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บทที่ บทที่ บทที่ 444   

ตอบรับนักเรียนของทานในฐานะบุคคลตอบรับนักเรียนของทานในฐานะบุคคลตอบรับนักเรียนของทานในฐานะบุคคล 

 

 

 คําถามยังคงอยูที่วา : ทานตองการจิตวิทยาประเภทใด และตองการมากแคไหนในการเปนครูคําสอนที่มี

ประสิทธิภาพ   คําตอบของขาพเจาเรียบงายมาก คือ เพียงพอที่จะชวยใหทานเขาใจนักเรียนของทาน และ

ชวยพวกเขาใหเขาใจตัวของพวกเขาเอง ที่สําคัญคือเนนย้ําความเขาใจ ไมใชการแกปญหา การแกปญหาไมใช

ธุระของทาน : แตถาทานสามารถชวยพวกเขาใหเขาใจตนเอง นักเรียนจะมีเคร่ืองมืออันล้ําคาเพื่อแกปญหา 

และการตัดสินใจ ยิ่งกวาน้ันเขาจะอยูในสภาวะของการเขาใจ และมีชีวิตในความเชื่อคริสตชน  

(คุณพอมารติน พาเบิล, “ใครตองการจิตวิทยา?”) 

 

ในบทนี้ทานจะสามารถ : 

 คนหาขั้นตอนที่สําคัญๆ แหงการพัฒนาบุคลิกลักษณะที่หลากหลายในการสอนศาสนา 

 ประยุกตคําแนะนําการสอนตามระดับอายุโดยอาศัยบทเรียน และกิจกรรมเฉพาะ 

 ดัดแปลงกรณีศึกษาของบทเรียนใหตรงกับความตองการของนักเรียนของทาน 
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ตอนท่ี 1 : ประสบการณ 
 

แขกพิเศษ 

 

 ชางนาประหลาดใจแท ฉันเพิ่งเสร็จจากการกลาวทักทายบรรดาเด็กอนุบาล และเด็กกอนวัยเรียนที่มา

เรียนคําสอน คุณปูเอ็ดเวิรด และคุณยาลูซ่ี ขับรถออกจากบานของทานที่ โคโลราโด สปริงส มาที่เดนเวอร เปน

ระยะทางไปกลับประมาณ 150 ไมล เพื่อมาเยี่ยมเยียนฉันซ่ึงเปนหลานสาวคนโตที่โบสถเซนตมารค เดนเวอร  

วัดที่ทานเคยอยู 

 แนนอนวาเชาวันอาทิตยเปนวันที่ยุงที่สุดของฉัน เมื่อเด็กอายุ 4 ป - 18 ป ทุกคน ครูคําสอน ผูชวย นัก

ดนตรี และผูปกครอง ตางตองการฉัน  คุณยาผูซ่ึงเคยเปนครูคําสอนในป 1950 และคุณปูซ่ึงเปนผูกอตั้งสภา

อภิบาล ไดเลือกเวลาแหงความยากลําบากในการทองเที่ยวคร้ังน้ี 

 ฉันตัดสินใจไปตามกระแส “ตามฉันมา”  ฉันพูด “เราจะหยุดที่ชั้นใตดินเปนที่แรก” แทจริงแลวมันไมใช

ชั้นใตดิน แตเปนแคเพียงหองเรียนชั้นลาง ที่น่ัน นักเรียนอนุบาล และเด็กกอนวัยเรียนจะไดพบกับครูคําสอนที่

ไดรับการแตงตั้ง ครูแนนซ่ี ครูแบรนดา ครูเดนิส และครูแพม คุณยาโผลหนาเขามาในหองเด็กอายุ 4 ขวบ ที่ซ่ึง

เด็กของครูแนนซ่ี และครูแบรนดาคาดศีรษะดวยที่บังแสงแดด พวกเขากําลังทําทาทางประกอบเพลง 

 “ที่พวกเขาใส มันคือรัศมีใชไหม?”  คุณปูตองการรู  

 ครูแบรนดาบังเอิญไดยิน “ออ ไมใชคะ บทเรียนในวันน้ีเปนเร่ืองของความสวาง และความมืด คุณคงไม

คิดวาพวกเขาทําใหแสงแดดสองไดหรอกนะคะ 

 “เออ  แนนอน” คุณปูพูด และหันมาที่ฉัน พรอมกับกระซิบวา “เธียลา วัดน้ีเปนวัดใหญนะ แตปูนับ

เด็กๆ ในน้ีไดแค 8 คนเทาน้ันเอง” 

 “น่ันเปนขนาดของชั้นเรียนที่ใหญที่สุดของเด็กในวัยน้ี เรายังมีชั้นเรียนสําหรับเด็ก 4 ขวบ อีกในมิสซา

ถัดไป”  ฉันอธิบาย 

ขณะเดียวกัน คุณยากลับมาจากกลุมของนักเรียนอนุบาลในอีกดานหน่ึง 

 “มีอะไรนาสนใจไหมคะ”  ฉันอยากรู 

 “พวกครูใหนักเรียนคิดบทภาวนาขึ้นเอง” ทานพูด “มันไมใชสําหรับวัยน้ี ในวัยน้ีพวกเขาตองเรียน และ

ทองจําบทภาวนาตามธรรมประเพณีไมใชหรือ?” 

 “ไมหรอกคะยา  การภาวนาจากใจ เปนแนวทางที่ดีที่สุดสําหรับเด็กในวัยน้ี และอาจจะสําหรับเราทุกคน

ก็ได” ฉันตอบ 

 คุณยาและคุณปูกําลังเดินไป เหมือนวาไมมีฉันอยูดวย 

 “เฮ อยูทางน้ี”  ฉันโบกมือ 

 “เด็กๆ พวกน้ันกําลังจะไปไหนกัน” คุณปูอยากรู เสียงแทรกดังขึ้น แฟรงก้ี เคน เด็กชั้น ม. 2 มุงหนามาที่

เรา และยังขอใหฉันผูกหางมาใหเขา นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 รวมทั้งหมดประมาณ  25 คน ไดขึ้นไปในรถ

โดยสารคันเล็ก รวมทั้งผูปกครองคําสอนและเด็กมัธยมปลายที่ทําหนาที่เปนผูชวย และพี่เลี้ยง 

 “พวกเขากําลังจะไปทะเลสาบ” ฉันพูด 
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 “น่ันคือสิ่งทั้งหมดที่พวกเขาทําเพื่อศาสนาศึกษาหรือ” คุณปูถาม 

 “ไมคะ ปู พวกเขาไดรวมมิสซาตอน 8 โมงเชาแลว พวกเขามีสวนรวมในพิธีกรรม อานบทอานคะ 

จากน้ันพวกเขาก็จะมาทานอาหารเชารวมกัน  และศึกษาบทอานจากพระคัมภีรที่ไดฟงไป และในตอนน้ี พวก

เขาก็จะไปพักผอนรวมกันในชวงเวลาที่เหลือของวันน้ี” 

 “สิ่งที่ฉันจําไดเก่ียวกับศาสนาของชั้น ม. 2 ก็คือ คุณบล็อกลิโอ โตะไมเน้ือแข็ง    และหนังสือคําสอน

ของบัลติมอร” 

 คุณยาเสริมขึ้น  “แลวก็ ลาติน” 

 “ใชแลว ลาติน” คุณปูกลาว 

 “เด็กมัธยมตนพวกน้ีจะตองพบกับเร่ืองเหลาน้ีในทุกๆ สัปดาหอื่นๆ”  ฉันบอกพวกทาน       “เราพบวา

การผสมผสานกิจกรรมแบบเปนทางการ กับไมเปนทางการ เปนไปไดดวยดี และการจัดใหมีการเดินทางไป

ทะเลสาบ ก็เปนการสรางจิตวิญญาณที่ดีทีเดียว!”  

