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บทที่ 1  
การเฉลมิฉลองการสราง 

 
 
จุดมุงหมาย เพื่อเฉลิมฉลองการสรางโลกจักรวาลของพระเปนเจา 

 
อุปกรณ พระคัมภีร ชีทประกอบการอบรม (สําหรับแตละกลุม ถายเอกสารหนาเดียว) 

กระดาษ ปากกา กระดานดํา 
 อุปกรณเสริม กระดาษหรือผาผืนใหญเพื่อทําแผนปาย/จิตรกรรมฝาผนัง อุปกรณ

วาดภาพ/วาดเขียน 
 
พื้นฐานความรูเดิม เร่ืองราวการสรางโลกแบบสงฆ (ปฐก 1:1-2:4 ตั้งแต ศ.ต. ท่ี 5 กอนคริสตกาล) 

เปนขอเขียนทางดานเทววิทยาท่ีเชื่อวาพระเจาทรงเปนผูสรางโลกจักรวาล 
พระองคทรงสรางโลกจากความวางเปลา เขาอธิบายธรรมชาติในบริบทตั้งอยูบน
พื้นฐานของ “วิทยาศาสตร” ทัศนคติทางโลกเดนชัดขึ้นเม่ือบทความนี้ถูกตีพิมพใน 
Ancient Near East บทความนี้มิไดเขียนขึ้นในเชิงวิทยาศาสตร แตเขียนในเชิง
พิธีกรรม เพื่อสรรเสริญพระเจาในฐานะพระผูสราง 

 ในชวงเวลา Second Temple โดยสวนใหญ ทุกๆสัปดาหก็จะมีการสวดบทความนี้ 
(เชน วันอาทิตย ปฐก 1:1-8 วันจันทร ปฐก 1:6-13 และอื่นๆ) พระสงฆจะสวด
ตอนเชา คือทําวัตรเชา ทําวัตรบาย  พระสงฆเหลานี้อาศัยอยูนอกกรุงเยรูซาเล็ม 
และแบงออกเปน 24 กลุม ในระหวางสัปดาห พระสงฆและคนอื่นๆ  ในพื้นท่ีจะมา
ท่ีกรุงเยรูซาเล็ม เพื่ออานและศึกษาการสรางโลก บางทีพระเยซูเจาเองก็อาจจะ
เคยมาท่ีกรุงเยรูซาเล็มดวยเชนกัน  ในการประกอบพิธีทางศาสนา ก็สํานึกเสมอวา
พระเจาเปนพระผูสราง 

 บางที ประเพณีเหลานี้ก็ยังคงปฏิบัติกันอยู ในประเพณีของชาวยิว บทภาวนาเชาก็
จะระลึกถึงการสรางโลกของพระเปนเจา ในพระศาสนจักรตะวันออก (ซึ่งวันใหม
จะเร่ิมขึ้นเม่ือพระอาทิตยตกดิน) การประกอบพิธีกรรมในการเร่ิมตนวันใหม ก็จะ
เปนการเฉลิมฉลองการสราง ในทําวัตรเย็น ก็จะสวดบทสดุดีท่ี 104 ซึ่งเปนบท
สดุดีท่ีเกาแกบทหนึ่งของพระศาสนจักร ท่ีสรรเสริญพระคริสตเจา วาเปนผูสราง
โลกจักรวาล 

 
 
 

แผนการสอน 
(10 นาที) ใหนักเรียนอานพระคัมภีรพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม กจ 14:15 ฮบ 1:10 

อสย 45:18 ยรม 32:17 แลวตอบคําถามตอไปนี้ 
 ในพระคัมภีรไดกลาวถึงพระเจาวาอะไร? 
 ในพระคัมภีร ไดบรรยายวาพระเจาทรงสรางอะไรบาง? 

 อภิปรายสรุปวา พระเจาเปนผูสรางโลกจักรวาล 



 7 

(15 นาที) ผูเขียนพระคัมภีรใชความคิดแง “วิทยาศาสตร” ของพวก Ancient Near East เพื่อ
อธิบายถึงการสรางของพระเปนเจา บอกนักเรียนวา ความคิดของพวก Ancient 
Near Eastern นั้นแตกตางจากความคิดของคนในปจจุบัน ซึ่งอยูชวงปลายศตวรรษท่ี 
20 

