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ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
ปการศึกษา 2552

บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ 1) พั ฒ นาสื่ อ การศึ ก ษาด ว ยโปรแกรม Microsoft
PowerPoint เรื่อง ความสุขแท 8 ประการ สําหรับเยาวชนคาทอลิกที่มีอายุระหวาง 15-24 ป ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยโปรแกรม Microsoft
PowerPoint เรื่อง ความสุขแท 8 ประการ ของนักเรียนกอนและหลังเรียน 3) ศึกษาความคิดเห็นของ
เยาวชนคาทอลิกที่มีอายุระหวาง 15-24 ป ที่มีตอสื่อการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
เรื่อง ความสุขแท 8 ประการ กลุมตัวอยางเปนเยาวชนคาทอลิกที่มีอายุระหวาง 15-24 ป ที่กําลัง
ศึกษาในวิทยาลัยแสงธรรม สาขาคริสตศาสนศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 20 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) สื่อการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เรื่อง
ความสุ ข แท 8 ประการสํ า หรั บ เยาวชนคาทอลิ ก ที่ มี อ ายุ ร ะหว า ง 15-24 ป 2) แบบทดสอบวั ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการศึกษา เรื่อง ความสุขแท 8 ประการ 3) แบบสอบถามความ
คิดเห็นของผูเรียนที่มีตอสื่อการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เรื่อง ความสุขแท 8
ประการ การวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที t-test
dependent
ผลการวิจัยพบวา
(1) สื่อการสื่อการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เรื่อง ความสุขแท 8
ประการสําหรับเยาวชนคาทอลิกที่มีอายุระหวาง 15-24 ป ประกอบดวยหนวยการศึกษา 8 หนวย มี
ประสิทธิภาพเทากับ 87.65/88.20 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 80/80
(2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
เรื่อง ความสุขแท 8 ประการสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01
(3) ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอสื่อการศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับเห็น
ดวยมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวานักศึกษาเห็นดวยในระดับเห็นดวยมากที่สุด 1 รายการคือ
การเรียนดวยสื่อการศึกษาทําใหนักศึกษามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น และที่เห็นดวยในระดับมาก
จํานวน 7 รายการคือ ทบทวนบทเรียนไดสะดวกและงายขึ้น ทําใหมีประสบการณในการใช
คอมพิวเตอรมากขึ้น กระตุนใหเกิดการเรียนรู ทําใหสนุกสนาน ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ทําตาม
ความสามารถของนักศึกษา และสอนไดตรงตามวัตถุประสงคของการเรียน ที่เห็นดวยในระดับปาน
กลาง 2 รายการคือทําใหเกิดความคิดสรางสรรค และทําใหเขาใจบทเรียนไดดีขึ้น
คําสําคัญ

1) การพัฒนาสื่อการศึกษา
3) ความสุขแท 8 ประการ

2) โปรแกรม Microsoft PowerPoint
4) เยาวชนคาทอลิก

ก

Abstract
The purposes of this research were 1) To develop an instructional media by Microsoft
PowerPoint about the 8 Beatitudes for 15-24 year-old Catholic youths to be effective following
80/80 standard 2) To compare learning achievement between pre-learning and post-learning from
Microsoft PowerPoint about the 8 Beatitudes 3) To study the opinions of 15-24 year-old Catholic
youths about an instructional media by Microsoft PowerPoint about the 8 Beatitudes. The samples
consisted of 20 Catholic youths who were 15-24 years old and studied in Christian Studied
Program at Saengtham College in 1st semester of 2009 academic year. The research tools were as
following 1) Instructional media by Microsoft PowerPoint of 8 Beatitudes for 15-24 year-old
Catholic youths 2) Learning achievement by pre-test and post-test about the 8 Beatitudes 3)
Questionnaires using to collect the data and statistic data analyzed by the percentage, mean, standard
deviation and t-test dependent.
The research found that
1) The instructional media by Microsoft PowerPoint of 8 Beatitudes for 15-24 year-old
Catholic youths containing of 8 educational units was effective as 87.65/88.20 that was higher
than the 80/80 standard.
2) Learning achievement from Microsoft PowerPoint about the 8 Beatitudes revealed
that pre-learning achievement was higher that post- learning achievement at 0.01 level of statistical
significance.
3) The opinions of the students about the instructional media were agreed at high level.
Moreover, when considered as each item, it was found that there was 1 item which the students
agreed at highest level. That was learning by instructional media could make them more
confident. There were also 7 items which the students agreed at high level. Those were 1)
comfortable and simple to review the lesson 2) computer skill could be more improved 3) to
stimulate them to study more 4) to enjoy the lesson, 5) to associate to student centre educational
system, 6) to learn under the student’s abilities and 7) teaching concerning to learning’s objectives
Finally, there were 2 items which the students agreed at fair level. They were to help easily
understand the lessons and to bring about the creativity.
KEYWORDS: 1) The Development of Instructional Media
3) The 8 Beatitudes
ข

2) Microsoft PowerPoint
4) Catholic Youths

ในปการศึกษา 2551 ที่ผานมา ศูนยวิจัยฯ ไดสํารวจความตองการบริการความรูเกี่ยวกับ
คริสตศาสนาของคริสตชนไทย
เพื่อเปนการตอยอดผลที่ไดจากการศึกษาดังกลาว ศูนยวิจัยฯ จึงไดพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับ
การพัฒนาสื่ออิเลกทรอนิกสที่มีเนื้อหาดานพระคัมภีรสําหรับเยาวชนไทย ภายใตหัวของานวิจัยเรื่อง
การพัฒนาความรูดานคริสตศาสนาสําหรับคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย หวังเปนอยางยิ่งวาผล
ที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนตอการพัฒนาความรูของคริสตชนไทยโดยเฉพาะในกลุม
เยาวชนคาทอลิกที่มีอายุระหวาง 15-24 ป
คณะผูวิจัยจึงไดศึกษาวิจัย “การพัฒนาสื่อการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
เรื่อง ความสุขแท 8 ประการ สําหรับเยาวชนคาทอลิกที่มีอายุระหวาง 15-24 ป” โดยมีวัตถุประสงค
ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาสื่อการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เรื่อง ความสุขแท 8
ประการ สําหรั บเยาวชนคาทอลิก ที่มีอายุระหวาง 15-24 ป ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เรื่อง
ความสุขแท 8 ประการ ของนักเรียนกอนและหลังเรียน
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของเยาวชนคาทอลิ ก ที่ มี อ ายุ ร ะหว า ง 15-24 ป ที่ มี ต อ
สื่อการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เรื่อง ความสุขแท 8 ประการ
ขอบคุณคณะกรรมการดําเนินงานศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
ที่ ช ว ยอํ า นวยความสะดวกและอนุ มั ติ ใ ห ง านวิ จั ย นี้ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป
การศึกษา 2552
คณะผูวจิ ัย
พฤษภาคม 2553
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ความเจริญกาวหนาทั้งทางดานการศึกษา วิทยาศาสตรการแพทย การสื่อสารโทรคมนาคม
เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหมนุษยมีความสามารถในการใชเหตุผลทางสติปญญามากขึ้น สิ่งที่
พัฒนาควบคูไปกับความเจริญกาวหนาดานตางๆ ของสังคมโลกก็คือการดํารงชีวิตของมนุษยใน
ปจจุบัน ไมวาจะเปนการทํางานเพื่อหาคาครองชีพ การเลี้ยงดูบุตรหลาน ดังจะเห็นไดจากในวง
การศึกษามีการพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะดานการคิดวิเคราะห พัฒนาความเปนเลิศดานสติปญญา
วงการแพทยไดพัฒนาภูมิคุมกัน วัคซีนปองกันโรคเพื่อใหมนุษยมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้น การสื่อสาร
ไดพัฒนาใหมีการติดตอไดอยางกวางขวางมากขึ้น การเดินทางไดปรับปรุงเสนทางใหสะดวกและ
รวดเร็วมากขึ้น ฯลฯ
ทามกลางกระแสความเจริญกาวหนาของสังคมโลก องคกรศาสนาก็ไมหยุดนิ่งที่จะเผยแผ
ความเชื่อความศรัทธาเชนกัน ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรมเล็งเห็น
ความสําคัญในความกาวหนาที่ไมหยุดนิ่งของสังคมโลก การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วที่อาจจะ
สงผลกระทบตอระบบความเชื่อความศรัทธาและการปฏิบัติศาสนกิจของคริสตชนได ดังนั้นจึง
พยายามผลักดันใหเกิดองคความรูเขาถึงระบบความเชื่อความศรัทธาของคริสตชนเพื่อคริสตชนจะ
ไดนําความรูเหลานี้ไปปรับใชใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติศาสนกิจในชีวิตประจําวันของตน
ในปการศึกษา 2551 ที่ผานมา ศูนยวิจัยฯ ไดสํารวจความตองการบริการความรูเกี่ยวกับ
คริสตศาสนาของคริสตชนไทย วัตถุประสงคของการสํารวจเพื่อศึกษาความตองการในรับบริการ
เกี่ ย วกั บ คริ ส ต ศ าสนาของคริ ส ตชนไทยทั้ ง 10 สั ง ฆมณฑล เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการสํ า รวจเป น
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับที่ศูนยวิจัยฯ สรางขึ้นเอง เก็บรวบรวมขอมูล โดย
ใชแบบสอบถามซึ่งไดสงใหคริสตชนไทยจํานวน 200 ฉบับ ไดรับกลับคืน 157 ฉบับ คิดเปนรอยละ
78.50 วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา

1. เนื้อหาการอบรมคริสตศาสนามีความสําคัญกับคริสตชนในภาพรวมอยูในระดับมาก
( X =4.23) เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยเปนรายขอพบวาเนื้อหาเรื่องพระคัมภีร ( X =4.82) มีคะแนน
เฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาไดแก เนื้อหาเรื่องขอบัญญัติ/พระบัญญัติ ( X =4.69) และเนื้อหาเรื่องการ
อภิบาลคริสตชน ( X =3.28) มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด
2. วิธีการอบรมคริสตศาสนาควรเปนการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (รอยละ 45.32) การ
บรรยายความรูทางวิชาการ (รอยละ 22.52) การจัดสัมมนา/เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู (รอยละ 11.90)
การเทศนในพิธีกรรม (รอยละ 8.86) การศึกษาความรูดวยตนเอง (รอยละ 6.84) การจัดคายอบรม
(รอยละ 4.56)
3. กลุมเปาหมายที่เหมาะสําหรับการเผยแพรความรูมากที่สุดคือ กลุมเยาวชน อายุ 15-24
ป (รอยละ 45.82) ผูใหญ อายุ 25-54 ป (รอยละ 31.65) เด็กนักเรียน อายุ 6-14 ป (รอยละ 16.20)และ
กลุมผูสูงอายุ อายุ 55 ปขึ้นไป (รอยละ 6.33)
ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษา ไดดังนี้ คริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยสวนใหญตองการ
ทราบเนื้อหาดานพระคัมภีรจากวิธีการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสโดยเผยแพรความรูดังกลาวใหกับกลุม
เยาวชนที่มีอายุระหวาง 15-24 ป
ดังนั้นเพื่อเปนการตอยอดผลที่ไดจากการสํารวจความตองการบริการความรูเกี่ยวกับคริสต
ศาสนาของคริ สชนไทย ศูน ยวิจัย จึงไดพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่ ออิเ ล็กทรอนิกสที่มี
เนื้อหาดานพระคัมภีรสําหรับเยาวชนไทย ภายใตหัวของานวิจัยเรื่องการพัฒนาความรูดานคริสต
ศาสนาสําหรับคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย หวังเปนอยางยิ่งวาผลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้จะ
เปนประโยชนตอการพัฒนาความรูของคริสตชนไทยโดยเฉพาะในกลุมเยาวชนคาทอลิกที่มีอายุ
ระหวาง 15-24 ป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาสื่อการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เรื่อง ความสุขแท 8
ประการ สําหรับเยาวชนคาทอลิกที่มีอายุระหวาง 15-24 ป ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เรื่อง
ความสุขแท 8 ประการ ของนักเรียนกอนและหลังเรียน
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของเยาวชนคาทอลิ ก ที่ มี อ ายุ ร ะหว า ง 15-24 ป ที่ มี ต อ
สื่อการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เรื่อง ความสุขแท 8 ประการ
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คําถามการวิจัย
1. สื่อการศึกษาดวยดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เรื่อง ความสุขแท 8 ประการ
สําหรับเยาวชนคาทอลิกที่มีอายุระหวาง 15-24 ป มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 หรือไม
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเยาวชนคาทอลิกที่มีอายุระหวาง 15-24 ปหลังเรียนดวย
สื่อการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เรื่อง ความสุขแท 8 ประการ สูงกวากอนเรียน
หรือไม
3. ความคิดเห็นของเยาวชนคาทอลิกที่มีอายุระหวาง 15-24 ป ที่มีตอสื่อการศึกษาดวย
โปรแกรม Microsoft PowerPoint เรื่อง ความสุขแท 8 ประการ อยูในระดับใด

