนพบถึงการสถิตอยูของพระเจาในประสบการณทุกๆ วันในชีวิต

ของพวกเขา 

 

การจัดลําดับ และการเปรียบเทียบสิ่งที่มีอิทธิพล 

 ในสิ่งทั่วไปที่มีอิทธิพลตอไปน้ี สิ่งใดที่สําคัญในการดําเนินชีวิตของนักเรียนของทาน? ในชวงแรกของ

ตารางใหจัดอันดับความสําคัญจาก 1 ถึง 10  และชวงถัดมา ใหแบงปนอันดับที่ทานจัดไว กับเพื่อนครู-คําสอน

อีก 2 ทาน (ควรเปนครูที่สอนในระดับที่แตกตางกัน) เขียนอันดับของพวกเขาในชวงที่ 2 และ 3 แลวดูวา อะไร

ที่เหมือนกัน และอะไรที่แตกตางกัน ที่ทานพบในการจัดอันดับ? 
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สิ่งทั่วไปทีมีอิทธิพล อันดับของฉัน ครูคําสอนคนที่ 1 ครูคําสอนคนที่ 2 

- ครอบครัว 

- เพื่อนบาน 

- กลุมเพื่อนรุนเดียวกัน 

- วัด 

- โรงเรียน 

- ชั้นเรียนศาสนา 

- เชื้อสาย และชาติ 

- สื่อ 

- ชุมชน 

- ชนชั้นทางสังคม 

   

 

1. สิ่งที่มีอิทธิพลใดที่ทานใหความสําคัญมากที่สุด? สิ่งที่มีอิทธิพลใดที่ทานใหความสําคัญนอยที่สุด? ทําไม? 

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

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

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

2. ทานไดเรียนรูอะไร  จากการเปรียบเทียบอันดับที่ทานจัดกับของครูคําสอนคนอื่น? 

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

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

....................................................................................................................................................................... 
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ตอนท่ี 3 : การคนพบ 
 

จุดกําเนิดแหงความเช่ือของนักเรียน 

 

การประเมินคาสิ่งที่มีอิทธิพล และผลกระทบที่มีตอนักเรียน ยังคงดําเนินตอไป และเปนงานที่สําคัญ 

ครอบครัวมีผลตอความรูสึกของเด็ก ตอรูปจําลองของพระเจา และการพัฒนาทางศาสนาทั้งหมดของพวกเขา

ซ่ึงไมควรมองขามสิ่งเหลาน้ี 

 ในหนังสือเร่ือง “เด็กๆ ของเราจะมีความเชื่อหรือไม” ของจอหน เวสเตอรฮอลฟ อธิบายวาขั้นแรกใน 3 

ระดับของความเชื่อเปนในเชิงประสบการณ น้ันคือ เด็กวัยเยาวรับเอาความเชื่อของสิ่งรอบตัวพวกเขา ไม

จําเปนตองใชคําพูด สิ่งสําคัญที่ยิ่งใหญติดแนนอยูกับพวกเขาดวยแบบอยางตางๆทางศาสนาที่แสดงสูเด็กๆ 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงปแรกๆ ของชีวิต 

 สมเด็จสันตะปาปา ยอหน ปอล ที่ 2 ไดเขียนไววา :  

 “อาศัยศาสนบริการในการอบรมดูแลลูกนี้ พอแมจึงเปนคนแรกที่ประกาศพระวรสารใหแกลูก โดย

การดําเนินชีวิตของพอแมนี้เองเปนส่ือ  ย่ิงกวานั้น เมื่อพอแมสวดภาวนาพรอมกับลูกก็ดี และพาลูกเขา

มามีสวนรวมในพระวรกายของพระคริสต (ซ่ึงหมายถึง  ศีลมหาสนิท และพระศาสนจักร) ก็ดี โดยวิธี

ฝกฝนชีวิตคริสตชนก็ดี  เขาจึงไดกลายเปนพอแมที่สมบูรณแบบ ดวยเหตุวา เขาเปนผูใหกําเนิด มิใช

เพียงแตใหมีชีวิตตามเนื้อหนังเทานั้น แตก็ใหชีวิตที่หลั่งไหลลงมาจากไมกางเขน และการกลับคืนชีพ