 “อีกอยางหน่ึง” ฉันกลาวเพิ่ม “ทานเห็น แคร่ี  บิล รีเบ็คกา  โรส และคานา หรือเปลา? พวกเขาดูแกกวา

วัยรุน หรือ ดูออนกวาผูใหญ อะไรที่ทานชื่นชอบมากกวา พวกเขาอยูในชั้นศีลกําลังปที่ 2 การทํางานกับเด็ก

มัธยมตน เปนโครงการศาสนบริการดานศีลกําลัง และฉันก็คิดวาพวกเขาชอบที่จะทองเที่ยวทะเลสาบ เลนโต

คลื่น  ขี่จักรยาน และเลนสกี เชนเดียวกับเด็กอื่นๆ” 

 และแลว ลอรรา ดีครอฟสกี ไดผานมาเพื่อไปรวมมิสซา ฉันสามารถบอกวามีบางสิ่งบางอยางอยูในใจ

ของเธอ เธอสงหนังสือพิมพของโรงเรียนมาให ชี้ใหดูสวนที่เธอไดขีดเสนไว ฉันมองไปที่สวนน้ัน แลวยื่นใหคุณ

ยาดู 

 “เด็กน่ันเปนคนเขียนหรือ” ทานถาม 

 ฉันพยักหนา น่ันเปนงานเขียนที่ดี บทบรรณาธิการที่ตองการภาวนาในโรงเรียนของรัฐบาล  ประจํา

หัวขอของการเรียนศีลกําลังคร้ังที่แลว “ลอรลามาจากชั้นเรียนศีลกําลังเชนเดียวกัน” ฉันกลาว “เธอไมแนใจวา

เธอตองการรับศีลกําลัง แตเธอก็มาพรอมกับเพื่อนที่ไมใชคาทอลิกกลุมใหญ !” 

 “โครงการเหลาน้ีที่หลานสงเสริมอยู เปนเร่ืองที่นาสนใจจริงๆ” คุณปูยอมรับ “ฉันแคประหลาดใจ…” 

 “เอ็ดเวิรด” คุณยาขัดจังหวะ   “ถาเราไมรีบไป  เราจะไปฟงมิสซาชานะ” 

 ฉันถอนหายใจ แลวฉันก็ตะหนักไดวา เมื่อคุณยา และคุณปูเขารวมพิธีกรรมของเด็กๆ ตอน  10  โมง

คร่ึง และเห็นเด็กๆ ออกมาพรอมกับครูคําสอนของพวกเขาเพื่อเขารวมวจนพิธีกรรม ทั้งเห็นและไดฟงเก่ียวกับ

ทุกๆโครงการของศูนยศาสนาเด็กที่โบสถเซนตมารกทั้งหมด เปนการทองเที่ยวใน 1 ชั่วโมง! ฉันตองการพัก 
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เร่ืองราวของคุณ 

 หลังจากคุณปูเอ็ดเวิรด และคุณยาลูซ่ี ไปมิสซา 10 โมงคร่ึง พวกเขามุงหนาไปที่รถซ่ึงจอดอยูที่ลานจอด

รถของวัด และแลวคุณยาลูซ่ีมุงมาที่  “คุณ” 

 “ทําไมเหรอ ขอโทษนะ คุณใชครูคําสอนที่ฉันเจอวันน้ีใชไหม?” 

 “ใชแนนอน ลูซ่ี” คุณปูสมทบ 

 คุณถูกขอใหอธิบาย แนวการสอนคําสอนแบบใหมสําหรับนักเรียนที่คุณสอน “ทําไมคุณถึงเลือกกิจกรรม

น้ัน?”  พวกเขาตองการรู “ในวันน้ีเด็กนักเรียนของคุณครูใหความสนใจในศาสนาหรือไม?  อะไรคือความสําเร็จ

สูงสุดในการเปนครูคําสอน? อะไรที่ทานลมเหลวที่สุด?” 

 คุณปูและคุณยาตองการที่จะรูทั้งหมด! ? คุณจะบอกอะไรพวกเขา เขียนคําตอบและคําอธิบายของคุณ

ลงในเสนบรรทัดขางลางน้ี หรืออาจจะเขียนเร่ืองราวของทานในแบบของการแสดงบทบาทสมมุต ิ

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

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

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

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

ลักษณะของโครงการ 

  

รายงาน “A Hopeful Horizon” จัดพิมพเผยแพรในป 1993 โดยสมาคมการศึกษาคาทอลิก แหงชาติ 

กําหนดสวนสําคัญของโครงการศาสนศึกษาของวัดซึ่งพวกเขาจะตองเรียน 

 มีผูอํานวยการศาสนศึกษาท่ีไดรับการจางเต็มเวลา 

 มีการเขียนเปาหมายท่ีเปนลายลักษณอักษรสําหรับโครงการคําสอน 

 มีงบประมาณสําหรับโครงการคําสอน 

 เนนความสําคัญท่ีโครงการศาสนศึกษาผูใหญ 

 สังฆมณฑลสนับสนุนใหครูคําสอนมีประสบการณในระดับท่ีสูงขึ้น 

 แบงปนแผนการณ  และความรวมมือกับกลุมฆราวาส คือ สภาอภิบาล หรือ 

คณะกรรมการศาสนศึกษา 

 ใหมีจํานวนอาสาสมัครสนับสนุนท่ีไมใชครูคําสอน 

 สรางครูคําสอนใหมอยางตอเน่ือง 

 ใหมีอัตราเฉล่ียครูคําสอนหน่ึงคนตอผูเขารวมท่ีรอนรน  10 คน 

 จัดใหมีการอบรมสําหรับครูคําสอน 

 มีแหลงโสตทัศนูปกรณ 

 จัดใหมีโครงการบริการเพื่อเด็กวัยรุนในช้ันมัธยมตน และมัธยมปลาย 
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ตอนท่ี 2 : สาร 
 

ข้ันแหงการพัฒนาบุคลิกลักษณะ 

การทําความเขาใจวาทําไมโครงการคําสอนของวัด

ถึงแตกตางกันในทุกระดับ ตั้งแตขั้นเตรียมเขาโรงเรียน  

จนถึงขั้นผูใหญ ก็คือ การทําความเขาใจถึงบางสิ่ง

บางอยาง  ในเร่ืองของความหมาย และการพัฒนา

ของบุคคลผูเปนมนุษย ในขณะที่ทานสํารวจขั้นตอน

อันหลากหลาย และสิ่งที่เก่ียวของของการพัฒนา

บุคลิกลักษณะ จึงเปนสิ่งสําคัญที่ตองพิจารณาถึง

ความหมายบางประการตั้งแตเร่ิมตน บุคคล หมายถึง 

การเปนมนุษย บุคลิกลักษณะจะหมายความรวมถึง

ทั้ งหมดของ  คุณลักษณะของแตละบุคคล การ

รวมกลุมของแนวโนมทางความรูสึก พฤติกรรม  และ

ความโอนเอียง 

 โดยรากฐานของบุคลิกของคนๆหน่ึง ไดรับการ

กอรางพื้นฐานจาก ณ เวลาที่เร่ิมเขาสูโรงเรียนอนุบาล 

(แตละคนมักจะ มั่นใจ ขี้อาย พูดจาเปดเผย หรือมี

ความสงางามตามอายุ) มีอยูนานาลักษณะของบุคลิกลักษณะที่พัฒนาแตละระดับอายุ ตั้งแตเกิดจนถึงชวง

ผูใหญตอนปลาย   ในบทเรียนน้ีจะพูดถึงการพัฒนาเหลาน้ี  และสิ่งเหลาน้ีมีผลกระทบอยางไรตอทานผูเปนครู

คําสอน 

 เพราะวาชีวิตแหงความเชื่อมีความสัมพันธกับการเจริญเติบโตของมนุษย และเชนเดียวกัน ไดผานขั้น

ของการพัฒนา ศาสนศึกษาหมายถึง การกําหนดทิศทาง และความหมายในแตละขั้นของพัฒนาการของมนุษย 

และนําไปสูที่สุดของการทําตามแบบอยางอันทรงคุณคาขององคพระเยซูเจาในชีวิตของคนๆ หน่ึง สิ่งหน่ึงของ

การพัฒนาคําสอนของสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ก็คือ ผูเรียน หรือผูรับฟงสามารถที่จะรับและเขาใจถึงการเผย

แสดง นักพฤติกรรมศาสตรสามารถชวยเราใหเขาใจนักเรียนของเราที่กําลังพัฒนาความเชื่อไดดียิ่งขึ้น แตสิ่ง

เหลาน้ีไมสามารถเปนเหตุแหงความเชื่อ  หรือแมแตการเติบโตในความเชื่อแมครูคําสอนก็ไมสามารถกระทํา

ความเชื่อเปนสิ่งประทานจากพระเจา  คนที่แตกตางกันจะไดรับพระพรแหงความเชื่อ ในระดังที่แตกตางกัน

อยางหลากหลาย 

 

บันทึก 

คุณลักษณะใดท่ีทานสังเกตไดมากท่ีสุดใน 

นักเรียนท่ีทานสอน?  
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ลักษณะเฉพาะสวนบุคคล และสวนที่เก่ียวของกับการพัฒนาความเช่ือ 