สมมติฐานการวิจัย
1. สื่อการศึกษาดวยดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เรื่อง ความสุขแท 8 ประการ
สําหรับเยาวชนคาทอลิกที่มีอายุระหวาง 15-24 ป มีประสิทธิภาพตามเกณฑไว คือ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเยาวชนคาทอลิกที่มีอายุระหวาง 15-24 ป หลังเรียนดวย
สื่อการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เรื่อง ความสุขแท 8 ประการ สูงกวากอนเรียน

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากร ไดแก เยาวชนคาทอลิกในประเทศไทยที่มีอายุระหวาง 15-24 ป ซึ่งอยูใน
เขตการปกครองคาทอลิกทั้ง 10 สังฆมณฑล ประกอบดวย อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑล
จั น ทบุ รี อั ค รสั ง ฆมณฑลท า แร -หนองแสง สั ง ฆมณฑลเชี ย งใหม สั ง ฆมณฑลอุ บ ลราชธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี สังฆมณฑลนครสวรรค สังฆมณฑลสุราษฎรธานี สังฆมณฑลราชบุรีและ
สังฆมณฑลนครราชสีมา
2. ระยะเวลาในการวิจัยภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552
3. ขอบเขตการวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษา
3.1 การสรางสื่อการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เรื่อง ความสุขแท 8
ประการสําหรับเยาวชนคาทอลิกที่มีอายุระหวาง 15-24 ป
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เรื่อง ความสุขแท
8 ประการ
3.3 ความคิดเห็นของเยาวชนคาทอลิกที่มีอายุระหวาง 15-24 ป ที่มีตอสื่อการศึกษา
ดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เรื่อง ความสุขแท 8 ประการ
4. ตัวแปรที่ศึกษา มีดังนี้
4.1 ตัวแปรตน ไดแก สื่อการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เรื่อง
ความสุขแท 8 ประการสําหรับเยาวชนคาทอลิกที่มีอายุระหวาง 15-24 ป
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4.2 ตัวแปรตาม ไดแก
4.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เรื่อง
ความสุขแท 8 ประการ
4.2.2 ความคิ ด เห็ น ของเยาวชนคาทอลิ ก ที่ มี อ ายุ ร ะหว า ง 15-24 ป ที่ มี ต อ
สื่อการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เรื่อง ความสุขแท 8
ประการ

นิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อความเขาใจศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัยตรงกัน คณะผูวิจัยจึงนิยามความหมายและ
ขอบเขตของคําศัพทที่เปนคําหลักๆ ไวดังนี้
1. การพัฒนาสื่อการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เรื่อง ความสุขแท 8
ประการ หมายถึง การสรางสื่อการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เรื่อง ความสุขแท 8
ประการ โปรแกรมนี้เปนลักษณะการเสนอขอมูลตอเนื่องดวยภาพ ขอความ กราฟและตารางและ
สามารถแทรกภพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ ผูเรียนสามารถทบทวนและเลือกศึกษาไดตามถนัด
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่ไดหลังจากการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเรื่อง ความสุขแท 8 ประการ
3. ประสิทธิภาพของสื่อการสอน หมายถึง คาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 (E1/E2) ซึ่ง
80 ตัวแรก (E1) หมายถึง คาเฉลี่ยรอยละ 80 ของคะแนนทําไดจากการทําแบบทดสอบระหวางเรียน
80 ตัวหลัง (E2) หมายถึง คาเฉลี่ยรอยละ 80 ของคะแนนที่นักเรียนทําไดจากการทําแบบทดสอบ
หลังเรียน
4. ความคิดเห็น หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของนักเรียนที่มีตอสื่อการศึกษาดวยโปรแกรม
Microsoft PowerPoint เรื่อง ความสุขแท 8 ประการเกี่ยวกับประโยชนของสื่อการศึกษา
5. เยาวชนคาทอลิก หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาในสังกัดโรงเรียนคาทอลิกที่มีอายุระหวาง
15-24 ป ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
1. ไดสื่อการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft Powerpoint เรื่อง ความสุขแท 8 ประการ
สําหรับเยาวชนคาทอลิกที่มีอายุระหวาง 15-24 ป
2. เยาวชนคาทอลิกที่มีอายุระหวาง 15-24 ปมีความรูดานคริสตศาสนาเรื่องความสุขแท 8
ประการเพิ่มมากขึ้น
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การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความรูดานคริสตศาสนาสําหรับคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย
ผูวิจัยศึกษาคนควาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้
1. แนวทางการพัฒนาความรูสําหรับคริสตชนคาทอลิกไทย
1) สถานการณ
2) เปาหมายการพัฒนาเยาวชน
3) ลักษณะที่พึงประสงค
4) บุคคลเปาหมาย
5) เนื้อหาที่เหมาะสมสําหรับผูรับการอบรม
6) วิธีการในการอบรม
7) บทบาทหนาที่ของผูอภิบาลเยาวชน
2. พระคัมภีร
1) ความหมาย
2) ประเภท
3) วิธีการใชพระคัมภีร
4) อักษรยอของพระคัมภีร
3. คําสอนของพระเยซูเจาเรื่องความสุขแท
1) บทนํา
2) โครงสราง
3) ตัวบทพระคัมภีร
4) บทสรุป
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ตอนที่ 1 แนวทางการพัฒนาความรูสําหรับคริสตชนคาทอลิกไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอบรมคริสตศาสนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน ได
ศึกษาเรื่อง “การดําเนินชีวิตของเยาวชนคาทอลิกวัย 16-20 ป” โดยมีบาทหลวงวัชศิลป กฤษเจริญ
เป น ประธานคณะกรรมการดํ า เนิ น งานวิจัย ไดสรุป แนวทางการพั ฒ นาความรูสํา หรั บ เยาวชน
คาทอลิกไทยมีรายละเอียดของเนื้อหา ดังนี้
1. สถานการณ
งานการอบรมคริส ตศาสนธรรมเยาวชนเป น งานการอบรมที่ต อเนื่อ งมาจากวัย เด็ ก
วัยเยาวชนเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอระหวางเด็กและผูใหญที่ตองเผชิญกับสังคมทางเลือกอันหลากหลาย
ทั้งดีและราย ดังนั้นจึงจําเปนที่ผูอภิบาลทั้งหลายจะตองใหความสําคัญกับพวกเขาเปนพิเศษเพราะ
พวกเขาไมใชแคเปนความหวังสําหรับอนาคตเทานั้น แตพวกเขายังเปนบุคคลแหงโลกปจจุบัน เปน
ทรัพยากรที่มีคาของคริสตศาสนจักร (ประเด็นที่ทาทายจากคําแถลงการณของการประชุมใหญครั้ง
ที่ 7 สหพันธสภามุขนายกเอเชีย: ทิศทางหนา 158 ขอ 1) จากสภาพความเปนจริงในคริสตศาสนจักร
ประเทศไทย พบวาเยาวชนที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปนั้น สวนหนึ่งกําลังศึกษาอยูทั้งในและนอกสถาบัน
ของคริสตศาสนจักร อีกสวนหนึ่งกําลังทํางานทั้งในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และงานบริการ
ทั่วไป เยาวชนที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันของคริสตศาสนจักรจะไดรับการอบรมอยางตอเนื่องและ
เปนระบบดวยกิจกรรมที่หลายหลากแตที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันอื่นๆ และที่ตองทํางานอาชีพ
มักจะขาดการอบรมฯ ที่ตอเนื่องและเปนระบบ นอกจากพวกเขาจะเขาสังกัดกลุมหรือองคกรตางๆ
ที่ทางวัดจัดขึ้น
อยางไรก็ตามไดมีการประเมินสภาพการณงานคําสอนในอดีตและปจจุบันใหเห็นรูปแบบ
การทํางานคําสอน ดังนี้
ตารางที่ 2.1 การประเมินสภาพการณงานคําสอนในอดีต
ที่
ใคร
ทําอะไร
1 คุณพอเจาวัด เทศน-ใหคําปรึกษา-สอนขับรอง
นําเที่ยว-สอนคูแตงงาน
2 ซิสเตอร
สอนคําสอน-ขับรอง
จิตตาภิบาล
3 ครูคําสอน พี่เลี้ยง-ชวยสอน-แนะนํา
4 พอ/แม
สอน-บังคับเรื่องศาสนา
แบบอยาง-เครงครัด
5 เครือญาติ
ผลักดัน-เครงครัด
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อยางไร
ทองจํา-เอาการ-ใหรางวัล
ลงโทษ-แขงขัน
ทองจํา-เอาการ-ใหรางวัล
ลงโทษ-แขงขัน-ใกลชิด
เพื่อนรวมทาง
แบบอยางดวยชีวิต-เครงครัด
ผลักดัน-ชวยพอแม

ตารางที่ 2.1 (ตอ)
ที่
ใคร
6 กลุมกิจกรรม

ทําอะไร
เขมแข็ง-โดดเดน-เปนหนึ่งเดียว
คายเยาวชน-คําสอนฟนฟูจิตใจ
7 ศูนยเยาวชน เปนที่รวมของสมาชิก
8 สื่อ
มีนอย-อุดมสาร-คําสอน
ประวัตินกั บุญ
9 โรงเรียน
สอนคําสอนนอกระบบ
เอื้อสถานที่-สื่อ
10 พอ/แมทูนหัว ชี้แนะ

อยางไร
มีพบปะกันบอย-คายเยาวชน
พิธีกรรม-พัฒนา-ชวยวัดในทุกดาน
สงเสริมบทบาท-กิจกรรมเอื้อสถานที่ทุน
มีโอกาสอานบาง-รวมสําหรับทุกคน
บทบาทนอยลง-ชวยตามโอกาส
บทบาทของพอแม-แนะนําชวยเหลือ