ของพระคริสตเจา อาศัยการฟนฟูที่พระจิตเจาทรงบันดาลใหดวย” (ครอบครัวคริสตชนในโลกปจจุบัน ขอ 

39)  

 ครอบครัวเปนประสบการณที่ทรงพลังของการยอมรับสวนบุคคล และพื้นฐานทางศาสนาและคานิยม

ดานศีลธรรม มากกวาโครงการศาสนศึกษาที่สรางขึ้น ครอบครัวสามารถที่จะเปน ความรุนแรง การทําใหเลวลง 

หรือความลมละลายทางศีลธรรม ที่ทําลายความพยายามที่ดีที่สุดของผูใหการศึกษาดานศาสนา 

 “คําสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก” ขอที่ 2225 เนนถึงความรวมมือระหวางพอแมกับ        ครูคํา

สอน ในศาสนศึกษาของเด็กๆ บทบาทหนาที่ของพอแมไดรับการเขาใจวาเปนเหมือนกับผูประกาศ พระวรสาร

คนแรกใหบุตรของตน ไมใชเปนพิธีการแบบสอนในชั้นเรียนที่บาน พอแมควรจะเร่ิมจากรหัสธรรมแหงความ

เชื่อ 

 ครูคําสอนสามารถแคเพียงทําใหสมบูรณ และสานตอสิ่งที่ไดเกิดขึ้นจากที่บาน สิ่งน้ีคือบทเรียนแรกที่ครู

คําสอนตองเขาใจ โชคไมดีที่เด็กๆหลายคน อาศัยอยูในครอบครัวที่วัฒนธรรมและธรรมประเพณีทางศาสนา

ไมไดรับการปฏิบัติที่ดี ครอบครัวคาทอลิกหลายครอบครัวไมเขารวมกับพระศาสนจักรอยางสม่ําเสมอ พอแม

บางคนเชื่อวาศาสนา คือวิชาที่ครูสอน และสามารถรอคอยจนกระทั่งเด็กมีอายุมากขึ้น เด็กๆ ที่ทานสอนหลาย

คนอาจจะมาจากประเภทที่ไมเคยมีประสบการณทางดานศาสนาในครอบครัวมากอน 

หยุดสักครู... 

 จากประสบการณของทาน ใหเขียนอธิบายสรุปความ ถึงสิ่งที่ทานคาดวามีผลตอเด็กที่ไดรับจาก

ผูปกครอง แบงปนความคิดของทานกับคูของทาน 
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 อภิปรายวา ทําอยางไรจึงทราบวาทานมีความตระหนักมากขึ้น ถึงความแตกตางทางภูมิหลังของ

ครอบครัวของนักเรียนของทาน  อยางเชน  ทานไดสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเชื้อเชิญในขั้น

เรียนหรือไม? 

 ทานจะสามารถทํางานรวมกับพอแมหรือผูปกครองในศาสนศึกษา ของทานไดอยางไร? 

 

 
 

สิ่งจูงใจอ่ืนๆ 

 ผลกระทบของสถานการณชีวิตของนักเรียนตอการเจริญเติบโตในความเชื่อของพวกเขาไดรับการแสดงให

เห็นโดยชัดเจน นิทานเปรียบเทียบเร่ือง “ผูหวาน” (มัทธิว 13:1-13 มาระโก 4: 1-20 หรือลูกา 8:4-15) เมล็ด

พืชเหมือนกันเสมอ แตสถานที่ที่มันตกลงไป (เปรียบไดกับสถานการณชีวิต) มีหลากหลาย และทําใหผลที่ได

แตกตางกัน 

 บอยคร้ังที่สิ่งที่มีอิทธิพลทั่วไปเหลาน้ี มีผลไดทั้งในดานบวก และดานลบในเวลาเดียวกัน  ตัวอยางเชน 

ครอบครัวของเพื่อนบานที่แตกตางกันอาจจะเปนสวนสนับสนุนของคานิยมตางๆ เชน ครอบครัว สมบัติ