 เรามาดูขั้นตางๆกันอยางใกลชิด ขีดเสนใตสวนที่ดูเหมือนวามีความหมายพิเศษตอทาน  ใหมอง

แบบอยางที่เปนการพัฒนาสวนบุคคลตามคุณลักษณะที่ไดแยกรายการมา ทานอาจจะสนใจเปนพิเศษในชวง

ระดับอายุที่ทานสอน แตจะเปนประโยชนอยางยิ่งถาทานสนใจในระดับที่อยูกอน และอยูหลังจากระดับของ

นักเรียนของทานดวย 

 

วัยทารกและเด็กเล็ก 

 เด็กตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ป เปนวัยที่ไดรับการวางพื้นฐานทางดานจิตวิทยาที่สําคัญ        สิ่ง

เหลาน้ีนําไปสูความสําเร็จของบุคคลโดยเร่ิมจาก 3 ภารกิจของชีวิตที่จําเปนสูการเติบโตเปนผูใหญ  คือ (1) การ

ยอมรับตนเอง  (2) ความสัมพันธกับผูอื่น และ (3) การตอบสนองตอสภาพแวดลอมของตนเอง 

 คนที่เต็มไปดวยความสับสนในตนเอง หรือ ขาดความนับถือในตนเอง จะมีความยากลําบากที่จะสราง

สัมพันธภาพที่คงทน คนที่ไมมีประสบการณในการไววางใจในสัมพันธภาพด้ังเดิม มักจะประสบกับปญหาใน

ดานความไววางใจในความสัมพันธกับผูอื่น 

 บุคคลที่เติบโตมีสุขภาพที่สมบูรณ อยูในสภาพแวดลอมการเลี้ยงดูที่ดี อยูในครอบครัวที่มีความใกลชิด

กันโดยทางประสบการณแหงความรัก และการยอมรับ เด็กจะเรียนรูถึงการยอมรับในสิ่งที่พวกเขาเปน ถาเด็ก

ไดรับประสบการณสัมพันธภาพที่มั่นคง พวกเขาจะแสดงความสามารถในความสัมพันธกับผูอื่นดวยความ

เชื่อมั่น ถาเด็กมีความรูสึกวาเขามีเสรีภาพสวนบุคคล และไดรับการสงเสริมใหแสดงออก และสรางสรรค เด็ก

คนน้ันก็จะสามารถเขาสูสภาพแวดลอมของพวกเขาดวยความมั่นใจ พวกเขาไมตองการการควบคุมดูแลอยู

เสมอๆ  

 

สวนเก่ียวของบางประการสําหรับครูคําสอน คือ 

1. การชมเชย เปนสิ่งสําคัญ เด็กๆทุกคน โดยเฉพาะในวัยน้ี ความมั่นใจในตนเอง การเปนอิสระ และ

ความรับผิดชอบ ไดรับการพัฒนาขึ้นโดยอาศัยการไดรับการชมเชยจากผูใหญหรือบุคคลอื่นๆที่ไดรับ

ความไววางใจ หากปราศจากความนับถือตนเอง บุคคลก็จะมีความยากลําบากในการเชื่อผูอื่น 

รวมถึงพระเจาดวย จึงตองดูแลเอาใจใสอยางแทจริง ทานจะใชการชมเชยในการสอนคําสอนของ

ทานอยางไร? 

พระบัญญัติใหม 

 ในการเล้ียงอาหารค่ํามื้อสุดทาย พระวรสารของนักบุญยอหน ไดกลาวถึง คําพูดของพระเยซูเจาท่ีแสดงนัย

ถึงความเขาใจของพัฒนาการมนุษย และผลของการเรียนรู ตอไปน้ีเปนตัวอยางบางคําพูดของพระเยซูเจาท่ี

สะทอนใหเห็นถึงความเขาใจน้ี 

 “เรายังมีอีกหลากหลายเรื่องท่ีจะบอกทาน  แตบัดน้ีทานยังไมสามารถรับได” (ยน.16:12) 

 "เราไดใชอุปมาบอกเรื่องเหลาน้ีแกทาน จะถึงเวลาท่ีเราจะไมใชอุปมากับทานอีก แตจะกลาวถึงพระบิดา

ของเราใหทานทราบอยางแจมแจง” (ยน.16:25) 
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2. เด็กในวัยเตรียมเขาในโรงเรียน จะเลียนแบบพฤติกรรมของผูใหญ ทารกและเด็กเล็กๆ จะไดรับ

ประสบการณแรกเร่ิมในความรักของพระเจา โดยผานทางพอแมของพวกเขา พวกเขาจะลอกเลียน

พฤติกรรมจากสิ่งพวกเขาเห็นผูใหญทํา ทานสามารถเปนแบบอยางพฤติกรรมในเชิงบวกใหเขาได

อยางไร? 

3. เด็กในวัยเตรียมเขาโรงเรียนมีความกระตือรือรนที่จะรับรูถึงสภาพแวดลอมนอกบาน เด็กอายุ 3 ป ใน

ฐานะครูคําสอนที่ไดกลาวถึงในตอนตนชี้ใหเห็นวา - สามารถที่จะพบการประทับอยูของพระเจาได

ทั่วไปในธรรมชาติ ทานจะสนับสนุนความคิดริเร่ิม และกิจกรรมสรางสรรคไดอยางไร? 

 

วัยเด็ก 

 เด็กๆ อายุ 6-10 ป พัฒนาการทางอารมณความรูสึก ผานทางสัมพันธภาพที่นาพอใจกับคนทั่วไปในวง

กวางขึ้น ขยายออกไปจากครอบครัวที่เขาใกลชิด ในวัย 9-10 ป เด็กเรียนรูที่จะควบคุมอารมณความรูสึกเกือบ

ตลอดเวลา ชวงเวลาแหงความไมมั่นคงในพฤติกรรม ทางอารมณ ความรูสึกที่อยูในชวงวัยกอนหนาน้ีกําลัง

หมดไป 

 ภารกิจทั้ง 3 ที่ไดกลาวถึงในชวงวัยทารกและเด็กเล็ก ไดรับการพัฒนาสําคัญในวัยน้ี เด็กๆ รับรูถึง

พรสวรรคเฉพาะที่พวกเขามีหรือขาดไป ความไววางใจที่บริสุทธ์ิจะหลีกทางใหกับ ความไววางใจที่มีเงื่อนไข 

ยกเวน ในบางคน และในบางสถานการณ พวกเขาเร่ิมสํานึกไดวาเสรีภาพสวนบุคคลของพวกเขาเปลี่ยนแปลง

โดยสิทธิและเสรีภาพของผูอื่น 

 

สวนเก่ียวของสําหรับครูคําสอนประกอบดวย 

1. เด็กในปจจุบันน้ีสามารถเชื่อมโยงประสบการณชีวิตของพวกเขาเขากับการสอน และคุณคาของพระ

เยซูเจา 

2. โดยอาศัยการเติบโตทางภาวะอารมณความรูสึก เด็กๆ สามารถเร่ิมออกจากความเห็นแกตัวตาม

ธรรมชาติของพวกเขา การแบงปนและการชวยเหลือมีความหมายกับพวกเขาอยางมากในชวงวัยน้ี 

3. เพราะวาสัญญาณบงบอกการเปลี่ยนแปลงกําลังเกิดขึ้นในความสามารถ ในการเรียนรู และในความ

เขาใจของนักเรียน บทภาวนาที่ เปนสูตรสําเร็จกลายเปนสิ่งหน่ึงที่พวกเขาสามารถเขาใจได 

ความหมายอันลึกซ้ึงของเร่ืองราวเชน คําอุปมาของพระเยซูเจาสามารถที่จะนํามาสอบถามไดในวัยน้ี 

4. เด็กๆในวัยน้ี พัฒนาความรูสึกที่ไวตอความถูกตองและความยุติธรรม อะไรที่ทานทําเพื่อคนหน่ึง 

พวกเขาคาดหวังวาทานจะทําใหทุกคน 

 

วัยกอนวัยรุน 

 ในชวงอายุ 10-13 ป เปนชวงแหงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอยาง

มากมาย ลักษณะทางเพศของแตละบุคคลจะปรากฏชัดเจน มีความตระหนักถึงศักยภาพทางเพศ มีทาทีที่รับรู