ตารางที่ 2.2 การประเมินสภาพการณงานคําสอนในปจจุบัน
ที่
ใคร
ทําอะไร
อยางไร
1 คุณพอเจาวัด
มีเวลานอยลง-สอนคู
ใหการสนับสนุนดานสื่อและ ทุนวัตถุ-ไม
แตงงาน
มีเวลาสอนจริง
2 ซิสเตอร
สอน-จัดกิจกรรมเยาวชน
สอน-จัดกิจกรรมอยางจริงจังตอเนื่อง
3 ครูคําสอน
สอน-เปนพี่เลีย้ ง-อภิบาล
สอน-เปนผูนํากิจกรรม
4 พอ/แม
ไมเครงครัด-ไมสนใจ
ปลอยใหเปนหนาที่ของโรงเรียน/วัด
ไมเปนตัวอยางที่ดี
5 เครือญาติ
ไมเครงครัด-ไมสนใจ
ปลอยใหเปนหนาที่ของโรงเรียน/วัด
ไมเปนตัวอยางที่ดี
6 กลุมกิจกรรม
มีรวมกลุมกิจกรรม
รวมกลุมกิจกรรมอยางหลวมๆ/บาง
โอกาส-กลุมจํานวนนอยลง
7 ศูนยเยาวชน
มีหนวยงานชัดเจน-ทํางาน สนับสนุน-ติดตามตอเนื่องชัดเจน
เฉพาะ
8 สื่อ
ผลิตมากขึ้น-คุณภาพดีขึ้น
สื่อมีมากขึ้น-มีอิทธิพลแตสูขางนอก
หลายแบบ
ไมได
9 โรงเรียน
มีบทบาทมากขึ้น-มีการสอน สอนเปนระบบ/ชัดเจน-เด็กเห็นเปนวิชา
มากขึ้น
มากกวาเปนชีวิตจริง เด็กไมกลาแสดง
ตัวเปนคริสตชน
10 พอ/แมทูนหัว
มีบทบาทนอยลง
ใชบริการนอยมาก
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2. เปาหมายการพัฒนาเยาวชน
เพื่อใหการอบรมฯ มีแนวทางที่สอดคลองกับคําสอนของคริสตศาสนจักรสากลและตาม
ทิศทางงานอภิบาลของคริสตศาสนจักรประเทศไทย จึงเห็นสมควรใหมีการพัฒนาดานตางๆ ดังนี้
ดานชีวิตที่สัมพันธกับพระเจา
มีชีวิตที่สนิทกับพระเจา ยึดพระคริสตเปนหนทาง ความจริงและชีวิต แสดงออกดวย
ชี วิ ต ภาวนา เข า ร ว มพิ ธี ก รรมและศี ล ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ ละตระหนั ก ถึ ง การประทั บ อยู ข องพระเจ า ใน
ชีวิตประจําวัน
ดานอัตลักษณของบุคคล
ยึ ด พระคริ สตเ ป น หลั ก ในการดํ า เนิ น ชีวิ ตซึ่ ง ประกอบดว ยความรั ก ความเมตตา
เคารพในศักดิ์ศรีดุจดังเกลือ เชื้อแปงและแสงสวางในทุกสถานการณของชีวิต เปนมิตรกับทุกคน มี
ความภูมิใจและอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นของตน
การเปนสมาชิกของคริสตศาสนจักร
ตระหนักถึ งการเปนเจาของคริสตศาสนจักร โดยรวมรับผิ ดชอบในพันธกิจตาม
พระพรของแตละบุคคลและเสริมสรางคริสตศาสนจักรใหเจริญกาวหนาดวยการเปนผูประกาศ
พระวรสารสูปวงชน
ดานอาชีพ (กระแสเรียก)
รูจักตนเองอยางถองแทเพื่อเลือกและตัดสินใจในชีวิตของตนเองไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม
3. ลักษณะที่พึงประสงค
เยาวชนพึงมีลักษณะที่สําคัญ 22 ประการดังตอไปนี้
1) เขาใจชีวิตคริสตชน
2) มีหลักศาสนา
3) ดําเนินชีวิตอยางเปนรูปธรรม
4) แกปญหาดวยหลักธรรม
5) เคารพศักดิ์ศรีชาย/หญิง
6) จิตสํานึก
7) รูวิธีภาวนา
8) เจริญชีวิตตามคุณคาพระวรสาร
9) รูจักเลือกตัดสินใจได
10) สํานึกถึงการประทับอยูของพระในชีวิตประจําวัน
11) เขาใจพิธีกรรม
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12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

ศีลศักดิ์สิทธิ์
เปนตัวอยางที่ดี
เปนสมาชิกที่มีชีวิตชีวาของคริสตศาสนจักร
เปนสมาชิกที่ดีของสังคม
รักงาน มีอาชีพที่ดี
เปนเพื่อนที่ดีกับทุกคน
มีคุณธรรมพื้นฐานที่พึงประสงคของสังคมไทย
ภาคภูมิใจในภูมิปญญาทองถิ่นของตน ของชาติพันธุของตน
กลาเปนคนดีของสังคม
ทํางานอาสาสมัครเพื่อสังคมมากขึ้น
ไมถูกครอบงําทางสังคม

จากคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้ง 22 ขอนี้สามารถจําแนกคุณลักษณะดังกลาวเปน 4 ดาน คือ
ชีวิตที่สนิทสัมพันธกับพระเจา การมีเอกลักษณของการเปนเยาวชนคาทอลิก การดําเนินชีวิตในฐาน
ที่เปนสมาชิกของคริสตศาสนจักรและดานการเลือกอาชีพหรือกระแสเรียก
ชีวิตที่สัมพันธกับพระเจา
ชี วิ ต ที่ สั ม พั น ธ กั บ พระเจ า แสดงออกโดยมี จิ ต สํ า นึ ก ถึ ง การประทั บ อยู ข องพระเจ า ใน
ชีวิตประจําวัน สวดภาวนาอยางสม่ําเสมอ ดําเนินชีวิตเปนแบบอยางที่ดีแกทุกคน เปนเพื่อนที่ดีกับ
ทุกคน เขารวมพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ตางๆ อยางสม่ําเสมอ กลาเปนคนดีของสังคม
อัตลักษณของการเปนเยาวชนคาทอลิก
เอกลักษณของเยาวชนคาทอลิกแสดงออกดวยการดําเนินชีวิตอยางเขาใจความหมายที่
แทจริงของชีวิตคริสตชน มีหลักธรรมในจิตใจ แกปญหาดวยหลักธรรมคําสอนของพระเยซูคริสต
ที่มาจากพระคัมภีร ใหความเคารพศักดิ์ศรีชาย/หญิง รูจักวิธีการสวดภาวนาและภาวนาอยูเสมอ
ดําเนินชีวิตตามคําสอนแหงพระวรสาร มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ตางๆ
การเปนสมาชิกของคริสตศาสนจักร
การเปนสมาชิกของคริสตศาสนจักร แสดงออกโดยการดําเนินชีวิตตามคุณคาพระวรสาร
เปนสมาชิกที่มีชีวิตชีวาของคริสตศาสนจักรและของสังคม เปนเพื่อนที่ดีกับทุกคน ภาคภูมิใจในภูม-ิ
ปญญาทองถิ่น ทํางานอาสาสมัครเพื่อสังคม กลาประกาศขาวดีของพระเยซูคริสตเจาแกปวงชน
อาชีพ (กระแสเรียก)
การเลือกอาชีพหรือกระแสเรียก โดยรูจักเลือกตัดสินใจไดอยางรอบคอบเปนแบบอยางที่ดี
ในการทํางาน เป นสมาชิก ที่ ดี ขององคกรและของสังคม รั กงาน มี อาชี พ ที่ดี สุจ ริต มีคุณธรรม
พื้นฐานที่พึงประสงคของสังคมไทยในการทํางาน กลากระทําในสิ่งที่ถูกตอง ทํางานอาสาสมัครเพื่อ
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สังคมมากขึ้น ไมถูกครอบงําโดยคานิยมหรือความคิดที่ไมถูกตอง หรือหลงไปตามกระแสสังคม
ภาคภูมิใจในภูมิปญญาของทองถิ่นของตน
4. บุคคลเปาหมาย
เพื่อใหการอบรมฯ บรรลุผลตามจุดประสงคจึงไดแ บงระดับการอบรมฯ ตามความ
ตองการและสภาพชีวิตดังนี้คือ เยาวชนที่มีพื้นฐานความเชื่อที่เขมแข็ง เยาวชนที่มีจิตใจเย็นเฉยใน
การปฏิบัติศาสนกิจ การเตรียมตัวเยาวชนเขาสูชีวิตครอบครัว เยาวชนที่กําลังแสวงหาคุณคาและ
ความหมายของชีวิต รวมถึงเยาวชนที่เปนกลุมพิเศษ เชน กลุมเยาวชนที่พิการทางกาย กลุมผูติดเชื้อ
เอดส กลุม ผู ต อ งขั ง ผู อ พยพย ายถิ่ น และผูติ ด ยาเสพติ ด ฯลฯ ตลอดจนกลุ ม ชาติพั น ธุ ใ นคริ ส ต
ศาสนจักรประเทศไทย
5. เนื้อหาที่เหมาะสมสําหรับผูรับการอบรม
1) กลุมเยาวชนคาทอลิกที่ไดรับการอบรมคําสอนตอเนื่องเปนระบบในเรื่องความ
ประพฤติก็ปฏิบัติดีอยูแลว
เปาหมาย เพื่อใหเปนผูประกาศขาวดีในฐานะธรรมทูต การเปนผูนําและการเปน
ประจักษพยานดวยชีวิต
เนื้อหา
นําเสนอเรื่องราวในพระคัมภีร แบบอยางของพระเยซูเจา บรรดาสาวก
ชีวประวัตินักบุญเปาโล ชีวิตของบรรดานักบุญและคนดีที่เยาวชน
ประทับใจ
2) กลุมเยาวชนคาทอลิกที่ใจเย็นเฉยในการปฏิบัติตนเปนคริสตชน/ศาสนกิจ
เปาหมาย เพื่อปลุกจิตสํานึกในการดําเนินชีวิตคริสตชน และทาทายใหเยาวชนได
ปรับเปลี่ยนชีวิตใหรอนรนในสังคมที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว
เนื้อหา
นําเสนอตัวอยางบุคคลในพระคัมภีรที่อยูในสภาพใจเย็นเฉยและ
นําเสนอชีวิตจิตของคนที่ไดรับพรพิเศษเพื่อชีวิตที่ดีกวา
3) กลุมเยาวชนที่กําลังแสวงหา พี่นองตางความเชื่อ
เปาหมาย เพื่อนําเยาวชนกลุมนี้มาคนหาคําตอบของชีวิตและพบพระ พบคุณคา
ของชีวิต ตลอดจนนํามารับความเชื่อในพระเยซูคริสตเจา
เนื้อหา
นําเสนอเรื่องราวในพระคัมภีรในดานพิธีกรรม การภาวนา ความเปน
เพื่อน การตอนรับ การยอมรับความแตกตางเพื่อความเปนหนึ่ง ชีวิต
กลุมและพระกายทิพยของพระเยซูเจา
4) กลุมเยาวชนเพื่อเตรียมสูชีวิตครอบครัว
เปาหมาย เพื่อนําเยาวชนกลุมนี้ใหเขาใจบทบาทและหนาที่ในชีวิตครอบครัวและ
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ศีลสมรส
เนื้อหา
นําเสนอพระคัมภีรในมุมมองของชีวิตครอบครัว ความหมายของ
ศีลสมรส คุณคาของศักดิ์ศรีชายและหญิงและนําเสนอครอบครัวศึกษา
5) กลุมพิเศษ: กลุมเยาวชนที่พิการทางกาย กลุมผูติดเชื้อเอดส กลุมผูตองขัง ผูอพยพ
ผูติดยาเสพติด
เปาหมาย เพื่อใหเยาวชนกลุมนี้เห็นชีวิตของตนเองมีคุณคา เห็นพระพรพิเศษที่
พระประทานให และเกิดการยอมรับทั้งแกตนเองและที่สังคมมองพวกเขา
เนื้อหา
นําเสนอเรื่องราวในพระคัมภีรโดยเฉพาะคนกลุมพิเศษที่พระคัมภีรพูด
ถึงและบันทึกไว ตลอดจนการออกจากตนเองเพื่อการเยี่ยมเยียนศูนย
อื่นๆ หรือเครือขายที่คลายกัน
6) กลุมชาติพันธุ คือกลุมเยาวชนชาวเขาเผาตางๆ ที่มีอยูในประเทศไทยโดยเฉพาะ
สังฆมณฑลเชียงใหม
เปาหมาย เพื่อใหเยาวชนกลุมชาติพันธุรักษาคุณคาดั้งเดิมไวในวิถีชีวิตของตนเอง
และใหพบความหมายใหมตามคุณคาพระวรสาร
เนื้อหา
นําเสนอเรื่องราวในพระคัมภีร ประวัติศาสตรความรอดของบรรพบุรุษ
ของตนเอง ตลอดจนนําเสนอประวัติคริสตศาสนจักรทั้งระดับสากลและ
ทองถิ่นดวยกระบวนการแนวศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี
6. วิธีการในการอบรม
เริ่มจากประสบการณชีวิต ปญหาใกลตัวโดยอาศัยพระวาจาเปนหลักในการดําเนินชีวิต
ใช ก ระบวนการกลุ ม ในรู ป แบบกิ จ กรรมต า งๆ หรื อ การสั ม ผั ส ชี วิ ต กระบวนการนี้ จ ะบรรลุ
ประสิทธิผลมากเทาใดก็ขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางผูอภิบาลและผูเรียน วิธีการที่เหมาะสมกับ
วัยนี้ก็คือ เสนอใหเปนการอธิบาย การฟง การเสวนา การคนควาไตรตรอง และการใชสื่อที่เราใจ
7. บทบาทหนาที่ของผูอภิบาลเยาวชน
เปนผูรวมทางในการอบรมดานความเชื่อ ขณะเดียวกันยังต องเปน ผูใ หความรูดาน
ขอความเชื่อของศาสนา ใหเยาวชนมีความรูเกี่ยวกับคริสตศาสนธรรมในทุกมิติ เปนผูอบรมที่มุงให
เยาวชนเกิดการพัฒนาตนในทุกดาน เฉพาะอยางยิ่งดานการอบรมฝายจิต เปนผูปลุกเราใหเยาวชนได
ใชทุกโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนและเปนผูชวยแนะแนวชีวิตใหเยาวชนไดคนพบคําตอบ
และรูจักตัดสินใจเลือกอยางถูกตองในโอกาสตางๆ ตามแนวทางคุณคาพระวรสาร