 ใหนักเรียนอานพระคัมภีรตอนเหลานี้ แลวพวกเขาก็จะไดรับความคิดเพิ่มเติม ปฐก 
1:2,6-10,14-17 นฮม 9:6 สดด 136:4-9 ฉธบ 5:8 ดนล 3:59-63 2ปต 3:5 1ซมอ 
2:8 โยบ 9:6 

 แนะนําใหพวกเขามองหาคําวา ทองฟา สวรรค ยอดโดม ทะเล น้ําใตบาดาล น้ําบน
ฟา เสาหิน โลก อาจจะใหพวกเขาทํางานเปนกลุม (ดูขางลาง) ใหนักเรียนวาดภาพ
ตามความคิดแบบนี้ ภาพท่ีวาดควรจะดูเหมือนกับภาพขางลางนี้ 

ภาพท่ี 1 
ความคิดของพวก Ancient Near Eastern 

 
ในความคิดของพวก Ancient Near Easter บอกวา โลกถูกลอมรอบดวยน้ํา ท้ังน้ํา
บนสวรรค บนฟา โลกอยูตรงกลาง และมีน้ําอยูใตลาง พระอาทิตย ดวงจันทร และ
ดวงดาวตางๆ ถูกลอมรอบอยูภายใตทองฟาท่ีอยูเหนือโลก 

(5 นาที) ใหเร่ิมดวยความสํานึกวา พระเจาเปนผูสรางโลกจักรวาล และใชแนวคิดของพวก 
Ancient Near East ผูเขียนพระคัมภีรแนวสงฆเขียนหนังสือ ปฐก 1:1-2:4 วาพระ
เจาเปนผูสรางโลกจักรวาล บอกใหนักเรียนทราบวา ปฐก 1:1-2:4 เขียนในเชิง
พิธีกรรม และอธิบายถึงการใชในชวงเวลา Second Temple (ดู พื้นฐานความรูเดิม) 

(20-45 นาที) ความคิดเห็นเกี่ยวกับโลกของวิทยาศาสตรสมัยใหมไมเหมือนกับความคิดของพวก 
Ancient Near East ใหนักเรียนตอบคําถาม 
 พิธีกรรมแบบใดท่ีผูเขียนแนวสงฆใชเขียนในชวงปลายศตวรรษท่ี 20? 

แบงนักเรียนออกเปนกลุมๆ ละ 3-4 คน (หรืออาจจะใหพวกเขาแบงกลุมกันเองก็
ได) แจกชีทประกอบการอบรม แลวใหนักเรียนเขียนบทพิธีกรรม ครูอาจจะใช
พิธีกรรมท่ีใชในวัดก็ได แลวถามนักเรียนวา มีบางอยางท่ีพวกเขาอยากจะทําเชนนี้ใช
หรือไม? 
สําหรับการปฏิบัติ ใหวาดภาพประวัติของโลกจักรวาลลงบนผา แลวใชแหในขบวน
แหหรืออาจจะติดไวรอบวัดก็ได ใหแตละกลุมทํา 2 ผืน    หรืออาจจะใหพวกเขา
ตัดสินใจเองก็ได ครูควรจะทําภาพติดในหองเรียนดวย สําหรับชีทประกอบการอบรม
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นั้น      นักเรียนสามารถตัดและนํามาติดใหเปนเร่ืองราวเกี่ยวกับประวัติของโลก
จักรวาลได 

(10 นาที) สรุปดวยการใหนักเรียนอานบทพิธีกรรมท่ีนักเรียนเขียนขึ้นสัก 1 หรือ 2 ตัวอยาง ถา
หากทําผาเสร็จแลว ก็ใหนํามาประกอบดวย 

  
คําแนะนําเพิ่มเติม ดูภาคผนวก 
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แรกเร่ิม จักรวาลมีความหนาแนนมาก และแลวมันก็ระเบิดขึ้น เราเรียกวา “ระเบิดตูม หรือ  

บิ๊กแบง” เม่ือ 15 ลานปท่ีผานมา ในชวงแรกนั้นมี โปรตอน นิวตรอนและอีเล็กตรอน กอ
ตัวขึ้น   ตอมา ฮีเลียมนิวเคลียรก็กอตัวขึ้น โปรตอนกับฮีเลียม นิวเคลียรจับตัวกันเปน
อิเล็กตรอนและกอตัวขึ้นเปนไฮโดรเจนกับฮีเลียม หนึ่งพันลานปตอมา กลุมดาวตางๆ ก็
เร่ิมกอตัวขึ้น (รวมท้ังกลุมดาวโลกของเราดวย หรือทางชางเผือก) จากหมูเมฆไฮโดรเจน
กับฮีเลียม 