เขาใจผูอื่น และมีสัมพันธภาพกับผูอื่น ในหนังสือคูมือคําสอนแหงชาติ (National  Catechetical Directory) ได
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กลาวถึงเด็กผูชาย และผูหญิงในวัยน้ีไววา ในวัยน้ีตองการที่จะยอมรับตัวพวกเขาเองอยางแนนนอนในความ

เปนเพศชาย หรือเพศหญิง และไดมาซ่ึงแนวทางใหมทั้งหมดของการสัมพันธกับผูอื่น” (NCD#179) 

 เน่ืองจากยังเปนเด็ก “การพยายาม” บนการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ี พวกเขาอาจจะไมแนใจในความพอดี” 

ความไมแนนอนน้ีเกิดขึ้นภายในพวกเขา อยางไรก็ตามพวกเขาอาจเหมาเอาวา คนอื่นๆ อาจจะรูสึกอึดอัดใน

ตัวพวกเขา พวกเขาเร่ิมสงสัยในการยอมรับของคนอื่นตอพวกเขา “ฉันรูสึกโงจัง ฉันเปนคนเดียวที่ตองยึด

เหน่ียว ไมมีใครตองการเห็นฉัน” 

  

 

ในฐานะครูคําสอนทานควรพิจารณา 

1. ขยายเสรีภาพสวนบุคคลของนักเรียน ดวยการ

เพิ่มความรับผิดชอบสําหรับควบคุมการกระทํา

ของคนหน่ึง พรอมกับการที่จะยอมรับผลที่

ตามมาของของเหตุการณเหลาน้ัน ในปจจุบันน้ี 

ความสนใจของบุคคลขยายตัวเกินจากบานที่อยู

ไปสูกลุมของเพื่อนรุนเดียวกันมากขึ้น 

2. การบูชาวีรบุรุษ อยางไรก็ตามการเลือกวีระบุรุษ 

ไมไดจํากัดอยูแคความนิยมดารา หรืออาจจะเปน

พี่นองที่มีอายุมากกวา  หรือผูนําเยาวชน เปน

เชนวีรบุรุษของพวกเขา 

3. การภาวนา และบริการอื่นๆ มีความหมายมาก

ขึ้นตอเด็กวัยน้ี 

4. ความสงสัยเก่ียวกับบุคลิกภาพ  นักเรียนในวัยน้ีมี

บุคลิกภาพมากมาย พวกเขาไมสามารถยึดแบบ

ใดแบบหน่ึงมาใช พวกเขาไดรับอิทธิพลอยางมาก

จากกลุมเพื่อนรุนเดียวกัน 

 

วัยรุน 

 ในวัยรุน การเติบโตทางกายภาพเปนไปอยางรวดเร็ว และไมสม่ําเสมอ โดยเฉลี่ยแลวเด็กผูหญิงเร่ิมสูวัย

เจริญพันธในระหวางอายุ 11 - 13 ป เด็กผูชายจะอยูในชวงระหวาง 12 - 16 ป ในชวงน้ีลักษณะทางเพศชวงที่ 

2 ไดพัฒนาขึ้นในทั้ง 2 เพศ 

 ชวงการเปลี่ยนแปลงจากการเปนเด็กสูความเปนผูใหญเปนเร่ืองที่ยาก ความเชื่อมั่นในตนเอง ทักษะทาง

สัมพันธภาพ บุคลิกภาพ และการเขาใจในสัจธรรมที่ไดรับในวัยเด็ก ดูเหมือนวามีศักยภาพไมมีเพียงพอ มีอยู

เพียงนอยนิด และตองไดรับการแทนที่ 

 

การพัฒนาทางสติปญญา 

 นักจิตศาสตรชาวสวิส ฌองน มิเกต ไดเสนอ

การพัฒนาทางสติปญญาปกติ 4 ขั้น คือ 

1. ในขั้นการขับเคล่ือนทางประสาท ทารกเรียนรู

ผานทางความรูสึกของพวกเขา และแสดงออก

โดยการกระทําของพวกเขา 

2. ในชวงวัยกอนวัยเรียน และการเขาเรียนปแรกๆ 

เด็กเรียนรูโดยการทดลอง และความผิดพลาด 

3. ในชวงอายุ 7-11 ป เด็กๆ เริ่มคิดอยางมั่นคง 

พวกเขามองเหตุการณจากมุมมองท่ีแตกตาง 

พัฒนาทักษะการแกปญหา และเขาใจในเหตุผล

พื้นๆ 

4. ในชวงอายุ 12-18 ป พัฒนาความคิดอยางมีแบบ

แผน เหตุผลท่ีซับซอน การแกไขปญหา การ

เช่ือมโยงความคิด และเหตุการณ การต้ังคําถาม 

และการกอรางความเช่ือ และคานิยม 
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 ความไมแนนอนเหลาน้ี คนในวัยรุนหลายคนขาดการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองอยางลึกซ้ึง ปญหาถูก

ขยายออกจากการที่พวกเขาพยายามแบงแยกการเติบโตของความเขาใจในความซับซอน และความคลุมเคลือ

ของชีวิต ความยุงยากและความสงสัยในวัยรุน บอยคร้ังที่แสดงออกมาภายนอก อยางเชน ความเบื่อหนาย 

ความไมสมหวัง การเปลี่ยนแปลงอารมณอยางรวดเร็ว การถอนตัว การพยศ และความเฉ่ือยชาตอศาสนา 

 ในชวงเวลาน้ี ทักษะความคิดที่เลื่อนลอยไดรับการพัฒนา วัยรุนพัฒนาความสามารถที่จะรับรูมุมมอง

ของคนอื่นๆ และการประเมินปญหาไดดีกวา ในเร่ืองอารมณความรูสึก วัยรุนมีความหวงใยมากขึ้นน่ันคือ พวก

เขาไดรูถึงความตองการที่จะใหความชวยเหลือผูอื่น และตองการไดรับความรับผิดชอบที่ใหญขึ้นสําหรับโลก

รอบๆตัวพวกเขา ในวัยน้ีพวกเขามีความสามารถของการพัฒนา ภาพลักษณ และสัมพันธภาพสวนบุคคลกับ

พระเจามากขึ้น 

 สําหรับวัยรุน การเติบโตทางสังคมเปนสิ่งสําคัญมาก การพัฒนาบางอยางที่สําคัญ คือ  

1. กอรางสัมพันธภาพที่รอบครอบมากขึ้น กับกลุมเพื่อนรุนเดียวกันของทั้ง 2 เพศ 

2. ยอมรับการเติบโตตามวัยของตน 

3. ไดรับภาวะอารมณความรูสึกที่อิสระจากพอแม และผูใหญอื่นๆ  

4. เตรียมสําหรับอาชีพ และกระแสเรียก 

5. ความสามารถที่จะใชคานิยมเปนแนวทางของพฤติกรรม 

 ในระหวางปเหลาน้ี วัยรุนกําลังพยายามที่จะกําหนดทิศทาง และจุดมุงหมายของพวกเขาเอง ดวยเหตุน้ี 

การใหความเอาใจใสในการนําเสนอพื้นฐานที่มีเหตุผลสําหรับชีวิตความเชื่อที่มีความหมาย ความเชื่อสามารถ

กําหนดทิศทาง เปนเหตุเปนผลที่จะหวัง วัยรุนหลายคนมีความสามารถในการบรรลุวุฒิภาวะทางความเชื่อใน

การตอบรับตอชีวิตเพิ่มขึ้น แนวโนมสําหรับการภาวนาของพวกเขาจะกลายเปนสวนบุคคล และเปนการ

ไตรตรองมากขึ้น ในชวงวัยน้ีพวกเขาเร่ิมคํานึงถึงกระแสเรียก 

 

หยุดสักครู 

 วัยรุนแสดงถึงการขาดความเชื่อมั่นในตนเองอยางไร? ประสบการณอะไรที่สามารถชวยปรับปรุง

ความเชื่อมั่นในตนเองของพวกเขา? 

 อะไรคือขีดจํากัดที่ทานควรวางสําหรับความตองการที่จะคนหาความเปนอิสระของวัยรุน? ทานจะ

สนับสนุนความตองการอิสระในเชิงบวกอยางไร? 