11

ตอนที่ 2 พระคัมภีร
ศาสนาคริสตมีจุดเริ่มตนอยูที่ความสัมพันธระหวางพระเจากับมนุษยนับตั้งแตการสราง
โลก1 และจะไปจบสิ้นอยางสมบูรณเมื่อถึงวาระสุดทายของโลก ในยุค “ฟาใหม แผนดินใหม”
สภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 22 ในเอกสาร Dei Verbum (DV, 1965: 7) ยืนยันวา หลังการ
ปรากฏมาของพระเยซูคริสตเจา3 จะไมมีการเผยแสดงอื่นใดอีกแลว คงมีแตการถายทอดความจริงที่
พระเจาทรงเผยใหรูสืบตอกันมา อันเปนภารกิจที่ตอเนื่องในการถายทอดแกชนรุนหลังสืบตอกัน
ไป เพื่อใหชนรุนหลังพระเยซูคริสตเจาจะไดทราบแผนการแหงความรอดพนที่พระองคเผยแสดงแก
มนุษย เพื่อการบรรลุถึงชีวิตที่สมบูรณ ซึ่งไมไดจํากัดเพียงเฉพาะชนชาติใดชาติหนึ่งเทานั้น แต
ครอบคลุมมนุษยชาติทุกเชื้อชาติ ทุกยุคสมัย ตามคําสั่งของพระเยซูคริสตเจาที่ใหบรรดาสานุศิษยไป
ประกาศ “ขาวดีแหงความรอดพน” ซึ่งพระองคทรงมอบภารกิจในการประกาศขาวดีนี้แกบรรดา
สานุศิษยของพระองคแกมนุษยชาติ “เพราะขาวดีนั้นเปนแหลงที่มาของความจริงทั้งปวงที่นําความ
รอดพน (ชีวิตนิรันดร/ชีวิตที่สมบูรณในพระเจา) มาใหและเปนระเบียบทางศีลธรรมสําหรับมนุษย
ทุกคน พรอมกันนั้นตองนําพระพรของพระเจามาแบงปนใหมวลมนุษยดวย” (DV, 1965: 2) บรรดา
สานุศิษยตองทําหนาที่ถายทอดขาวดีนี้อยางซื่อสัตย ดวยการประกาศสอนดวยวาจา ใหแบบฉบับ
และวางกฎเกณฑถายทอดสิ่ งที่พวกทานไดรับจากพระวาจา กิจการและจากการรว มชีวิตอยาง
ใกลชิดกับพระเยซูเจา และที่สุด พวกทานไดบันทึก “ขาวดีแหงความรอดพน” เปนลายลักษณอักษร
ภายใตการดลใจของพระเจา (พระจิตเจา) นอกจากนั้น เพื่อเปนการรักษาและถายทอด “ความจริง”
อยางซื่อสัตย ครบถวนและเปนปจจุบัน บรรดาสาวก (อัครสาวก) ไดแตงตั้งและมอบตําแหนงหนาที่
สั่ ง สอนที่ พ วกท า นได รั บ จากพระเยซู ค ริ ส ตเจ า แก ผู สื บ ทอด (ลู ก ศิ ษ ย ข องสาวกของพระเยซู
คริสตเจา) ตอไป
สิ่งที่บรรดาสานุศิษยของพระเยซูคริสตเจาไดแตงตั้งและมอบหนาที่ใหลูกศิษยของพวก
ทานตอไป ไดแก คําเทศนสอนของพวกสาวกที่มีบันทึกไวอยางพิเศษในหนังสือที่ไดรับการดลใจ
จาก พระเจา (พระคัมภีร) และธรรมประเพณีศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งหมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่ชวยให
1

คริสตชนมักใชคําวา “การสรางโลก” เปนคํายอ หมายถึงการที่พระเจาทรงสรางทุกสรรพสิ่งใหมีความเปนอยู
สภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 เปนการจัดประชุมสังคายนาครั้งลาสุดของศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอลิก จัด
ขึ้นที่นครรัฐวาติกัน ระหวางป ค.ศ. 1962 – 1965 โดยพระสันตะปาปา ยอหน ที่ 23 ทรงเรียกประชุมบรรดา
มุขนายกทั่วโลกกวา 3,000 องค รวมทั้งผูแทนบาทหลวง นักบวช ฆราวาสและผูเชี่ยวชาญแขนงตาง ๆ เขารวมเปน
ที่ปรึกษาและสังเกตการณ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อปฏิรูปคําสอนและวิถีปฏิบัติของศาสนาคริสต โรมันคาทอลิกให
ทันยุคสมัยปจจุบัน หลังการจัดสังคายนานี้ มีการจัดทําเอกสารเพื่อสงเสริมใหนํามติที่ประชุมไปดําเนินการ.
3
หมายถึง หลังจากที่พระเยซูคริสตเจาทําภารกิจเสร็จสิ้น กลาวคือ บังเกิดเปนมนุษย ประกาศขาวดีแหงความรอด
รับทรมาน สิ้นพระชนม กลับคืนชีพและเสด็จสูสวรรค.
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มนุษยชาติไดดําเนินชีวิตที่สามารถบรรลุถึงชีวิตที่สมบูรณในพระเจา (ชีวิตนิรันดร) ไดแก “คําสั่ง
สอน การดําเนินชีวิตและคารวกิจ สงวนรักษาทุกสิ่งที่ตนเปนและเชื่อนั้นไวใหถาวรตลอดกาลและ
ถายทอดใหชนทุกรุน ทุกอายุขัย” (DV, 1965: 8)
1. ความหมาย
พระคัมภีรศาสนาคริสต มีชื่อวา “Bible” มาจากคําในภาษากรีกวา “Biblia” ซึ่งเปน
รูปพหูพจนของคําวา “Biblion” แปลวา “หนังสือ” คําวาไบเบิ้ลจึงหมายถึง “หนังสือหลายเลม”
(The Books) เนื่องจากพระคัมภีรคริสตชนประกอบดวยหนังสือหลายเลมที่รวมเปนเลมเดียว
คริสตชนเชื่อวาพระคัมภีรเปนหนังสือศักดิ์สิทธิ์ เปนพระวาจาของพระเจา (The Word of God) ที่ได
ตรัสกับมนุษยดวยวิธีการตางๆ ในประวัติศาสตรมนุษยชาติ เปนหนังสือที่นําเสนอความจริงเรื่อง
พระเจา มนุษยและโลก เกี่ยวกับความเปนมา จุดหมายและความหมายของชีวิต โดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อใหมนุษยไปถึงความรอดพนหรือไปสูชีวิตที่สมบูรณในพระเจา พระคัมภีรเปนหนังสือศักดิ์สิทธิ์
เพราะพระเจาดลใจผูเขียน (Inspiration) ใหถายทอดสิ่งที่พระองคทรงตองการเปดเผยใหมนุษย
ทราบ “พระเจาทรงเลือกสรรมนุษยและทรงใชเขาใหเขียนโดยใชกําลังและความสามารถของตน”
(DV, 1965: 11) และ “พระเจาคือผูประพันธพระคัมภีร...ทรงประทานแรงบันดาลใจแกมนุษย
ผูประพันธพระคัมภีร...โดยการใชความสามารถของเขาและวิธีการของเขาอยางเต็มที่” (ทัศไนย คมกฤส,
2529: 13) พระคัมภีรเปนหนังสือของพระเจาก็จริง แตก็เปนหนังสือของมนุษยดวยเชนกัน กลาวคือ
พระเจาทรงดลใจใหมนุษย (ผูเขียน) นําเสนอสิ่ง ที่พระองคมีพระประสงคใหเขาเขียน ตามรูปแบบ/
วิธีการที่ผูเขียนนําเสนอ
นอกจากนั้น ทัศไนย คมกฤส (2529) อธิบายวา เนื้อหาสวนใหญในพระคัมภีรเปน
เรื่องราวเกี่ยวกับความรอดที่พระองคทรงมีพระประสงคจะประทานใหแกมวลมนุษย เพื่อชี้ใหเห็น
วาพระเจาคือใคร มนุษยคือใคร ทําไมมนุษยจึงตองการใหพระเจาชวยใหรอด และความรอดนี้จะ
สําเร็จไดอยางไรภายใตแผนการของพระองค ขณะเดียวกันมนุษยควรประพฤติปฏิบัติอยางไร
เพื่อใหบรรลุถึงความรอดนี้ จึงถือไดวา พระคัมภีรเปน “ประวัติศาสตรความรอดพน”
พระคัมภีรแบงออกเปน 2 ภาค คือ ภาคพันธสัญญาเดิม (Old Testament) และภาค
พันธสัญญาใหม (New Testament) โดยที่พันธสัญญาเดิมทั้งหมดเขียนเปนภาษาฮีบรู ยกเวนบาง
ตอนที่เขียนเปนภาษากรีก สวนพันธสัญญาใหมทั้งหมดเขียนเปนภาษากรีก ชวงเวลาที่เขียนไม
สามารถระบุ ไ ด แ น น อน เนื่ อ งจากไม มี ต น ฉบั บ ดั้ ง เดิ ม ของหนั ง สื อ ฉบั บ ใดเลยในพระคั ม ภี ร
หลักฐานทางประวัติศาสตรที่พอจะเหลืออยูเปนหลักฐาน ก็คือ หนังสือพระคัมภีรที่คัดลอกดวยมือ
(Manuscripts) ตอ ๆ กันมา จนถึงปจจุบัน รวมถึงฉบับที่แปลเปนภาษาตาง ๆ (Versions)
ซึ่ง Apostolic Constitution Fidei Depositum ในเอกสาร Catechism of the Catholic
Church (1992: 140) อธิบายวา แมวาพระคัมภีรจะแบงออกเปนสองภาค แตก็เปนเอกภาพเดียวกัน
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โดย “เอกภาพของพระคัมภีรทั้งพันธสัญญาเดิม และพันธสัญญาใหม เกิดจากเอกภาพแหงแผนการของ
พระเจา...พันธสัญญาเดิมเปนการเตรียม พันธสัญญาใหม ในขณะที่พันธสัญญาใหมทําใหพันธสัญญาเดิ ม สํ า เร็ จ ไป ทั้ ง พั น ธสั ญ ญาเดิ ม และพั น ธสั ญ ญาใหม ต า งก็ ใ ห ค วามสว า งแก กั น และกั น
พระคัมภีรทั้งสอง คือ พระวาจาที่แทจริงของพระเจา”
2. สารบบพระคัมภีร (Canon)
หมายถึ ง รายชื่ อ หนั งสือตางๆ ที่ อยูใ นพระคัมภีร และเขี ย นขึ้ น โดยการดลใจของ
พระเจา อันที่จริงคําวา “Canon” เปนคําที่มาจากภาษากรีกวา “kanon” ซึ่งแปลวา “ไมเรียว” ใช
สําหรับวัดความยาว เมื่อนํามาใชกับพระคัมภีรจึงหมายถึง หนังสือที่ธรรมประเพณีของคริสต
ศาสนจักรไดกําหนดไว เพื่อใหสมาชิกของคริสตศาสนจักรสามารถแยกแยะไดวาหนังสือฉบับใด
ไดรับการดลใจจากพระเจา และฉบับใดไมไดรับ นอกจากนี้ยังหมายถึง กฎ หรือ มาตรฐาน สําหรับ
ขอความเชื่อและกฎศีลธรรมที่ตองปฏิบัติ
ซึ่ง ลือชัย ธาตุวิสัย และคณะ (2552) อธิบายวา สารบบพระคัมภีรแบงหนังสือออกเปน
2 ระบบ คือ
1) สารบบแรก (Protocanonical Books) ไดแก หนังสือที่กลุมคริสตชนทุกกลุม
ยอมรับมาโดยตลอดวา เปนหนังสือที่ไดรับการดลใจจากพระเจา
2) สารบบที่สอง (Deuterocanonical Books) ไดแก หนังสือที่กลุม คริสตชนบาง
กลุมมีความสงสัยวา เปนหนังสือที่ไมไดรับการดลใจจากพระเจา ( หรือ“อธิกธรรม”) ประกอบดวย
หนังสือในพันธสัญญาเดิม 7 ฉบับ ไดแก โทบิต , ยูดิธ , 1-2 มัคคาบี , บารุค, บุตรสิรา, และ
ปรีชาญาณ สวนในพันธสัญญาใหม มี 7 ฉบับ ไดแก ฮบ, ยก, 2ปต, 2-3 ยน, ยด และ วว
จํานวนหนังสือทั้งหมดในพระคัมภีร มี 73 ฉบับ แบงออกเปน
1. พันธสัญญาเดิม
คริสตชนยอมรับพระคัมภีรของศาสนายิว (ยูดาห)4 มาเปนสวนหนึ่งของพระคัมภีร
พระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิมบันทึกเรื่องราวของชาติอิสราเอลหรือยิวนับตั้งแตอับราฮัมซึ่งเปน
บรรพบุรุษตนตระกูล เรื่อยมาจนถึงราวกลางศตวรรษที่ 2 กอนคริสตกาล แตกระนั้นพันธสัญญาเดิมก็
มิใชพงศาวดารของชาติอิสราเอลทีเดียว เพราะลําดับเหตุการณที่เลาไวยังมีเวนชองวางไวหลายตอน
ชาติอิสราเอลเปนชาติเล็กๆ ที่ไมมีความสําคัญอะไรเลยก็วาไดทางการเมือง แตก็มีความสําคัญมากใน
แผนการของพระเจา เพราะเปนชาติที่พระองคทรงเลือกสรรไวใหเปนบรรพบุรุษของพระเยซูคริสตเจา
(ทัศไนย คมกฤส, 2529: 13) พันธสัญญาเดิมสวนใหญเขียนเปนภาษาฮีบรู มีบางตอนเขียนเปนภาษา
อาราเมอิค ซึ่งเปนภาษาเซมิติกอีกภาษาหนึ่งคลายกับภาษาฮีบรู นอกนั้นยังมีบางเลมเขียนเปนภาษา
4