สวนตัว หรือแมแตศาสนศึกษา  ในอีกดานหน่ึง ครอบครัวหลายๆครอบครัวในบริเวณใกลเคียงกัน สามารถที่

จะมีอิทธิพลเงียบตอเด็กๆ ในการเปลี่ยนแปลงคานิยมทางวัตถุ โดยการชี้ชองทางดวยเสื้อผาแบบใหมลาสุด 

รองเทากีฬาราคาแพง และของเลนรุนใหมลาสุดในทองตลาด เด็กทุกคนในบริเวณใกลเคียงไดรับผลกระทบจาก

สิ่งน้ี แมแตเด็กๆ ที่มาจากครอบครัวที่มีชีวิตเรียบงาย 

 สิ่งที่มีอิทธิพลเหลาน้ีทั้งหมดถูกยื่นใหกับนักเรียนไมทางใดก็ทางหน่ึง สิ่งที่มีอิทธิพลเหลาน้ีอาจจะชวยให

นักเรียนมีความสัมพันธ เห็นดวย หรือเขาใจในจุดที่ทานสอน หรือบางที่สิ่งที่มีอิทธิพลเหลาน้ีอาจจะรบกวน  

ขัดแยง หรือบดบังความเขาใจ และการยอมรับของนักเรียนตอสิ่งที่ทานไดนําเสนอไป 

 

ปญหาภายในครอบครัว 

 ทําอยางไร ถานักเรียนของทานมากจากครอบครัวท่ีพอแมมีปากเสียงกันอยูเสมอๆ และไมไดให

สภาวะทางสังคม และจิตตารมณท่ีเหมาะสม ท้ังไมสนับสนุนทางดานศาสนาแกลูกๆ ของพวกเขา? 

1. ใหกําลังใจกับนักเรียนของทาน อยาใหตําหนิตัวของพวกเขาเอง หรือถือความรับผิดชอบตอ

ปญหาของพอแมของพวกเขา 

2. พานักเรียนไปพบกับบุคคลท่ีไดรับการอบรมทางดานน้ี เพื่อท่ีจะชวยพวกเขาในปญหาสวนตัวของ

เขา 

3. ใหกําลังใจแกนักเรียน ใหยอมรับครอบครัวตามท่ีเปน 

4. คอยติดตามนักเรียน และสถานการณทางบานของพวกเขา 

5. ในบางสถานการณ  นักเรียนอาจจะแสดงสัญญาณของความกาวราว  ใหคนหานโยบายของสังฆ

มณฑลเพื่อรับมือกับสถานการณเหลาน้ี และรายงานเรื่องน้ีใหผูบังคับบัญชาของทานทราบทันที 
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หยุดสักครู... 

 เขียนอธิบาย บทเรียนทั่วๆไป ที่นักเรียนของทานไดเรียนรูจากเพื่อนบานของพวกเขา  โรงเรียนของ

พวกเขา และจากสื่อ 

 ทานจะสามารถปลูกฝงสิ่งที่มีอิทธิพลในชีวิตของนักเรียนของทาน (ดานบวกและดานลบ) ในการ

ปรับปรุงพัฒนาบทเรียนของทานไดอยางไร? 

 

                                            
 

พ้ืนฐานที่จําเปน 

 การไวตอการรับรูถึงสถานการณชีวิตของนักเรียน เปนสิ่งที่ขาดไมไดของกระบวนการสอน องคพระเยซู

เจาเองไดทรงใช และประสบผลสําเร็จที่ยิ่งใหญ พระเยซูเจาทรงตระหนักอยางแจงชัดถึงสถานการณชีวิตของ

คนตางๆ ที่พระองคไดพบปะพูดคุยดวย ในเร่ืองของสตรีที่บอนํ้า (ยอหน 4:4-42)  พระเยซูเจาไดทรงทําให

หญิงชาวสะมาเรียแปลกใจเมื่อพระองคทรงบอกเธอวา พระองคทรงทราบเร่ีองราวในชีวิตของเธอ การไวตอ

ความรูสึกของพระเยซูเจาตอสภาพการณของเธอ กระตุนใหเธอกลับใจ 

 ตอมา นักบุญเปาโล สาวกของคนตางศาสนา ไดทําตามตัวอยางของพระเยซูเจาในการพบปะผูคนตามที่