 แนะนําโครงหรือกิจกรรมที่สงเสริมการรับรูถึงคานิยมของคริสตชน และการเลือกกระแสเรียก  

 

ข้ันในความเปนผูใหญ 

 เราอยูในชวงแหงการคาดหวังในชีวิตที่เพิ่มมากขึ้น มากกวา 80% ของเด็กเกิดใหม ในทุกวันน้ีไดรับการ

คาดหมายจะมีอายุเกินกวา 60 ป ในขณะที่เมื่อป ค.ศ. 1830 มีเพียงแค 30 %  ของเด็กที่คาดวาจะมีอายุได

ขนาดน้ี เพราะการเพิ่มขึ้นน้ีเอง คุณลักษณะและสวนเก่ียวของของขั้นแหงความเปนผูใหญเปนสิ่งแสดงที่สําคัญ 

ในที่น้ีจะแสดงใหเห็นภาพรวมของทั้ง 3 ขั้น ของความเปนผูใหญ 
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วัยผูใหญตอนตน 

 ผูที่อยูในชวงอายุ 18 ป จนถึงประมาณอายุ 35 ป ไดรับการจัดอยูในวัยผูใหญตอนตน แมวาไมใชทุกคน

ที่อยูในขั้นน้ี จะบรรลุถึงวุฒิภาวะทางจิตวิทยา ทางอารมณความรูสึก และจิตวิญญาณ วัยผูใหญตอนตน

อาจจะเปนคนโสด สมรสแลว เปนบิดามารดา  แยกกันอยู   หยาราง หรือเปนหมาย 

 ในชวงเวลาน้ี การตัดสินใจของชีวิต เชน อาชีพการงาน กระแสเรียก การเลือกคูครอง และเปาหมาย

สวนตัวไดถูกกระทํา ความไมพอใจในการเลือกหนทางของชีวิต จะคอยขัดขวางการเติบโตตอๆไปของคนๆ 

หน่ึง และอาจเปนสัญญาณวา บุคคลยังคงอยูในขั้นเร่ิมตนของการบรรลุวุฒิภาวะ 

 ผูใหญตอนตนหลายคนไดทําลายขอผูกมัดทางศาสนา แมวาจะมีจํานวนที่แสดงวาพวกเขาไดกลับมา

ปฏิบัติตามความเชื่อในภายหลัง พวกเขามักจะมีเหตุผลที่ดีในการหยุดปฏิบัติตามความเชื่อ และกลับมาสูความ

เชื่ออีกในภายหลัง โครงการพื้นฐานของวัดที่จะนําคริสตชนที่ทิ้งวัดใหกลับเขามามีสวนรวมอยางรอนรนใน

พระศาสนจักร มีผลเปนอยางมาก 

 

วัยผูใหญตอนกลาง 

 โดยปกติบุคคลเขาสูความเปนผูใหญดวย การมองโลกในแงดี ความกระตือรือรน และความเชื่อมั่นใน

ตนเอง มีอุดมคติที่ชัดเจน ตั้งเปาหมายไวสูง มีความทะเยอทะยานมาก และยอมรับความทาทายอยาง

กระตือรือรน 

 แตในบางจุด บอยคร้ังประสบการณสวนตัวเปน “วิกฤติขอจํากัด” อาชีพการงานไดมาถึงจุดผอนลง 

สถานภาพการสมรสจะแตกแยก พบกับปญหาสุขภาพ วิกฤติฝายจิตก็คลายคลึงกัน ผูใหญมีคําถามวา อะไรคือ

ความหมาย และจุดหมายของชีวิตฉัน? อะไรจะเกิดขึ้นกับฉันเมื่อฉันตาย? ประสบการณของความลมเหลว 

และความออนแอสวนบุคคล เปนสาเหตุใหสูญเสียความเชื่อมั่นในตนเอง อุดมคติไดรับความพายแพภายใต

ความจริงที่โหดราย 

 คนสวนมากสามารถเรียนรูที่จะยอมรับและเขาใจประสบการณและการเปลี่ยนแปลง พวกเขาสามารถ

เรียนรูที่จะหาขอยุติของความคิดด้ังเดิมจากความจริงของชีวิตในปจจุบัน มีความสามารถในการยอมรับวา ชีวิต

ไดใหอะไรในชวงความเปนผูใหญตอนกลาง ชี้ใหเห็นในทางบวกถึงการกาวเขาสูระดับใหมของการเจริญวัย จาก

การยอมรับเปนไปไดที่จะเขาสูสัมพันธภาพกับพระเจาและกับผูอื่น บางคนมีความเขาใจ และสามารถที่จะเปน

ด่ังการถายทอดพระเจาสูผูอื่น และรับใชตามความตองการของผูอื่น 

 

วัยผูใหญตอนปลาย 

 เน่ืองจากเปนผูใหญที่เจริญเต็มวัย ความรูที่เพิ่มขึ้น และการยอมรับตนเอง ทําใหเกิดความเปนไปไดที่

พวกเขาจะเขาสูสัมพันธภาพการอุทิศตนใหกับผูอื่น พวกเขามีเสรีภาพสวนบุคคลในระดับที่สูงขึ้น และไมไดรูสึก

วา ถูกจํากัดดวยความคิดของคนอื่น สิ่งเหลาน้ีสรางสรรคและบังเกิดผลอยางเต็มเปยมของชีวิตของมนุษย

ในชวงน้ี ผูใหญที่สูงวัยกวาเปนประดุจด่ังแหลงอันทรงคุณคาที่สุดของกลุมความเชื่อของพวกเขา แตเปนที่นา

เสียดายวา พวกเขาถูกมองขาม (อาจจะเปนความประสงคของพวกเขาเองดวย) พวกเขาไมคอยจะไดรับโอกาส

ในการแบงปนปรีชาญาณ และประสบการณพิเศษแหงความเชื่อกับทางวัด 
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หยุดสักครู 

 ปรึกษาคูของทานวาพระศาสนจักรจะกาวถึงความตองการของผูใหญในขั้นตางๆ ของการพัฒนาของ

พวกเขาไดดีขึ้นอยางไร? 

 ใหอธิบายสั้นๆวา คุณปูเอ็ดเวิรด และคุณยาลูซ่ีในเร่ืองนําเขาสูบทเรียน    จะสนับสนุนโครงการศา

สนศึกษาของวัดไดอยางไร? 

 

มุมมอง 

 คุณลักษณะใดในขางตนที่พรรณนาไดดีที่สุดถึงนักเรียนของทาน? 

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

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

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

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

คุณลักษณะอะไรที่ทานจะเพิ่มเติมสําหรับนักเรียนของทาน? 

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

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

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

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

คําแนะนําสําหรับครูคําสอน 

  

ในฐานะครูคําสอน ทานตองใชความรูอันเปยม

ดวยทักษะเก่ียวกับบุคลิกลักษณะ และการพัฒนา

ความเชื่อของนักเรียนของทาน เพื่อทานจะไดชวย

พวกเขาใหเติบโตในฐานะของคริสตชน สวนตอไปน้ี

จะชี้ใหเห็นถึงบุคลิกลักษณะเฉพาะสําหรับแตละระดับ

ขั้น และให คําแนะนําในการปฏิบัติสําหรับการ

ถายทอดพระวรสารไปยังนักเรียนของทานใหประสบ

ผลสําเร็จ 

 เปนไปไมไดที่ในปจจุบันน้ีจะพัฒนาขั้นเหลาน้ี

โดยสมบูรณในความวางเปลา ทานจะตองคนพบ

ขอมูลเพิ่มเติมที่มีประโยชนในเร่ืองของการพัฒนา

ทางจิตวิทยาของนักเรียนของทาน และวิธีการสอนที่

เหมาะสมในการแนะนํา หรือแหลงขอมูลของคูมือครู

ในระดับชั้นของทาน  สิ่งที่จัดมาให ณ ที่น้ีจะชวยให

ทานเขาใจพื้นฐานสําหรับนักเรียนที่ทานสอน 

 

คุณลักษณะเด็กกอยวัยเรียน - ช้ันอนุบาล 

 เด็กอายุ 3 ป, 4 ป และ 5 ป มองทุกสิ่งในรูปของการมีสัมพันธกับตัวของพวกเขาเอง เด็กๆ เหลาน้ีไม

เขาใจแนวความคิดของการแบงปนสิทธิ หรือการแบงปนมุมมอง ;  พวกเขาเชื่อในทุกสิ่งตามที่พวกเขาเห็น เด็ก

ในวัย 3 ป 4 ป และ 5 ปน้ี มีความเขาใจที่จํากัดของวุฒิภาวะ เชน ถูกหรือผิด ดีหรือเลว บางสิ่งบางอยางผิด

ถาถูกจับได และบางสิ่งบางอยางถูกถาสรางความพอใจไดตามความตองการ สิ่งน้ันจะไมถูกถาไมไดรับความ

พอใจตามตองการ 

 ตอไปน้ีเปนคําแนะนําทางการสอน เพื่อนําไปใชกับเด็กกอนวัยเรียน และเด็กอนุบาล คําแนะนําเหลาน้ี

จะประยุกตใหเขากับกิจกรรม และบทเรียนที่ระบุไดอยางไร? 