 

 
 
3 พันลานป จักรวาลเร่ิมเย็นตัวลง ไฮโดรเจนกับฮีเลียมในจักรวาลกลายเปนของเหลวเร่ิมกอตัวเปน

ดวงดาว (สวนมากมาจากไฮโดรเจน) ไฮไดรเจนละลายและกอใหเกิดพลังงานและฮีเลียม
เพิ่มมากขึ้น ดวงดาวเร่ิมโปรงแสงขึ้น หนึ่งพันลานปตอมา แกนในของดวงดาว เทอรโม
นิวเคลียรก็เร่ิมเกิดปฏิกิริยากอตัวขึ้นอีกคร้ัง กลุมดาวตางๆ ก็แตกตัวออกไป 
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10.4 พันลานป ดวงอาทิตย โลกและดาวเคราะห ไดกอตัวขึ้นภายใตแรงดึงดูด (หมูเมฆของกาซและ

ฝุนจากดาว) ของทางชางเผือก แกนในของวงกลมไดกอตัวขึ้นเปนดวงอาทิตย แลว
กลุมดาราจักรก็เร่ิมแตกตัวออก กลับรูปใหมเปนกลุมเล็กกลุมนอย  

 
 

 
 
10.4 พันลานป โลกเร่ิมเย็นตัวลง มีภูเขาไฟ ความกดอากาศกอตัวขึ้นบนโลก และตอมา ไฮโดรเจน 

คารบอน ออกซิเจนและธาตุฟอสฟอรัส ไดรวมตัวกันเปน Biomolecules 
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11.2 พันลานป  สิ่งมีชีวิตปรากฏขึ้นบนโลกเปนคร้ังแรก เซลสแรกเปนเซลสเล็กคลายๆกับแบคทีเรีย

ในปจจุบัน แตอีกหนึ่งพันลานปตอมา เซลสนั้นก็สังเคราะหแสงโดยใชน้ํา ออกซิเจน
เร่ิมสะสมในบรรยากาศ และในท่ีสุดมันก็เร่ิมพัฒนาขึ้นมา 

 
 

 
 

13.4 พันลานป เซลสตางๆก็พัฒนาขึ้นมาเปนเซลสท่ีใหญขึ้น    เซลสเหลานี้คือเซลสท่ีกอใหเกิด
โบรตอน เชื้อรา วัชพืชและสัตวตางๆ (รวมท้ังมนุษยดวย) 
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14.3 พันลานป แบคทีเรียน้ําเงินเขียวปรากฏขึ้นบนแผนดิน มีพืชเกิดขึ้นในทะเล สัตวตัวเล็กๆ อาศัย

อยูในทะเล 
 

 
 
14.43 พันลานป มีสิ่งมีชีวิตมากมายในทองทะเล และมีสัตวท่ีใหญกวาเกิดขึ้น เชน แมงกะพรุน สัตว

ทะเล ปลาดาว ไสเดือน และพืชตางๆ เกิดขึ้นจากกาทับถมของพวกสาหรายทะเล 
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14.5 พันลานป มีสัตวตางๆ เพิ่มมากขึ้นในทองทะเล อยางเชน พวกหอย ปลาหมึก แมงดาทะเล พืช
ตางๆ ก็เกิดจากการทับถมของพวกสาหรายทะเล ในยุคนี้ก็มีบางอยางท่ีสูญพันธุไป 
อาจเนื่องมาจากการเย็นตัวของพื้นโลก 

 

 
 
 

14.57 พันลานป มีภูเขามากขึ้น และน้ําทะเลเร่ิมตื้น พืชและสัตวตางๆเร่ิมขึ้นมาอยูบนแผนดิน และ
พบซากพืชใกลๆ ชายฝง บนแผนดินมีแมลงปองและกิ้งกือ และในทะเลก็มีปลา
มากมาย 
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14.6 พันลานป อากาศอุนและแหง พวกแมลงตางๆ รวมท้ังแมลงมุมอาศัยอยูบนแผนดิน และพวก
สัตวคร่ึงบกคร่ึงน้ําก็ปรากฏขึ้น มีพืชขนาดใหญ พวกตนสน และพืชจําพวกมอซปก
คลุมแผนดิน ในทะเลก็มีปลาท้ังจําพวกมีขากรรไกรและไมมี มีการสูญพันธุเกิดขึ้นใน
ยุคนี้ อาจมีผลมาจากสะเก็ดดาวตก 