พวกเขาอยู โดยไดกลาววา ทานเปนทุกสิ่งสําหรับทุกคนเพื่อประโยชนของพระวรสาร 

 “แมวาขาพเจาเปนอิสระ ขาพเจาก็ยอมเปนทาสรับใชทุกคน  เพื่อเอาชนะใจผูอื่นใหมากที่สุดเทาที่จะ

มากได  ขาพเจาทําตนเปนเปนยิวในหมูชาวยิวเพื่อเอาชนะใจชาวยิว แมขาพเจาจะไมมีธรรมบัญญัติบังคับ 

ขาพเจาก็ทําตนใหมีธรรมบัญญัติบังคับในหมูผูที่มีธรรมบัญญัติบังคับ เพื่อเอาชนะใจเขาเหลาน้ี ขาพเจามีธรรม

บัญญัติของพระเจา และธรรมบัญญัติของพระคริสตเจาบังคับอยู แตขาพเจาก็ทําตนเหมือนกับผูที่ไมมีธรรม

บัญญัติบังคับ เพื่อเอาชนะใจผูที่ไมมีธรรมบัญญัติบังคับ ขาพเจาทําตนเปนผูออนแอเพื่อชนะใจผูออนแอ 

ขาพเจาเปนทุกอยางสําหรับทุกคน เพื่อขาพเจาจะไดใชทุกวิถีทางชวยบางคนใหรอดพน ขาพเจาทําทุกอยาง

เพราะเห็นแกขาวดี เพื่อขาพเจาจะไดมีสวนรับพระพรจากขาวดีน้ีรวมกับเขาเหลาน้ันดวย” (1คร.9:19-23) 

ตอนท่ี 4 : การตอบรับ 
 

สิ่งที่มีอิทธิพลทั้งทางตรง และทางออม 

 ในขณะที่ทัศนะทั่วไปในชีวิตของบุคคลเปนปจจัยที่มีอิทธิผลเสมอ สิ่งน้ันไมจําเปนตองผลตอจิตใจ หรือมี

ผลกระทบในทันทีทันใดเสมอไป ยกตัวอยางเชน  ความจริงที่คนๆหน่ึงไมมีพอ หรือมาจากครอบครัวที่ยากจน  

ภูมิหลังทางพระคัมภีร 

 ประเทศปาเลสไตนในศตวรรษแรก ผูหวานไดเดินตามทุงเพื่อหวานเมล็ดพืช ทองทุงวาง

เปลา ตั้งแตฤดูเก็บเก่ียวคร้ังสุดทาย เวนแตการเติบโตของดงหนามและทางเทา ดงหนามและ

วัชพืชอื่นๆ ยอมใหพืชผลเติบโตได แตเพียงหลังจากที่พืชผลเติบโตสูงขึ้น ตนที่ไมใหผลก็จะถูก

ถอน และทําลายเสีย 
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อาจจะไมมีผลกระทบตอเขา ณ ชวงเวลาในขณะที่เรียนศาสนา สิ่งเหลาน้ีเปนสิ่งที่มีอิทธิพลทางออม อยางไรก็

ตามสิ่งที่มีอิทธิพลทางตรง หรือที่เกิดผลทันทีจะตองมีผลกระทบตอบุคคลในชวงเวลาขณะน้ัน ตัวอยางเชน 

การตอสูที่มีขึ้นกอนชั้นเรียน หรือความเปนจริงที่นักเรียนอดนอนเมื่อคืนกอน จะมีผลกระทบตอการรับสารที่

ทานพยายามถายทอดใหเขา 

 

รายการตอไปนี้ จะระบุถึงสิ่งที่มีอิทธิพลทางตรงบางประการ 

1. ครอบครัว นักเรียนอาจจะมีประสบการณที่พึงไดรับ การยกโทษ หรือการใหอภัยจากพอแม หรือพี่นองชาย