 การละเลนเปนแนวทางที่สําคัญที่สุดสําหรับการเรียนรูของเด็กในวัย 3 ป 4 ป และ 5 ป พวกเขา

สามารถจะจินตนาการตัวเองในสถานการณมากมาย  

 การเรียนรู คือการไดมีสวนรวม เด็กๆเรียนรูวาพระเจาคือพระผูสรางก็โดยการเลี้ยงกระตาย รูสึกถึง

ความอบอุนของแสงแดด หรือ เก็บใบไมที่รวง 

 เด็กอายุ 3 ป 4 ป 5 ป ตองการความสนใจอยางมากจากผูใหญ ดังน้ัน ขนาดของการจัดกลุมควรจํากัด

อยูที่เด็กนักเรียน 6-8 คน 

 

บันทึก 

ทานนําเอาการละเลนรวมเขาในแผนการสอน

ของทานอยางไร? 
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 การภาวนาแบบธรรมชาติ (พวกเด็กๆ ภาวนาดวยคําพูดของพวกเขาเอง) และใหเขาภาวนาชวงเวลา

ไหนของบทเรียนก็ได 

 กิจกรรมที่ใชมือ เปนการสงเสริมบทเรียน : เด็กในวัย 3 ป  4 ป  5 ป  เรียนรูไดดีขึ้น         โดยอาศัย

การทํามากกวาไดรับการบอกเลา พวกเขาชอบที่จะเลียนแบบ และทําทาทาง 

 กิจกรรมตองกระชับ เพราะเด็กๆ เหลาน้ีมีชวงสมาธิที่สั้น 

 

คุณลักษณะเด็ก ประถม 1-3 

 สําหรับเด็กนักเรียนในชั้นประถมศึกษา

ตอนตนน้ัน โลกคือความมีตัวตนเขาใจไดโดย

ผานทางสิ่งที่พวกเขาสามารถเห็นและสัมผัสได 

โลกที่พวกเขาคุนเคยเปนเสมือนโลกสวนตัวของ

พวกเขาเอง เด็กเหลาน้ีมีศูนยกลางอยูที่ตัวเอง

โดยธรรมชาติพวกเขามีชวงสมาธิที่สั้น และ

วอกแวกงาย เด็กๆ ในวัยน้ีคิดเปนรูปธรรม และ

เรียนรูดวยประสาทความรูสึกทั้งหมดของพวก

เขา ในวัยน้ีคําถามที่ ถูกถามบอยๆที่สุดคือ  

“ทําไม?” 

 ตอไปน้ีเปนคําแนะนําทางการสอนเพื่อ

นําไปใชกับเด็กในชั้น ป.1, ป.2  และ ป.3 

คําแนะนําเหลาน้ีจะประยุกตใหเขากับกิจกรรม 

และบทเรียนที่ระบุไดอยางไร? 

 เพราะวาเด็กนักเรียนเหลาน้ีเรียนรูได

ดีที่สุด โดยอาศัยประสาทความรูสึก

ของพวกเขา ไมใชผานทางความคิดที่

จับตองไมได จึงควรใชตัวอยางที่

สามารถจับตองไดจริงๆ 

 ครอบครัวมีความสําคัญมากสําหรับ

เด็กเหลาน้ี ใหนํามาเปนตัวอยางเพื่อนําเสนอความคิด เชน ความเปนเจาของ ความหวงใยของพระ

เจาที่ทรงมีตอเขาและกลุมคริสตชน 

 ใหนักเรียนแตละคนไดมีสวนรวมในชั้นเรียนตามรอบของเขา และชวยใหเด็กๆเรียนรูที่จะรอคอยให

ถึงรอบของเขาดวย 

 เด็กๆ มีชวงสมาธิที่สั้น ดังน้ันจึงควรที่จะเปลี่ยนวิธีการบอยๆ 

 โดยปกติเร่ืองเลามักจะไดรับการตอบรับที่ดี 

 

พระศาสนจักรสอนวา 

 

 ตาม “คําสอนพระศาสนจักรคาทอลิก”  ขอท่ี 160 เรื่อง 

เสรีภาพแหงความเช่ือ ไดแสดงวา 

 “เพื่อใหเปนไปในแบบของมนุษย” การตอบสนองดวย

ความเช่ือของมนุษยตอพระเจา จักตองเปนการกระทําโดย

สมัครใจ ดังน้ัน จักตองไมมีผูใดท่ีถูกบีบบังคับใหเขามามี

ความเช่ือโดยท่ีตนปรารถนา โดยธรรมชาติของมันเอง การ

สําแดงความเช่ือก็มีลักษณะท่ีตองการกระทําโดยสมัครใจอยู

แลว”... “จริงอยู พระเจาทรงเรียกมนุษยใหมารับใชพระองค

ดวยจิตใจและในความจริง แตถึงแมเสียงเรียกน้ันจะรุมเรา

มนุษยในมโนสํานึก แตก็มิไดบังคับ…เรื่องน้ีปรากฎในจุดสูงสุด

แหงชีวิตของพระคริสตอยู” จริงอยู พระคริสตไดทรงเชิญชวน

ใหเช่ือ และกลับใจแตก็มิไดทรงบังคับใหทําดังน้ัน  “พระองคก็

ทรงเปนประจักษพยานใหแกความจริง แตก็ไมทรงปรารถนาท่ี

จะใชกําลังบังคับใหผูท่ีขัดแยงกับพระองคมามองเห็นความ

จริง อาณาจักรของพระองค… แผไปโดยอาศัยความรัก ซึ่ง

ดวยความรักน้ี พระคริสตผูไดรับการยกสูงขึ้นไปบนไมกางเขน 

ก็ดึงดูดมนุษยทุกคนเขามาหาพระองค”  
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 ใชกิจกรรมทางกายภาพเสริมในจุดสําคัญใหญๆ โดยเฉพาะถาชั้นเรียนของทานใชเวลาเรียนคอนขาง

ยาวนาน 

 เนนวาพวกเขาแตละคนเปนสิ่งพิเศษมาก พระเจาไดสรางพวกเขาแตละคนเพียงคน เ ดี ย ว  ไ ม

สามารถที่จะมีใครเหมือนได เสริมความรูสึกของการเปนเจาของโดยการเรียกชื่อพวกเขาแตละคน

บอยๆ 

 สงเสริมความรูสึกของความปลอดภัย ตัง้แบบแผนปฏิบัติประจําที่สามารถคาดเดาได 

 สงเสริมความมั่นใจในตนเอง ดวยการจัดกิจกรรมที่นักเรียนสามารถทําไดดวยตนเอง 

 

คุณลักษณะเด็กประถม 4-6 

 นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย  เร่ิมที่เขาใจความคิดของการทํางานเปนทีม และการรวมมือกัน 

พวกเขามีการเติบโตของความรูสึกในความยุติธรรม พลังใจของพวกเขากําลังพัฒนา และชวงของสมาธิกําลัง

เพิ่มขึ้น ความซ่ือสัตยจงรักภักดี สามารถที่จะเปนปจจัยที่แข็งแกรงสําหรับพวกเขา ความรูสึกของความ

รับผิดชอบไดเร่ิมตื่นตัว พวกเขามีความสุขที่ไดสะสมสิ่งของ และสรางแบบจําลอง หรืองานอดิเรกอื่นๆ  ในวัย

น้ีคําถามที่ถูกถามบอยที่สุดคือ “อยางไร” 

 ตอไปน้ีเปนคําแนะนําทางการสอนเพื่อนําไปใชกับเด็กในชั้น ป.4  ป.5  และป.6  คําแนะนําเหลาน้ีจะ

ไดรับการประยุกตใหเขากับกิจกรรม และบทเขียนที่ระบุไดอยางไร? 