อยาลืมวาพระเยซูคริสตเจา เปนชาวยิว พระองคนับถือศาสนายิว/ยูดาหโดยปริยาย
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กรีก พันธสัญญาเดิมประกอบดวยหนังสือจํานวน 46 เลม (สําหรับคาทอลิกและ/หรือ จํานวน 39 เลม
สําหรับโปรแตสเตนต)
ซึ่ง ลือชัย ธาตุวิสัย และคณะ (2552) อธิบายวาพระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิม
ประกอบดวยหนังสือประเภทประวัติศาสตร (Historical Books) จํานวน 21 เลม หนังสือประเภท
ปรีชาญาณ (Sapiential Books) จํานวน 7 เลม และหนังสือประกาศก (Prophetical Books) จํานวน
18 เลม
ซึ่ง ทัศไนย คมกฤส (2540: 20 – 24 อางใน ลือชัย ธาตุวิสัย และคณะ, 2552)
อธิบายวาหนังสือประเภทประวัติศาสตรกลาวถึงความเปนมาของชาวอิสราเอล แตมีลักษณะเปนบท
เทศน สอนมากกวา การให ร ายละเอีย ดทางประวัติ ศ าสตร บางเลม ก็เ ป น เรื่ องอิง ประวัติ ศ าสตร
มากกวาที่จะกลาวถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง สวนหนังสือประกาศก มีลักษณะเปนคําสอนแกชาว
อิสราเอลใหสํานึกถึงการประพฤติผิด เพื่อจะไดกลับใจ มิฉะนั้นจะตองถูกลงโทษ ขณะที่หนังสือ
ปรีชาญาณมีลักษณะเปนคําสอนและขอคิดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเพื่อใหชีวิตมีความเจริญรุงเรืองใน
หนาที่การงานและสังคม
หนังสือในพันธสัญญาเดิม จําแนกใหเห็นไดดังตารางตอไปนี้ (ลือชัย ธาตุวิสัย
และคณะ, 2552)
ตารางที่ 2.3 พระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิมจําแนกตามประเภทหนังสือ ลําดับที่ ชื่อหนังสือ และ
อักษรยอ
ลําดับที่
ชื่อหนังสือ
อักษรยอ
ชื่อภาษาอังกฤษ
หนังสือประเภทประวัติศาสตร
1
ปฐมกาล
ปฐก
Genesis
2
อพยพ
อพย
Exodus
3
เลวีนิติ
ลนต
Leviticus
4
กันดารวิถี
กดว
Numbers
5
เฉลยธรรมบัญญัติ
ฉธบ
Deuteronomy
6
โยชูวา
ยชว
Joshua
7
ผูวินิจฉัย
วนฉ
Judges
8
นางรูธ
นรธ
Ruth
9-10 ซามูเอล ฉบับที่ 1 – 2
ซมอ
1 -2 Samuel
11-12 พงศกษัตริย ฉบับที่ 1 – 2
พกษ
1-2 Kings
13-14 พงศาวดาร ฉบับที่ 1 – 2
พศด
1-2 Chronicles
15
เอสรา
อสร
Ezra
15

ตารางที่ 2.3 (ตอ)
ลําดับที่
ชื่อหนังสือ
16
เนหะมีย
17
โทบิต
18
ยูดิธ
19
เอสเธอร
20-21 มัคคาบี ฉบับที่ 1 – 2
หนังสือปรีชาญาณ
22
โยบ
23
เพลงสุดดี
24
สุภาษิต
25
ปญญาจารย
26
เพลงซาโลมอน
27
ปรีชาญาณ
28
บุตรสิรา
หนังสือประกาศก
29
อิสยาห
30
เยเรมีย
31
เพลงคร่ําครวญ
32
บารุค
33
เอเสเคียล
34
ดาเนียล
35
โฮเชยา
36
โยเอล
37
อาโมส
38
โอบาดีย
39
โยนาห
40
มีคาห
41
นาฮูม
42
ฮบากุก
43
เศฟนยาห
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อักษรยอ
นหม
ทบต
ยดธ
อสธ
มคบ

ชื่อภาษาอังกฤษ
Nehemiah
Tobit
Judith
Esther
1-2 Maccabees

โยบ
สดด
สภษ
ปญจ
พซม
ปชญ
บสร

Job
Psalms
Proverbs
Qohelet
Song of Salomon
Wisdom
Ben – Sira(ch)

อสย
ยรม
พคค
บรค
อสค
ดนล
ฮชย
ยอล
อมส
อบด
ยนา
มคา
นฮม
ฮบก
ศฟย

Isaiah
Jeremiah
Lamentations
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Sephaniah

ตารางที่ 2.3 (ตอ)
ลําดับที่
44
ฮักกัย
45
ศาคารยาห
46
มาลาคี

ชื่อหนังสือ

อักษรยอ
ฮกก
ศคย
มลค

ชื่อภาษาอังกฤษ
Haggai
Zechariah
Malachi

2. พันธสัญญาใหม
พระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม คือ หนังสือจํานวน 27 เลมที่กลาวถึงคําสอนและ
กิจการสําคัญๆ ของพระเยซูคริสตเจา ประวัติศาสนาคริสตในยุคเริ่มตน รวมถึงจดหมายจากสาวก
(ของพระเยซูคริสตเจา) บางองคที่เขียนถึงกลุมคริสตชนตางๆ หนังสือเลมสุดทายที่เรียกวา “วิวรณ”
(Revelation) กลาวถึงชัยชนะและความสําเร็จตามแผนการของพระเจา ซึ่งถือเปนการใหความหวังแก
มนุษยทุกคน สวนสําคัญที่สุดของพันธสัญญาใหม คือ พระวรสาร ในฐานะเปนหัวใจของพระ
คัมภีรทั้งหมด เพราะเปนพยานสําคัญถึงพระชนมชีพและคําสั่งสอนของพระเยซูคริสตเจา (CCC,
1994: 125) หนังสือพันธสัญญาใหมทั้ง 27 เลม เขียนเปนภาษากรีกทั้งหมด (ทัศไนย คมกฤส, 2529:
14) ซึ่ง ลือชัย ธาตุวิสัย และคณะ (2552) อธิบายสรุปพระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม ดังนี้
พระวรสาร ถือวาเปน ขาวดี เกี่ยวกับพระเยซูเจา ไมใชชีวประวัติของพระเยซู
อยางที่หลายคนเขาใจ ผูนิพนธพระวรสารเปนคนแรกคือ มาระโก ประมาณป ค.ศ. 70 เพื่อให
ผูอานเห็นวาพระเยซูเจา คือ พระคริสตเจา และเปน พระบุตรของพระเจา ตอมามัทธิวและลูกาได
นําพระวรสารของมาระโกมาเรียบเรียงใหม โดยเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับพระเยซูที่ไดมาจากแหลง
อื่น พระวรสารของมัทธิวไดชี้ใหเห็นวา พระเยซูเจาทรงเปนผูทําใหพระสัญญาของพระเจาในพันธสัญญาเดิมสําเร็จโดยบริบูรณ และทรงเปนผูนําประชากรใหมของพระเจาใหไดรับความรอด
เชนเดียวกับโมเสสที่เปนผูนําชาวอิสราเอลจากอียิปตไปสูดินแดนแหงพระสัญญาในครั้งกระโนน
ประมาณวา เขียนขึ้นในราว ค.ศ. 85 – 90 สวนพระวรสารของลูกาซึ่งเรียบเรียงขึ้นใหมในเวลา
ใกลเคียงกับของมัทธิว ไดพยายามแสดงใหเห็นวา พระเยซูเจาทรงเปนผูชวยใหมนุษยทุกคนไดพบ
ความรอดรวมทั้งผูที่ถูกสังคมรังเกียจเหยียดหยาม เชน ผูหญิง คนยากจน และคนบาป เนื่องจาก
พระวรสารทั้งสามฉบับนี้ คือ มาระโก มัธทิว และลูกา มีเนื้อหาใกลเคียงกันมาก และบางตอนยังมี
การคัดลอกขอความจากกันโดยตรงทั้งเรื่องราวและลําดับเหตุการณ นักพระคัมภีรจึงเรียกพระวรสารทั้งสามฉบับนี้วา “พระวรสารสหทรรศน” (Synoptic Gospels)
หนังสือกิจการอัครสาวก เขียนโดยลูกา เลาถึงการเดินทางของพระเยซูเจามาที่
กรุงเยรูซาเล็ม เพื่อรับทรมาน สิ้นพระชนม กลับคืนชีพ แลวเสด็จไปหาพระบิดาที่นั่น นอกจากนี้
ยังเลาถึงเรื่องราวที่พระวาจาของพระเจาไดแพรออกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม โดยมีบรรดาอัครสาวก
ของพระเยซูเจาเปนพยานยืนยันถึงพระองคโดยเฉพาะเปาโล ซึ่งเคยเปนผูตอสูกับพระวาจานี้มากอน
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นักบุญเปาโลเขียนประกาศพระวรสารในรูปแบบของ จดหมาย ปรากฏในพระ
คัมภีร โดยเปนการเขียนถึงกลุมคริสตชนในสถานที่ตางๆ ซึ่งทานเคยนําขาวดีไปประกาศไว พระ
คัมภีรพันธสัญญาใหมนี้ มีจดหมายของนักบุญเปาโลอยูถึง 13 ฉบับ นอกจากนั้นยังมีจดหมายถึง
ชาวฮีบรูและจดหมายของอัครสาวกคนอื่นๆ อีก 7 ฉบับ แตขอเขียนเหลานี้มีลักษณะเปนขอเตือนใจ
ในรูปจดหมายมากกวา
พระคัมภีรพันธสัญญาใหม จบลงดวยหนังสือ วิวรณ โดยมีจุดประสงคในการ
เขียนเพื่อใหกําลังใจแกผูที่กําลังถูกเบียดเบียน และใหความหวังในการตอสูระหวางอํานาจมืดของ
ความชั่วรายกับพระเจา ซึ่งในที่สุดพระเจาทรงเปนผูพิชิตความชั่วรายทั้งปวง(ทัศไนย คมกฤส,
2540 : 31-36)
หนังสือในพันธสัญญาใหม จําแนกใหเห็นไดดังตารางตอไปนี้ (ลือชัย ธาตุวิสัย
และคณะ, 2552)
ตารางที่ 2.4 พระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม จําแนกตามประเภทหนังสือ ลําดับที่ ชื่อหนังสือ และ
อักษรยอ
ลําดับที่
ชื่อหนังสือ
อักษรยอ
ชื่อภาษาอังกฤษ
1
มัทธิว
มธ
Matthew
2
มาระโก
มก
Mark
3
ลูกา
ลูกา
Luke
4
ยอหน
ยน
John
5
กิจการอัครสาวก
กจ
Acts
6
จดหมายถึงชาวโรม
รม
Romans
7 – 8 จดหมายถึงชาวโครินธ
1-2 คร
1-2 Corinthians
9
จดหมายถึงชาวกาลาเทีย
กท
Galatians
10
จดหมายถึงชาวเอเฟซัส
อฟ
Ephesians
11
จดหมายถึงชาวฟลิปป
ฟป
Philippians
12
จดหมายถึงชาวโคโลสี
คส
Colossians
13 – 14 จดหมายถึงชาวเธสะโลนิกา ฉบับที่ 1 – 2
1 – 2 ธส
1 -2 Thessalonians
15 – 16 จดหมายถึงทิโมธี ฉบับที่ 1 – 2
1 – 2 ทธ
1-2 Timothy
17
จดหมายถึงทิตสั
ทต
Titus
18
จดหมายถึงฟเลโมน
ฟม
Philemon
19
จดหมายถึงชาวฮีบรู
ฮบ
Hebrews
20
จดหมายนักบุญยากอบ
ยก
James
18