หญิง  หรือนักเรียนอาจจะมีความขัดแยงกันกับสมาชิกในครอบครัว 

2. การสูญเสียทางกายภาพหรือทางจิต ปญหาเชน ปญหาทางดานการใชสายตา ขาดความสามารถในการ

สํารวมความคิด ไมมั่นคงเปลี่ยนแปลงงาย ความสามารถในการเรียนรูที่ต่ํา การขาดการเอาในใสดานอาหาร

ใหสมดุล ลวนมีผลกระทบทันทีตอการเขารวมชั้นเรียนของนักเรียนของทาน 

3. บรรยากาศของหองเรียน ทานอาจจะเปนครูคําสอนที่ละเอียดละออ มีการเตรียมพรอมที่ดี             มี

ความคิดสรางสรรค และไมหยุดน่ิง แตถาชั้นเรียนของทานสกปรก มืดทึบ ขาดแสงสวาง รอนหรือหนาว

เกินไป เล็ก หรือใหญจนเกินไป หรือขาดเคร่ืองตกแตงที่เหมาะสม น่ันก็เปนการยากที่นักเรียนของทานจะ

ตอบสนองดวยความสนใจและความตื่นตัว สงเหลาน้ีก็จําเปนสําหรับผูใหญเชนเดียวกันกับเด็กๆ  

4. ประสบการณกอนเขาช้ันเรียน วันที่ดี หรือเลว ที่บาน หรือที่โรงเรียนมีผลตอความรูสึกของนักเรียน เด็ก

ชั้น ม.1 ที่เสียเวลาทั้งวันกับการหลบหน้ีอันธพาลประจําชั้น จะพบความยากลําบากในการรวบรวมความคิด

ที่จะสนใจในบทเรียนของทาน ผลกระทบของการพูดและการใชกายภาพยังคงอยู เชนเดียวกับประสบการณ

ที่นายินดี เชน การแขงบอลที่สําคัญ หรือ การทองเที่ยวที่นาสนใจ จะบั่นทอนความสนใจของนักเรียน 

5. ระยะเวลา ทานจะอธิบายอยางไรถึงความแตกตางกันของประสิทธิผลของงาน ในการสอนชวงเชากับชวง

บาย?  การศึกษาแสดงใหเห็นวา นักเรียน (และครู) ใหความสนใจในบทเรียน และเน้ือหาการเรียนในชวง

เชา ไดดีกวาในชวงหลังอาหารเที่ยง ระยะเวลาของการเรียนก็มีผลกระทบตอความสามารถในการเรียนรู

ของนักเรียนดวยเชนกัน 

6. อารมณของครูคําสอน  ความรูสึกทางกายภาพ และทางอารมณของทานจะมีผลกระทบตอการจูงใจที่มีตอ

นักเรียนของทาน เปนเร่ืองที่นาสนใจที่ปจจัยน้ีจะดําเนินไปในแนวทางที่แตกตางกวาที่ทานคิด ยกตัวอยาง

เชน ครูคนหน่ึงที่เปนครูปแรก ปญหาทางประสบการณของการใชคําสั่งในหองเรียนพบวาในวันที่เขารูสึก

เหน่ือยลา หรือเฉ่ือยชานิดหนอย พวกนักเรียนจะประพฤติตัวดีขึ้น นักเรียนเขาใจชัดเจนถึงอารมณของครู 

และปรับพฤติกรรมของพวกเขาใหเหมาะสม จากน้ันมา เขาไดพยายามสื่อถึงอารมณของเขา และสิ่งที่เขา

คาดหวังอยางชัดเจน ไมวาทานจะเปนคนมองโลกในแงดี หรือมองโลกในแงราย มีความไววางใจ หรือขี้

สงสัย สิ่งเหลาน้ีจะกระทบตอพฤติกรรมของนักเรียนของทาน 

 

7. สภาพอากาศ  มีพายุ รอน หรือหนาวเกินไป แดดจา หรืออึมครึม ลวนมีผลกระทบตอนักเรียนของทาน   

 

ใหทานตอบคําถามตอไปนี้ และแบงปนคําตอบกับเพ่ือนครูคําสอน 
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1. อะไรที่ทานสามารถทําไดเพื่อตอบสนองตอสิ่งจูงใจในทางลบที่มีตอชีวิตของนักเรียนของทาน? 