 ใหโอกาสสําหรับงานกลุม โครงการที่สรางสรรคเปนประโยชนดานศิลปะ เพลง และละครสามารถ

ใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ในขณะที่ความเชื่อของพวกเขายังเขาใจงาย ไรเดียงสา พวกเขาจะกลับมาสนใจในความจริงที่

เก่ียวกับพระเยซูเจา และพระศาสนจักร 

 ใชวิธีการที่ทาทายพลังแหงความจําที่กําลังเติบโต และความสามารถที่กําลังพัฒนาในดานการ

เปรียบเทียบของพวกเขาดวยวิธีใดก็ตามที่ทําใหพวกเขาเกิดความสนใจ และไดมีสวนรวมพัฒนา

กิจกรรม หรือสวนของบทเรียนที่ทานสอนในรายละเอียด 

 เลาเร่ือง โดยเฉพาะเร่ืองที่เลาเก่ียวกับประวัติศาสตร และธรรมประเพณีของพวกเขา สามารถที่จะใช

พระคัมภีรเปนเหมือนกับ “หนังสือนิทาน” โดยเฉพาะเร่ืองราวในภาคพันธสัญญาเดิมซ่ึงมีผลตอการ

ปลูกฝงชีวิตฝายจิต 

 นํานักเรียนเขารวมในโครงการบริการระยะสั้น 

 เปดเผยใหนักเรียนรูถึงภูมิหลังทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตรความเชื่อของพวกเขา : อธิบายถึง

ขนบธรรมเนียม และธรรมประเพณีของเขา 

 

คุณลักษณะนักเรียนมัธยม 1-3 

 วันรุนเหลาน้ีเติบโตอยางรวดเร็ว ฉะน้ันพวกเขาจึงรูสึกอึดอัด พวกเขามีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ

คอนขางบอย ความคิดของตัวเองกําลังพัฒนา ชวงของสมาธิความสนใจยังคงเพิ่มมากขึ้น พวกเขามีพลัง

มากมาย วัยน้ีเปนวัยการบูชาวีระบุรุษ พวกเขาอาจจะทําตามความนิยม และกลุมเพื่อนรุนเดียวกันอยางหนา
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มืดตามัว พวกเขาเร่ิมเปนอิสระจากครอบครัวมากขึ้น หันไปสูคานิยมในความสัมพันธของกลุมเพื่อนรุนเดียวกัน 

พวกเขากําลังมีประสบการณในระดับใหมของการรับรูทางเพศ พวกเขาเร่ิมทําตามมโนธรรมในลักษณะของขาว

และดํา  จุดหักเหของกิจกรรมจะกอรางขึ้นจากภายนอกมากกวาที่จะเกิดขึ้นจากภายใน 

 ตอไปน้ีเปนคําแนะนําทางการสอนเพื่อ

นําไปใชกับเด็กในชั้น ม.1 ม.2  ม.3  คําแนะนํา

เหลาน้ีจะประยุกตใหเขากับกิจกรรม และบทเรียน

ที่ระบุไดอยางไร? 

 ตองออนไหว และเข า ใจ ถึงความ

หลากหลายในการเจริญเติบโต และการ

พัฒนาของเด็กนักเรียนเหลาน้ี สราง

ความสัมพันธ กับพวกเขาดังเชนคน

พิเศษ ในทีทาที่เปนทางบวก 

 ใหตัวอยาง และการเปนพยานของ

บรรดานักบุญ และแบบอยางของคริสต

ชนอื่นๆ 

 เตรียมตัวที่จะปรับเปลี่ยนพลังงานของ

พวกเขาในทางที่สรางสรรค และในเชิง

กอ 

 ยังคงนําเสนอภูมิหลังทางวัฒนธรรม 

และประวัติศาสตรของธรรมประเพณี

ทางศาสนาของเรา 

 ชี้ใหเห็นจุดที่มืดมัวของชีวิต และศีลธรรม แมวานักเรียนจะพบวามันทําลายการกระทําดวยความ

กํากวม 

 แนะนํานักเรียนใหเขารวมกิจกรรมที่พวกเขาสามารถที่จะทํางานรวมกัน 

 ใชวัฒนธรรมของพวกเขา :รวบรวมบทเพลงของพวกเขา ภาพยนตร รายการโทรทัศนที่ชื่นชอบ และ

นักกีฬาที่มีชื่อเสียงแทรกลงในบทเรียน 

 

คุณลักษณะเด็กมัธยม 4-6 

 ในชวงวัยน้ี มิตรภาพไดเจริญขึ้น และไดรับการชมชอบที่ลึกซ้ึงขึ้น นักเรียนเร่ิมมีปฏิสัมพันธภายในตัวเอง 

พวกเขาเร่ิมมองตัวเองเปนเพียงสวนหน่ึงของสิ่งที่ใหญกวา ก็คือ กลุมของพี่นองทั่วโลก การมีนัดและมิตรภาพ

ระหวางเด็กวัยรุนตางเพศเปนสิ่งที่มีความหมายใหม พวกเขาจะมีประสบการณเหมือนกับการ “ตกในความรัก” 

แมวาความรูสึกน้ันจะผานพนไปอยางรวดเร็ว บางเวลานักเรียนอาจจะแสดงความพึงพอใจ หรือความเบื่อ

หนายในการปฏิบัติศาสนกิจ พวกเขามีความตองการเสรีภาพสวนบุคคล และการแสดงตนเอง ซ่ึงพวกเขาปฏิบัติ

ดวยความกระตือรือรน และความรูสึกของการผจญภัย 

 

หรือวาความเปนเด็กไดสูญเสียไป? 

 

 โคโรธี โคเซ็น ใน “เด็กพิการ” ไดใหขอสังเกต

ถึงการเปล่ียนแปลง 4 ประการท่ีเกิดขึ้นในเด็กๆ 

ระดับกลาง ส่ิงเหลาน้ี คือ 

1. ก า ร สู ญ เ สี ย ค ว า ม เ ป น ธ ร ร ม ช า ติ  แ ล ะ

ความสามารถท่ีจะเลน 

2. การสูญเสียความอดทน 

3. แนวโนมท่ีจะเปนผูถูกกระทํามากวาเปนผูกระทํา 

4. การเพิ่มขึ้นของการเห็นแกตัว และการเยาะเยย

ถากถาง 

 เธอไดช้ีชัดวา โลกของเด็กตามท่ีเคยรูจักใน

อดีตไดกําลังสูญหายไป หากปราศจากการขัดขวาง

ของพอแม ผูปกครอง และครู ตอการเปล่ียนแปลงน้ี  

ทานจะแกไขส่ิงเปล่ียนแปลงไดอยางไร? 
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 ตอไปน้ีเปนคําแนะนําทางการเรียนเพื่อนําไปใชกับเด็ก ม.4 ม.5 และ ม.6 คําแนะนําเหลาน้ีจะประยุกต

ใหเขากับกิจกรรม และบทเรียนที่ระบุไดอยางไร? 

 เปนผูฟงที่ดีในแตละพฤติกรรม :  การพยศ ความสงสัย หรือความเบื่อหนาย   ที่ซ่ึงนักเรียนวัยรุน

ของทานมีอยู 

 แสดงบทบาทของครูคําสอนอยางมั่นใจ และยินยอมใหนักเรียนของทานพึ่งพิงแมวาบอยคร้ังที่พวก

เขาอาจจะไมเห็นดวยกับทาน 

 เตือนใจพวกเขาวา พวกเขามีความสามารถที่จะกระทําตามอิสระไดมากขึ้น แตพวกเขาก็ตอง   มี

ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นตอการกระทําของพวกเขาดวย 

 ทาทายพวกเขาใหทําตามแบบอยางที่ดี หลังจากที่ไดรับรูเร่ืองของพระเยซูเจา และการ   ส อ น ข อ ง

พระองคตามที่พระศาสนจักรเสนอให 

 นํานักเรียนเขารวมในกิจกรรมของวัดใหมากที่สุดเทาที่เปนไปได 

 รับรูถึงวัฒนธรรมของนักเรียน  และนําวัฒนธรรมน้ันมาเปนการปฏิบัติทางศาสนา 

 ใชเร่ืองราวจากชีวิตจริงเชื่อมโยงสูมโนธรรม 

 นําเสนอหัวขอทางศาสนาจากความเปนบุคคล และภาพของความสัมพันธ 

 

คุณลักษณะของผูใหญ 

 โดยทั่วไปผูใหญอยูในขั้นตอนของกระบวนการการตัดสินใจที่สําคัญของชีวิต ประสบการณของพวกเขา

เปนแหลงที่มาของการไตรตรอง ความนาเชื่อถือจากหนาที่รับผิดชอบภายนอกเปนเคร่ืองวัดประสบการณชีวิต

ของพวกเขา ผูใหญประสงคที่จะเห็นผลในทันทีทันใดหรือคุณคาของการกระทําโดยทันทีจากเวลาที่พวกเขาเสีย

ไปในการกระทํา ความเปนผูใหญเปนโอกาสที่แสดงใหเห็นถึงการพัฒนาสวนบุคคล พวกเขาตองการที่จะ

สามารถประยุกตสิ่งที่ไดเรียนรูโดยทันทีทันใด 

 คําแนะนําตอไปน้ีจะประยุกตใหเขากับกิจกรรมและบทเรียนที่ระบุไดอยางไร? 