ตารางที่ 2.4 (ตอ)
ลําดับที่
ชื่อหนังสือ
21 – 22 จดหมายนักบุญเปโตร ฉบับที่ 1 – 2
23 – 25 จดหมายนักบุญยอหน ฉบับที่ 1 – 2 – 3
26
จดหมายนักบุญยูดาห
27
วิวรณ

อักษรยอ
1 – 2 ปต
1 – 2 – 3 ยน
ยด
วว

ชื่อภาษาอังกฤษ
1 – 2 Peter
1-2-3 John
Jude
Revelation

จึงกลาวไดวา พระคัมภีรไบเบิ้ลเปนหลักฐานชิ้นสําคัญที่แสดงถึงความสัมพันธระหวาง
พระเจากับมนุษย ประวัติศาสตรของความสัมพันธดังกลาวปรากฏในรูปของพันธสัญญา โดยที่
พันธสัญญาเดิม ก็คือ ความสัมพันธระหวางพระเจากับชาวอิสราเอล สวนพันธสัญญาใหม เริ่มจาก
การปรากฏตัวของพระเยซูเจา ไดเทศนาสั่งสอน ประกาศขาวดี เผยแผพระอาณาจักรของพระเจา
จวบจนสิ้นพระชนมบนไมกางเขนเพื่อเปนการไถบาปใหมนุษย
คริสตชนเชื่อวา พระเจาคือผูเขียนพระคัมภีร เนื่องจากมนุษยสื่อสารกันดวยคําพูด วิธีการ
ที่พระเจาจะตรัสกับมนุษยไดจึงตองอาศัยมนุษยเปนเครื่องมือ ดวยการดลใจจากพระเจาใหมนุษยที่
พระองคทรงเลือกเปนผูบันทึกถอยคําแลวถายทอดออกมาเปนตัวหนังสือ การดลใจเชนนี้เองจึงทํา
ใหเรามั่นใจไดวา พระวาจาของพระเจา เปนขอความเชื่อและขอประพฤติปฏิบัติที่เปนสัจธรรม
นั่นเอง
3. วิธีการอานพระคัมภีร
คณะผูวิจัยทําเว็บไซต Kamsondeedee (2551, อางใน ลือชัย ธาตุวิสัย และคณะ,
2552) ไดเสนอแนะวิธีการอานพระคัมภีรไวอยางละเอียดนาสนใจและเปนแนวทางสําหรับผูส นใจที่
จะอานพระคัมภีรไดเปนอยางดี แบงเปนการอานพระคัมภีรดวยตนเองและการอานเปนกลุม โดย
เสนอวิธีการอาน ดังตอไปนี้
3.1 การอานพระคัมภีรดวยตนเอง
แบงขั้นตอนการอานไว 4 ขั้นตอนดังนี้
การสวดอธิษฐานขอพระจิตเจา
ทุกครั้งกอนเปดอานพระคัมภีร ขอใหเราสวดอธิษฐานขอใหพระจิตเจา
เสด็จลงมาประทับเหนือเรา เพื่อประทานสติปญญา ความฉลาด ความรู ความเขาใจในวัตถุประสงค
ของพระเจาที่จะนําพระวาจาไปใชอยางถูกตองตามพระประสงคของพระองค ไมควรเปดอานพระ
คัมภีรทันที
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การอานพระคัมภีร
ควรอานพระคัมภีรอยางชาๆ อยารีบๆ อานเพื่อใหจบ ขณะอานไปควร
รําพึงไปดวย และถาเปนไปไดขณะที่อานขอใหนึกเห็นภาพของพระเยซูเจากําลังประทับยืนอยู
ขางหนาเรา เสมือนวาพระองคกําลังสั่งสอนเราดวยใบหนาอันยิ้มแยมเปยมดวยพระเมตตา ความ
รัก ความหวงใย และความปรารถนาที่จะใหเราเปนคนดี
การอานพระคัมภีรไมควรอานครั้งเดียวใหจบเลม แตควรอานครั้งละบท
หรือครั้งละตอน จะเปนตอนขนาดยาวหรือสั้นก็ไดแลวแตความศรัทธาของผูอาน สําหรับผูมีพระ
คัมภีรฉบับสมบูรณ อาจจะเปนฉบับพันธสัญญาใหมหรือพันธสัญญาเดิม ควรอานพระวรสารทั้งสี่
กอน คือ พระวรสารของนักบุญมัทธิว มาระโก ลูกา และยอหน เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับความรู
เกี่ยวกับพระวาจาของพระเจาซึ่งสามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิตของเราได
วิธีการอานพระคัมภีร
การอานพระคัมภีรแตละบทแตละตอน ควรอานใหครบ 3 รอบ ดังนี้
รอบแรก
ให อานอยา งเดีย ว อ านชา ๆ อ านไป คิดไป รําพึงไป ตลอดจนทํา
ความเขาใจในพระวาจาแตละประโยคใหเขาใจ สิ่งสําคัญตองจับใจความใหไดวา พระเจาตรัสอะไร
กับเรา และพระองคมีประสงคจะใหเราทําอะไร อยาอานผานๆ หรืออานเพียงใหชื่อวาไดอานจบ
แลวเทานั้น
รอบสอง
ใหอานชา ๆ อยางเดียวกับรอบแรก แตครั้งนี้ใหเตรียมดินสอสีหรือ
ปากกาเรืองแสงสําหรับขีดเนนขอความสําคัญพรอมไมบรรทัดเล็กๆ อีกหนึ่งอัน เมื่ออานพบพระ
วาจาตอนใดแลวรูสึกประทับใจและคิดวานาจะนําไปใชกับชีวิตของเราไดก็ใหขีดเสนใตประโยค
นั้นๆ ไว
รอบสาม
ใหอานเฉพาะขอความที่ไดขีดเสนใตไวจากการอานรอบที่สอง โดย
พยายามอานซ้ําๆ จนแนใจวาจําขอความนั้นไดแลว และเพื่อใหเกิดความแมนยํามากขึ้น ก็อาจจะ
นํามาทบทวนอีกครั้งหลังจากทานอาหารกลางวันเสร็จแลว การจําพระวาจาของพระเจานั้น บางคน
อาจจะจําเฉพาะถอยคําอยางเดียว บางคนก็อาจจะจําเพิ่มที่มาของขอความนั้นดวย วามาจากพระวร
สารฉบับใด บทที่เทาใด และขอใด เพื่อสามารถกลับไปคนหาทบทวนพระวาจาตอนนั้นจากพระ
คัมภีรที่บานไดอีก
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4 การสวดโมทนาคุณพระเจาหลังจากอานพระคัมภีร
ใหสวดโมทนาพระเจาทุกครั้งกอนจะเลิกอานพระคัมภีร เพื่อเปนการขอบคุณ
พระเจาที่ไดทรงประทานพระพรใหเราไดอานพระวาจาของพระองค และทําใหเราไดเขาใจพระ
วาจาของพระองคอยางถูกตองและลึกซึ้ง เพื่อที่เราสามารถจะนําพระวาจาของพระองคไปใชได
ตรงตามพระประสงค
จึงสรุปขั้นตอนในการอานพระคัมภีรดวยตนเอง อยางไรก็ตามเพื่อสรางนิสัยใน
การอานพระคัมภีรใหเกิดขึ้น จึงควรอานพระคัมภีรทุกวัน โดยกําหนดเวลาในการอานแตละวันให
แนนอน โดยอาจจะเปนเวลาเชาหลังตื่นนอน กอนออกจากบานไปทํางาน หรือตอนค่ํากอนเขา
นอน หรือหาเวลาที่เหมาะสมกับชีวิตประจําวันของเราก็ได เชน ตอนพักเที่ยง หลังอาหาร หรือ
ตอนเย็นหลังจากเลิกงาน เปนตน
3.2 การอานพระคัมภีรแบบเปนกลุม
นอกจากการอานพระคัมภีรคนเดียวแลว วิธีการอานพระคัมภีรแบบเปนกลุมก็เปน
อีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผูมีความสนใจที่จะอานพระคัมภีรรวมกัน เพื่อนําพระวาจาที่ตนประทับใจ
มาแบงปนใหเพื่อน ๆ ในกลุมไดรับรู วิธีการอานพระคัมภีรแบบเปนกลุม มีขั้นตอนที่สําคัญ 7
อยาง คือ
1) เชิญพระเจามาประทับอยูกับเรา
กอนเริ่มอานพระคัมภีร ใหตัวแทนกลุม คนใดคนหนึ่งเปนผูนําอธิษฐาน
เชิญพระเยซูเจามาประทับกับพวกเรา ดวยบทสวดงาย ๆ สั้น ๆ
2) เชิญอานขอความจากพระคัมภีร
ผูนําการอานเชิญทุกคนในกลุมเปดพระวรสารของนักบุญที่จะอานตามดวย
บทที่เทาไร และขอที่จะอาน พยายามพูดอยางชาๆ ทีละขั้นทีละตอน หลังจากทุกคนพบพระวรสาร
ที่จะอานแลวใหเชิญคนใดคนหนึ่งเปนผูอานพระวรสารอยางชาๆ เมื่ออานจบอาจเชิญอีกคนหนึ่ง
ชวยอานซ้ําอีกเที่ยวหนึ่ง เพื่อใหมั่นใจวาทุกคนไดรับฟงและจดจําพระวาจาตอนที่อานนั้นได
3) เลือกหาคําประทับใจและรําพึง
เมื่ออานพระวรสารจบแลว ใหทุกคนอยูในความเงียบสักครูหนึ่งตอจากนั้น
ใหแตละคนเลือกคําหรือขอความที่ประทับใจแลวอานดวยความสํารวมอยางชาๆ สามครั้งควรเวน
ชวงเวลาที่แตละคนอานใหหางกันพอสมควร ดําเนินการอานเชนนี้ไปจนครบทุกคน
4) ปลอยใหพระเจาตรัสกับเราในความเงียบ
หลังจากคนสุดทายอานจบแลว ใหทุกคนอยูในความเงียบประมาณสองถึง
สามนาที เพื่อใหพระเจาไดตรัสกับเราดวยถอยคําที่เรามีความประทับใจ
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5)