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

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

 

2. ทานสามารถทําอะไรเพื่อเพิ่มพูนสิ่งจูงใจในทางบวกใหกับชีวิตของนักเรียนของทาน? 

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

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

 

สิ่งที่มีอิทธิพลอ่ืนๆ 

 นักเรียนประถมศึกษาตอนตน (อนุบาล-ป.3) โทรทัศนมีอิทธิพลที่ไมเหมาะสมตอการดําเนินชีวิตของ

เด็กในวัยน้ี กําหนดดูรายการโทรทัศนที่เปนที่นิยมในชวงเชาวันเสารที่นักเรียนของทานชม  ถาเปนไปไดให

บันทึกเทปวีดีโอ และนํามาฉายในชั้นเรียน แลวดูการตอบรับของเด็กๆ  ตามประเด็นตอไปน้ี  (1) อะไรคือ

ความสัมพันธระหวางบุคคลที่นาสนใจ? พวกเขาชวยเหลือกันและกัน หรือทํารายกันและกัน?  (2) ใหนักเรียน

นับกระดาษตามการแสดงรุนแรงแตละคร้ังที่มีในฉาก ใหพวกเขาเปรียบเทียบพฤติกรรมของตัวเขาเองกับ

พฤติกรรมที่เขาเห็นในแตละฉาก 3 เร่ืองราวจบลงอยางไร? ชี้ใหเห็นวาในชีวิตจริงของเราการแกปญหาอยาง

งายๆ ไมสามารถเกิดขึ้นได 

 นักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) และสนามเด็กเลน ชวงหยุดพัก และชีวิตในสนามเด็กเลน

เปนสิ่งสําคัญสําหรับเด็กในวัยน้ี กีฬาที่มุงเนนการแขงขันเปนเร่ืองปกติของเด็กหญิง และเด็กผูชายสวนใหญ 

เด็กบางคนปรารถนาที่จะเลนออกจากกลุมและเกมส เด็กผูชายและเด็กผูหญิงที่มีความนับถือในตัวเองต่ํา อาจ

เก็บกดทางวาจา และทางกาย ตอพวกที่วาพวกเขาออนแอ 

 ในดานบวก  มิตรภาพไดกอตั้งขึ้นที่สนามเด็กเลน นักเรียนที่เงียบๆ ในหองเรียนอาจจะเปนผูที่

แสดงออกมากที่สุดในสนามเด็กเลน การมีอิสระในการเลนโดยไมมกีารควบคุมจะเปนชวงเวลาที่มีความสุขที่สุด

ในชีวิตของพวกเด็กๆ  

 

ตอไปนี้เปนคําแนะนําบางประการเพ่ือการเรียนรูจักนักเรียนใหมากข้ึน 

1. เฝาสังเกตดูพวกเขาเลน 

2. ใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมนอกเหนือจากหลักสูตร 

3. ใหนักเรียนเขียนสิ่งที่ เขาชอบ หรือไมชอบในชวงพัก และการเลนอิสระ พยายามอานทีละ                                                                                                                                        

บรรทัด เพื่อที่จะไดพบวา อะไรมีอิทธิพลเบื้องตนตอแตละบุคคล 

4. ฉายวีดีโอใหเด็กดู และใหดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น 

  

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3) กิจกรรมโดยทั่วไปของวัยหนุมสาว คือการไปเดิน

หางสรรพสินคากับกลุมเพื่อนๆ การยอมรับระหวางเพื่อนรุนเดียวกัน การเปนอิสระ และการเติบโตใน

ความเขาใจในบริโภคนิยมไดเกิดขึ้นในเด็กกลุมน้ี ทานอาจจะตอง 
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1. จัดเตรียมการออกไปทํากิจกรรมนอกสถานที่ตามหางสรรพสินคา ถาเปนไปไดอาจใหเด็กๆ เดินหาสิ่งของที่

ทานไดเตรียมไว โดยไดรับความรวมมือกับรานคาในหาง ใชกิจกรรมน้ีเปนพื้นฐานเพื่อจัดการอภิปรายถึง