 นําผูใหญเขาสูกระบวนการศาสนศึกษาของพวกเขาอยางตอเน่ือง 

 ประเมินอยางสม่ําเสมอ เพื่อดูวาโครงการในการประชุมเปนไปตามความตองการของผูเขารวม

ประชุม 

 แสดงความเปนผูนําที่เขมแข็งด่ังที่ทานไดชวยใหผูใหญเติบโตในความเชื่อของพวกเขา แตตองเคารพ

ปรีชาญาณที่ไดจากประสบการณชีวิตของพวกเขาเสมอ 

 รวบรวมโครงการของผูใหญบางอยางที่ไดผลเพื่อใหผูเขารวมสามารถนําไปใชไดทันที 
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ตอนท่ี 4  : การตอบรับ 
 

ทําการปรับปรุง 

 ในเร่ืองนําเขาสูบทเรียน ทานไดทองไปในโครงการศาสนศึกษาของวัดตัวอยาง ทานไดเปนประจักษ

พยานถึงอายุที่เหมาะสม บทเรียนที่แข็งขัน และกิจกรรมตางๆ ในตอนน้ีเราจะจินตนาการทองไปใน

โครงการศาสนศึกษาที่ 2 เก่ียวกับแบบแผนความรูของทานในเร่ืองของการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนใน

แตละระดับอายุ  ทานจะแกไข (ถามี) แตละรูปแบบการสอนคําสอนดานลางน้ีอยางไร? ใหอานแตละ

กรณีศึกษา และจดบันทึกความคิดเห็นของทานในบรรทัดที่อยูดานทาย วิธีแกปญหาของครูมีสวนชวยหรือไม? 

ทําไม? ไมมีคําตอบใดที่ดีที่สุดในสถานการณเหลาน้ี แบงปนขอแนะนําของทานกับครูคําสอนทานอื่นๆ 

 

การแสดง 

 การแสดงละครฉลองคริสตมาส   เปนเหตุการณเดนประจําปการศึกษา  แองเจลาจะเลนบทของพระนาง

มารีย เธอบอกครูของเธอวา เธอไมสนใจที่จะแสดงบทน้ีตอไป ครูกลาววา ดูเหมือนวาเธอไมคอยจะมีความสุข

กับบทที่ไดรับ  เราจะแกปญหาน้ีกันไดอยางไร? อันที่จริงแลว แองเจลาตองการเลนบทน้ี แตเธอคิดวาผมของ

เธอไมเหมาะสม เธอและครูคําสอนเห็นพองกันวา แองเจลาจะสวมผาคลุมเพื่อเปนสวนหน่ึงของเคร่ืองแตงกาย 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

พระเปนเจาในเรา 

 โคโรธี เอ ดิกสัน  เขียนไวในหนังสือ “The  Formative Years” วา การพัฒนาฝายจิตไมสมบูรณในความ

มหัศจรรยเห็นไดของธรรมชาติ น่ันเปนแคการเริ่มตน ตอมาเปนการพัฒนาของความเช่ือผานทาง

ความสัมพันธสวนบุคคลกับบุคคลอ่ืนๆ เด็กเล็กๆ คิด ทํา และรูสึกทุกอยางในเวลาเดียวกัน ความสัมพันธ

ของพวกเขาตอพระเจา มาจากท้ังการไดรับการอบรมเล้ียงดู และการแสดงในรูปของความสัมพันธกับบุคคล 

เด็กๆ “แสดงออก” ถึงความเช่ือของเขาในความรักของเขาตอบุคคล ในออมกอด  การจูบ และแมในขณะท่ี 

(น่ังตัก)ของคนท่ีโตกวา เราถนอมเวลาแตละเวลาท่ีเด็กสามารถสัมผัส หรือไดรับการสัมผัสจากบุคคลท่ีหวงใย 

แทจริงแลว ดูเหมือนจะเปนไปไมไดท่ีความเช่ือจะเติบโตในบรรยากาศท่ีปราศจากความสัมพันธของมนุษย

ชาติ 
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การมีลูก 

 

มิทเเชล (อายุ 6 ป) ครูคะ ครูมีลูกคนหน่ึงหรือคะ? 

ครู ชางดีจริงๆ ที่เธอจําได 

มิทเเชล หนูเคยเห็นสามีของครู 

ครู เธอน่ีชางสังเกตนะ 

มิทเเชล ที่สาวของหนูกําลังจะมีลูก  แตวาพี่ยังไมไดแตงงาน 

ครู แลวในตอนน้ีละ 

มิทเเชล เปนไปไดไหมคะ ที่จะมีลูก ถายังไมไดแตงงาน 

ครู ทําไมเธอถึงถามแบบน้ี 

มิทเเชล หนูมีความสุขคะ  แตพอกับแมของหนูโกรธมาก 

ครู เธอกําลังคอยที่จะเห็นเด็กใชไหม? 

มิทเเชล ใชคะ แตคงจะดีกวาถาทุกคนมีความสุข 

ครู เธอตองการใหทุกคนรูสึกเหมือนกับเธอใชไหม? 

มิทเเชล เออ …. มิทเเชลยิ้มใหครูแลวเขากอดเธอ 

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

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

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

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

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

 

การสรางความภูมิใจ 

 ปเตอร อายุ 12 ป อาสาที่จะชวยงานฉลองวัด  หลังจากที่เขาเปนอาสาสมัคร เพื่อนของเขาไดโทรมา

และใหตั๋วชมคอนเสิรตแกเขาตามที่ไดสัญญากันไว  ปเตอรไปงานฉลองวัดและไมไดไปชมคอนเสิรต แตเขารูสึก

ไมมีความสุขในงานฉลองวัด คุณนายโนแอล ครูของเขาตองการที่จะรูวาทําไมเขาจึงดูเศรา เมื่อไดฟงการบอก

เลาเร่ือง การตัดสินใจของเขา คุณนายโนแอลกลาววา “เปนการเลือกที่กลาหาญมาก เธอไดแสดงใหเห็นถึงวินัย  

และคุณลักษณะที่ยิ่งใหญสําหรับคนที่อายุรุนเดียวกับเธอ  ครูรูวาสามารถวางใจเธอได เพราะเธอมีความ

ซ่ือสัตย และรักษาสัญญา"  ปเตอรรูสึกยินดีเชนเดียวกับตนคริสตมาสที่ไดรับการประดับ เขามีความรูสึกที่ดีตอ

ตนเอง และพรอมที่จะทํางานถึงแมงานจะหนัก 

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

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

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

....................................................................................................................................................................... 
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บทภาวนาตอบรับ 

 ในสวนน้ีจะชวยใหทานไดขอบพระคุณพระเจาสําหรับกระบวนการพัฒนาบุคลิกลักษณะของทานเอง 

และการเติบโตในความเชื่อของทาน (ใชเวลา 15 นาที สําหรับการรําพึงและการแบงปน) 

 รําพึงในทางที่ทานไดเดินมาในการพัฒนาบุคลิกลักษณะของทาน ใหคิดดูวาพระเจาไดสถิตอยูกับ

ทานอยางไร ตลอดการเดินทางน้ัน 

 อานบทความในพระคัมภีร  และหยุดคิดดูวาจะนํามาใชในชีวิตของทานอยางไร เมื่อเสร็จ   แลว

ใหภาวนาปดบทเรียนวา 

  

 

“ดูกอนพี่นองทั้งหลาย ที่ทรงเรียกทานก็เพื่อใหมีเสรีภาพ อยาเอา

เสรีภาพของทานเปนชองทางที่จะปลอยตัวไปตามเน้ือหนัง แตจงรับใชกัน

และกันดวยความรักเถิด เพราะวาธรรมบัญญัติทั้งสิ้นน้ันสรุปไดเปนคํา

เดียวคือวา  จงรักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง” (กท.5:13-14) 

 ขาแตพระเจา พระองคทรงรูจักขาพเจา และรักขาพเจากอนที่

ขาพเจาจะเกิดมา โปรดชวยขาพเจาใหนอมรับ และรักตัวของขาพเจาเอง 

โปรดใหขาพเจาสามารถมีความเขาใจที่เจริญขึ้น และมีความไวตอนักเรียน

ของขาพเจา 
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