แบงปนสิ่งที่พระเจาตรัสกับเราในใจ
ขอใหแตละคนไดพิจารณาวา พระวาจาที่ประทับใจเรานั้นสามารถเตือนใจ
เราอยางไร และพระองคบอกใหเราเจริญชีวิตตามพระวาจานั้นอยางไร นําสิ่งเหลานี้มาแบงปนให
คนอื่นไดรับรู รวมทั้งอาจเลาถึงประสบการณชีวิตที่ผานมาของเราดวยก็ได แตตองไมใชเปนการ
สอนคนอื่น การแบงปนนี้ใหทุกคนรับรูเพียงอยางเดียว หามมิใหออกความเห็น ซักถาม หรือโตแยง
เด็ดขาด
6) พิจารณาถึงงานที่เราทําหรือประชุม
หลังจากแบงปนกันเสร็จเรียบรอยแลว หากมีกิจการที่จะตองทําหรือเรื่องที่
จะตองประชุมกันก็ใหดําเนินการประชุมตอ หากไมมีอาจขามขั้นตอนนี้ก็ได
7) การภาวนารวมกัน
ใหปดการประชุมกลุมดวยการภาวนารวมกันหรืออาจจะรองเพลงสรรเสริญ
พระเจารวมกันก็ได
วิธีการอานพระคัมภีรทั้งอานคนเดียวและอานเปนกลุมตามที่กลาวถึงขางตน คง
ชวยชี้แนะแนวทางการอานพระคัมภีรใหผูสนใจไดบางไมมากก็นอย อยางไรก็ตามมีขอสังเกต
สําหรับการอานเปนกลุม ควรทําเฉพาะในกลุมเล็กๆ ประมาณ 5- 6 คน อยางมากไมควรเกิน7–8
คน ถาจํานวนคนในกลุมมีมากกวานี้ ควรแบงเปนกลุมยอยๆ ตามขนาดที่กําหนด สําหรับวิธีการ
อานแบบเปนกลุม 7 ขั้นตอนนี้ มักจะนํามาใชกอนที่จะเริ่มประชุมตามวาระที่กําหนด (ขั้นตอนที่ 6)
ดังนั้นอาจมีการปรับลดขั้นตอนบางอยาง เพื่อใหเหมาะสมกับเวลาที่ตองใชในการประชุม

ตอนที่ 3 คําสอนของพระเยซูเจาเรื่องความสุขแท
บทนํา
1. เราสามารถพบคําสอนของพระเยซูเจาเรื่องความสุขแทไดที่ไหน
• ในพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมัทธิว (มธ 5:3-10) และของนักบุญลูกา (ลก
6:20b-23)
• ในพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมัทธิว คําสอนเรื่องนี้เปนสวนหนึ่งของบท
เทศนบนภูเขา (มธ 5:1-7:29) ซึ่งเปนหนึ่งในหาบทเทศนอันยิ่งใหญของพระเยซูเจา
2. ตัวบทพระคัมภีร (มธ 5:3-10)
ผูมีใจยากจน ยอมเปนสุข เพราะพระอาณาจักรสวรรคเปนของเขา
ผูเปนทุกขโศกเศรา ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับการปลอบโยน
ผูมีใจออนโยน ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับแผนดินเปนมรดก
ผูหิวกระหายความชอบธรรม ยอมเปนสุข เพราะเขาจะอิ่ม
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ผูมีใจเมตตา ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับพระเมตตา
ผูมีใจบริสุทธิ์ ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดเห็นพระเจา
ผูสรางสันติ ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดชื่อวาเปนบุตรของพระเจา
ผูถูกเบียดเบียนขมเหงเพราะความชอบธรรม ยอมเปนสุข
เพราะอาณาจักรสวรรคเปนของเขา
โครงสรางของคําสอนเรื่องความสุขแท
ในพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมัทธิว ความสุขแทมี 8 ประการ และแตละประการ
ประกอบดวย 3 สวน
1. ลักษณะของบุคคลที่มีความสุข
2. การประกาศวาเปนผูมีความสุข
3. สิ่งที่มีคาสําหรับพวกเขา (มธ 5:3,10) หรือสิ่งที่รอคอยพวกเขาในอนาคต (มธ 5:49)
• จากโครงสร า งนี้ เราจะเห็น ว าส ว นแรกเป น เงื่ อ นไข ซึ่ ง เกี่ ย วข อ งกับ ท าที แ ละ
สถานการณ ข องมนุ ษ ย ส ว นที่ ส องเปน ผลที่ ต ามมา ซึ่ ง เป น การระบุ ส ภาพของมนุ ษ ย ที่ เ ป น ผู มี
ความสุข สวนที่สามเปนสาเหตุ ซึ่งเกี่ยวของกับสิ่งที่พระเจาจะกระทําเพื่อเขา
• สาเหตุของความสุขแทไมใชทาทีหรือสถานการณของมนุษย แตเปนอนาคตซึ่ง
พระเจาจะประทานใหเขา ดั งนั้ น เฉพาะบุคคลที่ตระหนัก ถึงท าทีเหลานี้เทานั้น จึงจะบรรลุถึง
ความสุขแทอันนี้
องคประกอบที่เหมือนกันของคําสอนเรื่องความสุขแท
• คําสอนเรื่องความสุขแททุกขอมีคําวา “ยอมเปนสุข” ซึ่งแปลมาจากคําภาษากรีก
“มาคารีออส”
• ชาวกรีกโบราณถือวา บรรดาเทพเจาเปน “ผูมีความสุข” เพราะพวกทานมีชีวิตที่
เปนอิสระจากความกังวลใจและความตาย ในทํานองเดียวกัน บรรดาวีรบุรุษและวีรสตรีที่เสียชีวิต
ไปแลวเปน “ผูมีความสุข” ดวย เพราะพวกเขาเหลานั้นไดไปอยูกับบรรดาเทพเจาบนเกาะแหง
ความสุข
• ในพันธสัญญาใหม คํานี้ถูกใชเพื่อหมายถึงความยินดีที่มาจากการมีสวนรวมใน
อาณาจักรของพระเจา
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• พระเยซูเจาทรงอธิบายความหมายของ “ผูมีความสุข” ไววา “จงชื่นชมยินดีเถิด
เพราะบําเหน็จรางวัลของทานในสวรรคยิ่งใหญนัก” (มธ 5:12)
• จากขอความตอนนี้เราทราบวา “ผูมีความสุข” คือ “ผูที่ชื่นชมยินดี” เมื่อเขาอยูใน
สถานการณที่นาพึงพอใจดังกลาวซึ่งเปนเหตุใหเขาเกิดปฏิกิริยาทางอารมณเชนนั้น
• ความชื่นชมเปนอารมณภายใน สวนความยินดีเปนทาทีที่แสดงออกมาภายนอก
กลาวคือ เมื่ออารมณแหงความชื่นชมภายในมีพลังมากจนไมอาจเก็บไวได ก็จะระเบิดออกมาใหเห็น
ภายนอก ดวยเหตุนี้ ความสุขแทจึงเปนปฏิกิริยาทางอารมณที่ทรงพลัง มีชีวิตชีวา และเปนแบบ
สวนตัว ซึ่งมีพื้นฐานอยูในความครบบริบูรณที่พระเจาไดทรงทําใหเปนจริงขึ้นมา
คําสอนเรื่องความสุขแทเปนขาวดี
• ประกาศความชื่นชมยินดีที่ยิ่งใหญและเปนจริง ซึ่งมีพื้นฐานอยูในการกระทําของพระเจา
• ประกาศความครบบริบูรณของความชื่นชมยินดี ในพระคัมภีรเลข 7 เปนสัญลักษณ
หมายถึงความครบบริบูรณแหงโลกนี้ สวนเลข 8 เปนสัญลักษณหมายถึงความครบบริบูรณแหง
สวรรค ดังนั้น ความสุขแททั้งแปดประการตองถูกนําไปปฏิบัติดวยกันเสมอ ไมควรถูกแยกออกจาก
กัน เพราะจะทําใหขาดความครบบริบูรณแหงสวรรคของมัน
• เปนจุดเริ่มตนของคําเทศนสอนของพระเยซูเจา เปนตัวกําหนดคุณลักษณะภายในของ
ขาวดีที่ตามมา พระเยซูเจาทรงเสด็จมาเพื่อประกาศความชื่นชมยินดีที่ครบบริบูรณ เพื่อแสดงใหเห็น
วิถีทางที่จะนําไปสูความชื่นชมยินดีนั้น นี่เปนขอบเขตของคําเทศนสอนของพระองค
• ทําใหคําทํานายของประกาศกในพันธสัญญาเดิมสําเร็จไป ในศาลาธรรมที่เมืองนาซาเร็ธ
พระเยซูเจาตรัสถึงตัวพระองคเองโดยใชถอยคําของประกาศอิสยาหวา “พระจิตของพระเจาทรงอยู
เหนือขาพเจา เพราะพระองคทรงเจิมขาพเจาไว ใหประกาศขาวดีแกคนยากจน” (ลก 4:18; อสย
61:1) เมื่อยอหนผูทําพิธีลางใชศิษยมาถามพระองควาเปนพระเมสสิยาหที่ชาวยิวกําลังรอคอยหรือ
เปลา พระเยซูเจาทรงตอบโดยการบรรยายถึงภารกิจของพระองควา “คนยากจนไดรับการประกาศ
ขาวดี” (มธ 11:5; อสย 61:1) ในคําสอนเรื่องความสุขแท พระองคทรงระบุประเภทของคนยากจน
ดวยนั่นคือ “ผูมีใจยากจน” (มธ 5:3)
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กลาวโดยสรุป พระเยซูเจาทรงประกาศความชื่นชนยินดีที่ครบบริบูรณ ในความสุขแทแต
ละประการ พระองคทรงชี้ใหเห็นเงื่อนไข ทรงสอนวิถีทางและการเตรียมตัวที่จําเปนในสวนของ
มนุษย และทรงเผยแสดงการกระทําของพระเจา ซึ่งเปนสาเหตุของความชื่นชมยินดีนี้
ตัวบทพระคัมภีร
ความสุขแทประการที่ 1
“ผูมีใจยากจน ยอมเปนสุข เพราะอาณาจักรสวรรคเปนของเขา” (มธ 5:3)
1. ใครคือผูมีใจยากจน
• เหมือนภาษาที่ใชกันทั่วไปในสมัยนั้น ในพันธสัญญาใหมคําวา “ยากจน” มักจะพาดพิงถึง
ความยากจนดานวัตถุ การขาดสิ่งของที่จําเปนในการดํารงชีวิต บุคคลที่ยากจนคือ บุคคลที่ไมไดเปน
เจาของอะไรเลย ดวยเหตุนี้ เขาตองพึ่งพาบุคคลอื่นเพื่อจะไดมีชีวิตรอด ปราศจากความชวยเหลือ
ดังกลาว เขาไมอาจมีชีวิตอยูตอไปอีกได
• อยางไรก็ตาม ที่นี่พระเยซูเจาไมไดเนนความยากจนภายนอก กลาวคือ การขาดปจจัยดาน
วัตถุในการดํารงชีวิต แตความยากจนภายใน ความยากจนที่ใจ ซึ่งเปนศูนยกลางของอารมณและ
ความรูสึกนึกคิดของมนุษย
• ในตั วของผู มีใจยากจน สวนนี้ถูกกําหนดดวยความยากจน เขาไมไ ดเ ปนบุ คคลที่ไ รใ จ
เพียงแตใจของเขาเต็มไปดวยความยากจนของตนเอง กลาวคือ เขาเปนบุคคลรูและตระหนักถึงความ
ยากจนและความเปราะบางของตนเองอยางดีและอยางลึกซึ้ง
• ถาลักษณะหนึ่งของความยากจนคือการขึ้นอยูกับการใหและความชวยเหลือของคนอื่น มัน
จึงเปนสถานภาพที่ตรงกันขามกับ “การขึ้นอยูกับตนเองและการเพียงพอในตนเอง”
• การมี ใ จยากจนไม ไ ดห มายถึ ง ความสุ ภ าพโดยตรง แต ส ามารถนํ า ไปสู ค วามสุ ภ าพได
กลาวคือ การรูจักและยอมรับวาตนเองขึ้นกับพระเจาดวยใจจริงนําไปสูความสุภาพถอมตน
• ในบริบทของการใกลจะมาถึงของพระอาณาจักรสวรรค ผูมีใจยากจนคือผูที่รูและตระหนัก
ดีวาตนเองขึ้นอยูกับพระเจา และปราศจากพระองค เขาไมสามารถดําเนินชีวิตในฐานะมนุษยอีก
ตอไปได
• การตระหนักถึงการขึ้นอยูกับพระเจาอันนี้เองเปนทาทีที่ถูกตองและสําคัญของสิ่งสรางที่
ฉลาดตอหนาพระผูสรางของตนเอง
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• ดังนั้น ถาในที่สุดแลว หลักเกณฑที่ใชวัดวาใครเปนผูมีใจยากจนคือ การตระหนักดีวาชีวิต
ของตนเองทั้งครบขึ้นอยูกับพระเจาอยางสิ้นเชิง มนุษยทุกคนสามารถเปนผูมีใจยากจนได
• ผูยากจนดานวัตถุบางคนซึ่งฝากความหวังทั้งหมดของเขาไวกับทรัพยสมบัติในโลกนี้ โดย
ไมตระหนักถึงการขึ้นอยูกับพระเจา เขาก็ไมไดเปนสวนหนึ่งของ “ผูมีใจยากจน” ตรงกันขาม คน
ร่ํารวยดานวัตถุ แตไมยึดติดกับทรัพยสมบัติของเขา และใชพระพรที่เขาไดรับจากพระเจาเพื่อคนอื่น
โดยตระหนักวาทุกสิ่งที่ตนเองมีและเปนลวนมาจากพระเจา ชีวิตทั้งครบของตนขึ้นอยูกับพระเจา
อยางสิ้นเชิง เขาก็เปนสวนหนึ่งของ “ผูมีใจยากจน”
• อยางไรก็ตาม แมวาทรัพยสินเงินทองในตัวมันเองเปนสิ่งที่ดี เปนพระพรของพระเจาอยาง
หนึ่ง แตในอีกดานหนึ่ง มันอาจเปนอุปสรรคสําคัญที่ขัดขวางไมใหผูเปนเจาของตระหนักถึงการ
ขึ้นอยูกับพระเจา และเปนสิ่งลอลวงที่ทรงพลังที่นําไปสูการคิดวาตนเองเปนอิสระไมขึ้นกับใคร
แมแตกับพระเจา
2. อาณาจักรสวรรคคืออะไร
• เหตุผลที่ทําใหผูมีใจยากจนเปนสุขคือ เขาเปนเจาของอาณาจักรสวรรค
• ในพระวรสารทั้งสี่ฉบับ เราพบคําวา “อาณาจักรสวรรค” ในพระวรสารตามคําบอกเลาของ
นักบุญมัทธิวเทานั้น (32 ครั้ง) ซึ่งมีความหมายเหมือนกับคําวา “อาณาจักรพระเจา” ซึ่งเราสามารถ
พบไดในพระวรสารทุกฉบับ
• ในพันธสัญญาเดิม เราไมพบคําวา “อาณาจักรสวรรค” หรือ “อาณาจักรพระเจา” แตเราพบ
ถอยคําที่เปนนามธรรมมากกวา เชน “พระยาหเวหจะทรงครองราชยตลอดนิรันดร” (อพย 15:18)
• ปรกติแลว ชาวยิวจะไมพูดเอยพระนามพระเจาโดยตรง เมื่อพวกเขาตองการพูดถึงพระเจา
พวกเขามักจะพูดถึงความเปนเจานายหรือความเปนกษัตริยของพระองคมากกวา ดังนั้น คําพูดที่วา
“อาณาจักรพระเจาใกลเขามาแลว” จึงหมายความวา “พระเจา ในฐานะทรงเปนกษัตริยพรอมดวย
อํานาจและการปกครองแบบกษัตริยของพระองค ใกลจะมาถึงแลว”
• คําวา “สวรรค” บงบอกถึงสถานที่ประทับของพระเจา ขอบเขตแหงการแสดงพระองคที่
สมบูรณและการปกครองที่ยิ่งใหญของพระองค คําพูดที่วา “พระบิดาแหงสวรรค” หรือ “พระบิดา
ในสวรรค” ทําใหพระเจาแตกตางบิดาทุกคนที่เปนมนุษยในโลกนี้ ดวยเหตุนี้ อาณาจักรสวรรคจึง
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ไมไดเปนอาณาจักรแบบโลกนี้ แตเปนสวนหนึ่งการแสดงพระองคที่สมบูรณของพระเจาผูทรงสถิต
ในสวรรค
• เราอาจกลาวโดยสรุปไดวา อาณาจักรสวรรคเปนการปกครองของพระบิดาแหงสวรรค
ดังนั้น เราจึงตองวอนขอพระบิดาของเราผูทรงสถิตในสวรรคเพื่อการมาถึงของอาณาจักรของ
พระองค อาณาจักรนี้จะปรากฏใหเห็น เมื่อพระประสงคของพระบิดาหรือแผนการแหงความรอด
ของพระองคกลายเปนความจริงบนแผนดินเหมือนในสวรรค
3. การเปนเจาของอาณาจักรสวรรค
• พระเยซูเจาทรงประกาศอยางชัดเจนวา ผูมีใจยากจนเปนเจาของอาณาจักรสวรรค พระองค
ไมไดบอกวาพวกเขาเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรสวรรค แตอาณาจักรสวรรคเปนของเขา
• ผูไมยึดติดกับทรัพยสมบัติใดๆ ในโลกนี้ ไดรับการประกาศวาเปนเจาของทรัพยสมบัติที่
ยิ่งใหญที่สุด เปนเจาของอํานาจแหงการปกครองแบบกษัตริยของพระเจา
• อยางไรก็ตาม สิ่งนี้ไมไดหมายความวาเขาเปนเจานายของพระเจา แตพระเจาทรงอยูฝายเขา
อยางเต็มที่
• คํายืนยันนี้ไดถูกย้ําอีกครั้งหนึ่งในความสุขแทประการที่ 8 ที่นั่น ผูถูกเบียดเบียนขมเหง
เพราะความชอบธรรมเปนเจาของอาณาจักรสวรรคดวยเชนกัน
• เราพบคํายืนยันคลายกันใน มธ 19:14 เมื่อพระเยซูเจาทรงตรัสวา “ปลอยใหเด็กเล็กๆ มาหา
เราเถิด อยาหามเลย เพราะอาณาจักรสวรรคเปนของคนที่เหมือนเด็กเหลานี้” เราจะเห็นไดวา ไม
เพี ย งเด็ ก เล็ ก ๆ เท า นั้ น แต ทุ ก คนที่ มี ลั ก ษณะเหมื อ นพวกเขาได รั บ การประกาศว า เป น เจ า ของ
อาณาจักรสวรรค
• ใน มธ 18:3