สิ่งจูงใจที่มีในชีวิตของพวกเขา 

2.  ใหทานไปเดินตามหางสรรพสินคาหลังจากชั่วโมงเรียน และคอยสังเกตดูการแตงตัว พฤติกรรม และ

ประเภทของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนที่ทานพบที่น่ัน 

3.  ใหนักเรียนอภิปรายประเด็นตอไปน้ี ในความเก่ียวของกับประสบการณของพวกเขา : การขโมย  

ภาพยนตร 2 เร่ืองสุดทายที่พวกเขาไปดูมา ยี่หอของสินคาที่ซ้ือ สิ่งจูงใจของนักเรียนระดับมัธยมปลาย 

และการคบเพื่อนตางเพศ 

4.  ใหพวกเขาอธิบายวาพวกเขารูสึกอยางไร ถาตองเลือกซ้ือรองเทากีฬาใหมในคร้ังตอไป 

 

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) แนนอนวาสิ่งที่มีอิทธิพลในชีวิตของนักเรียนมัธยมปลายมี

อยูมากมาย ใหพวกเขาวิเคราะหเน้ือรองของบทเพลงที่ไดรับความนิยม และถามพวกเขาวาเห็นดวยกับเน้ือหา

ของบทเพลงน้ันหรือไมอยางไร พิจารณาดูประเภทของงานหลังเลิกเรียน และความสําคัญของงานในชีวิตของ

นักเรียนจะทําใหทานเขาใจถึงการวางแผนทางอาชีพของพวกเขา ความตองการเงิน และความพยายามใหกับ

สิ่งอื่นๆ ในชีวิต (งานโรงเรียน  มิตรภาพ ศาสนา) ทานอาจจะจัดงานวันอาชีพขึ้น ในชั้นเรียนที่ซ่ึงนักเรียน

สามารถแบงปนความใฝฝนในอนาคตของพวกเขา และประสบการณทํางานในขณะน้ี และใหนักเรียนอภิปราย

วา อะไรที่พวกเขาไดเรียนรูจากการทํางานหลังเลิกเรียนในเร่ืองความสัมพันธกับนายจาง ความรับผิดชอบ หรือ

ความตองการไดรับการอบรมเพิ่มเติมสําหรับอาชีพในอนาคต 

 

หยุดสักครู... 

 เขียนรายงานสิ่งที่มีอิทธิพลอื่นๆ ของนักเรียนที่ทานสอน ทานไดเรียนรูนักเรียนของทานมากขึ้นจาก

สิ่งที่มีอิทธิพลตอพวกเขาไดอยางไร? 

 แบงปนกับเพื่อนครูคําสอนถึงยุทธวิธีสวนตัวของทานที่ใชกับสิ่งที่มีอิทธิพลตอนักเรียนของทานนอก

ชั้นเรียน 
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บทภาวนาตอบรับ 

 คําอุปมาเร่ืองผูหวาน : การรําพึง ตามบทอาน

พระวรสารของนักบุญลูกา เร่ือง “คําอุปมาเร่ืองผู

หวาน” ไดเตือนใหระลึกถึงเหลาบรรดาผูหวาน

ทั้งหลาย :  ผูที่ปลูกพระวาจาของพระเจาลงในหัวใจ

ของทาน บางทีอาจจะเปนยายของทานที่เปนคนปลูก 

และสอนทานในเร่ืองของความดีงามอันสมบูรณของ

พระเจา หรือเพื่อนผูซ่ึงชีวิตของเขาเต็มไปดวยความ

ทุกขทรมาน แตยังคงไวซ่ึงความดี และความหวัง มีใคร

บางคนเปนพิเศษหรือไมที่ทําใหพระวาจาของพระเจา

มามีชีวิตในตัวทาน? นึกถึงผูที่คอยชวยเหลือทาน และ

ญาติพี่นองที่คอยสนับสนุนทานตอนเตรียมตัวรับศีล

ศักด์ิสิทธ์ิ พระสงฆ หรือนักบวชผูที่กอรางสรางความ

เชื่อของทานใหเจริญเติบโต นึกถึงเปนพิเศษสําหรับ

พอแมของทาน ผูที่ใหทานทั้งชีวิตฝายกาย และชีวิต

ฝายจิต 

 

1. ใครบางเปนผูหวานในชีวิตของทาน? 