 
 

 
 
14.65 พันลานป ยุคนี้เปนยุคของสัตวคร่ึงบกคร่ึงน้ํา สัตวเล้ือยคลานปรากฏขึ้นเปนคร้ังแรก รวมท้ัง

สัตวจําพวกมีปก และแมลงดวย แผนดินถูกปกคลุมไปดวยตนเฟน ตนสนขนาดใหญ 
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14.7 พันลานป อากาศเร่ิมเย็นและแหงแลงขึ้น มีภูเขามากขึ้น บนแผนดินก็มีพวกสัตวเล้ือยคลาน
ชนิดตางๆ แมลงชนิดตางๆ และก็มีสัตวเล้ือยคลานท่ีเล้ียงลูกดวยนมปรากฏขึ้นเปน
คร้ังแรก แผนดินก็เต็มไปดวยตนเฟน ตนมอซ ขนาดใหญ ในยุคนี้ก็มีการสูญพันธุ
เชนกัน 

 
 

 
 

14.75 พันลานป ระดับน้ําทะเลเร่ิมลดลง อากาศแหงแลง และเร่ิมมีไดโนเสาร  สัตวเล้ียงลูกดวยนม 
แผนดินก็มีพวกเฟน และพืชอื่นๆ ในยุคนี้ก็มีการสูญพันธุ 
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14.8 ลานป ยังคงมีภูเขา และอากาศเบาบางและชื้น ไดโนเสาร เตา จระเข และสัตวเล้ือยคลาน
ทองเท่ียวไปในโลก บนทองฟาก็มีไดโนเสารจําพวกมีปก และในทะเลก็มีสัตวจําพวก
เล้ือยคลาน มีสัตวเล้ียงลูกดวยนมขนาดเล็ก และวัชพืชตางๆ ปกคลุมแผนดิน 

 
 

 
 

14.86 พันลานป น้ําทะเลทวมแผนดิน อากาศเบาบาง ไดโนเสารและสัตวกินแมลงตัวเล็กๆ ยังคงมีอยู 
และตนไมจําพวกตนสนก็มีอยู ไมดอกเร่ิมปรากฏขึ้นเปนคร้ังแรก ในยุคนี้ก็มีการสูญ
พันธุดวย อันเนื่องมาจากสะเก็ดดาวตก 
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14.93 พันลานป ไดโนเสารสูญพันธุ สัตวเล้ียงลูกดวยนมและท้ังสัตวจําพวกลิงก็ยังมีอยู ไมดอก (หญา
และตนไม) อุดมสมบูรณมาก ปลาทะเลจําพวกเล้ียงลูกดวยนมและปลาวาฬวายอยู
ในมหาสมุทร นกบินในอากาศ บรรพบุรุษของมนุษยปรากฏขึ้นเม่ือหาลานปท่ีแลว 

 

 
 
15 พันลานป สัตวเล้ียงลูกดวยนมสมัยใหม รวมท้ังมนุษยดวยยังคงมีอยู บนโลกเต็มไปดวยไมดอก 
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กิจกรรม 
1. ใหอานพระคัมภีร กจ 14:15 ฮบ 1:10 อสย 45:18 ยรม 32:17 พระเจาทรงกระทําสิ่งใด? 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
2. ผูเขียนพระคัมภีรไดใชแนวความคิดของ Ancient Near Eastern ในการอธิบายการสรางโลกจักรวาล
ของพระเปนเจา ในพระคัมภีรไดบรรยายถึงการสรางโลกจักรวาลอยางไร? 
ปฐก 1:2,6-10,14-17 
............................................................................................................................................... 
นฮม 9:6 
............................................................................................................................................... 
สดด 136:4-9 
............................................................................................................................................... 
ฉธบ 5:8 
............................................................................................................................................... 
ดนล 3:59-63 
............................................................................................................................................... 
2ปต 3:5 
............................................................................................................................................... 
1ซมอ 2:8 
............................................................................................................................................... 
โยบ 9:6 
............................................................................................................................................... 
 
Ancient Near Eastern มีความเห็นอยางไรเกี่ยวกับโลกจักรวาล? ใหนักเรียนวาดรูปในกระดาษ
ดานหลัง 
 
3. เราจะเขียน ปฐก 1:1-2:4 วาอยางไรในปจจุบัน? ใหใชชีทประกอบการอบรมอางอิง แลวใหนักเรียน
เขียนบทพิธีกรรม เพื่อสรรเสริญกิจการของพระเจา 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

  