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

2. อะไรคือความทรงจําที่เก่ียวกับผูหวานที่ทานชื่นชอบที่สุด และเขาหรือเธอผูน้ันบํารุงความเชื่อของทาน

อยางไร? 

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

3. ดังเชนนกที่มากินเมล็ดพืช ใครหรือเหตุการณอะไรที่คอยฉกชิงความเชื่อของทาน? 

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

4. พื้นดินหิน เตือนใหนึกถึงสวนของความไมเต็มใจของเราในการตอบสนองตอพระวาจาของพระเจา อะไรเปน

สิ่งรบกวนทานจากการยินยอมใหพระวาจาของพระเจาหยั่งรากลึกลงในชีวิตของทาน? อะไรคือสิ่งรบกวน

นักเรียนของทาน? 

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

5. นึกถึงสวนที่ปกคลุมไปดวยดงหนาม ไดปดก้ันทุกสิ่งทุกอยางที่ถูกหวานลงไป    อะไรคือดงหนามในชีวิต

ของทาน?  อะไรที่ทานยอมใหมาปดก้ันความสัมพันธระหวางทานกับพระเจา? อะไรบางที่เปนดงหนามในชีวิต

ของนักเรียนของทาน? 

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

 

พระบัญญัติใหม 

     

ขณะน้ัน ประชาชนจํานวนมากเดินทาง

จากเมืองตางๆ มาเฝาพระเยซูเจาและชุมนุมกัน 

พระองคจึงทรงกลาวเปนอุปมาวา  “ชายคนหน่ึง

ออกไปหวานเมล็ดพืช ขณะท่ีกําลังหวานอยูน้ัน 

บางเมล็ดตกอยูริมทางเดิน ถูกเหยียบยํ่า และ

นกในอากาศจิกกินจนหมด บางเมล็ดตกลงบน

หิน พองอกขึ้นมาก็เหย่ีวแหงไป เพราะขาด

ความชุมช้ืน บางเมล็ดตกกลางกอหนาม ตน

หนามท่ีงอกขึ้นพรอมกันก็คลุมไวจนตายบาง

เมล็ดตกในท่ีดินดี จึงงอกขึ้นและเกิดผลรอยเทา” 

พระองคตรัสดังน้ีแลว ก็ทรงเปลงเสียงดังวา  

“ใครมีหูสําหรับฟง  ก็จงฟงเถิด!” (ลก.8:4-8) 
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6. เมล็ดพืชตองการการบํารุงเลี้ยงดู ดวยอาหาร นํ้า แสงแดด อะไรที่ทานสามารถทําเพื่อชวยใหพระวาจาของ

พระเจาหยั่งรากลึกลงในชีวิตของทาน? และในชีวิตของนักเรียนของทาน? 

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

 

 

นักเรียนของทาน 

 พิจารณาดูสิ่งที่มีอิทธิพลโดยตรง ที่ทานทราบวามีผลกระทบตอชีวิตของนักเรียนของทาน เขียนรายการ

ของสิ่งที่มีอิทธิพลโดยตรง (ไดทั้งทางบวก หรือทางลบ) และอธิบายถึงผลกระทบที่แตละสิ่งมีตอนักเรียนของ

ทาน 

สิ่งที่มีอิทธิพลโดยตรง ผลกระทบ 

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

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

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

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

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

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

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

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

  

 นักเรียนของทานชอบอะไรเปนสิ่งแรก เมื่อเขามาถึงชั้นเรียน? 

 ใหยกตัวอยางระยะเวลาที่ใชในการดูแลเอาใจใสสิ่งที่มีอิทธิพลโดยตรงตอนักเรียนของทาน และอธิบายถึง

กลวิธีที่ทานใช 

 จากสิ่งตางๆที่ทานไดเรียนมาเก่ียวกับสิ่งที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาความเชื่อของบุคคล ฉันจะเก็บรักษาขอ

ควรพิจารณาเหลาน้ีไวในใจของฉันในยามที่ฉันพบกับนักเรียนของฉันในคร้ังตอไป 
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