พระเยซูเจาทรงตรัสวา “ถาทานไมกลับเปนเหมือนเด็กเล็กๆ ทานจะเขา

อาณาจักรสวรรคไมไดเลย”
• จากขอความทั้งสอง คําวา “เปนเจาของ” มีความหมายคลายกันกับ “เขา” กลาวคือ ผูเปน
เจาของอาณาจักรสวรรค คือ ผูที่เขาอาณาจักรสวรรคนั่นเอง
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ความสุขแทประการที่ 2
“ผูเปนทุกขโศกเศรา ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับการปลอบโยน” (มธ 5:4)
1. ผูเปนทุกขโศกเศรา
• หมายถึงบุคคล ซึ่งในปจจุบันนี้ เปนทุกขโศกเศรา ผูซึ่งไมเพียงถูกกระหน่ําซ้ําเติมดวยโชค
รายเทานั้น แตเขากําลังดําเนินชีวิตในสถานการณที่เต็มไปดวยความโศกเศราดวย
• ในพันธสัญญาใหม สถานการณที่กอใหเกิดความโศกเศรามี 2 ประการที่สําคัญคือ ความ
ตายและบาป
ก. ความตาย
 ใน มธ 9:15 พระเยซู เ จ า ตรั ส ว า “ผู รั บ เชิ ญ มาในงานแต ง งานจะโศกเศร า หรื อ
ขณะที่เจาบาวยังอยูกับเขา แตจะมีวันหนึ่งที่เจาบาวจะถูกแยกไป วันนั้นเขาจะจําศีลอดอาหาร”
ขอความนี้ชี้ใหเห็นวา ชวงเวลาที่พระเยซูเจาทรงประทับอยูเปนชวงเวลาที่เต็มไปดวยความยินดี
เพราะพระองคทรงเปนเจาบาว ซึ่งเปนพระเมสสิยาห คําวา “ถูกแยกไป” เปนการทํานายถึงการ
สิ้นพระชนมของพระเยซูเจา ซึ่งสอดคลองกับการจําศีลอดอาหาร อันเปนการแสดงออกประการ
หนึ่งของการเปนทุกขโศกเศรา
 ในพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมาระโก หลังจากทรงกลับคืนพระชนมชีพแลว พระเยซูเจาทรงแสดงพระองคแกมารียชาวมักดาลาเปนคนแรก จากนั้น “นางจึงไปบอกผูที่
กําลังรองไหเปนทุกขซึ่งเคยอยูกับพระองค” (มก 16:10) ที่นี่กลุมเปาหมายของขาวดีเรื่องการ
กลั บ คื น พระชนมชี พ ของพระเยซู เ จ า เป น ผู ซึ่ ง อยู ใ นความทุ ก ข โ ศกเศร า อั น เนื่ อ งมาจากการ
สิ้นพระชนมของพระองค
 ในหนังสือวิวรณ การลมสลายของนครบาบิโลน (กรุงโรม) ซึ่งนําความตายมาสูผู
ที่อาศัยอยูในนครที่ชั่วรายแหงนี้ เปนโอกาสแหงความทุกขโศกเศราสําหรับบรรดากษัตริย พวก
พอคา และนายเรือทุกคน ที่มีสวนในชีวิตที่ฟุมเฟอยหรูหราและไดรับผลประโยชนจากนครนี้ (วว
18:9-19)
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ข. บาป
 ใน ยก 4:8-10 ผู เ ขี ย นบอกว า ปฏิ กิ ริ ย าต อ บาปคื อ การเป น ทุ ก ข โ ศกเศร า ในทุ ก
รูปแบบ “คนบาปทั้งหลาย จงลางมือใหสะอาด คนใจโลเลทั้งหลาย จงทําใจใหบริสุทธิ์เถิด จงคร่ํา
ครวญ จงเปนทุกขโศกเศราและรองไหเถิด จงใหการหัวเราะของทานกลายเปนความเศราโศก จงให
ความยินดีของทานกลายเปนความเศราใจ จงถอมตนลงเฉพาะพระพักตรของพระเจา และพระองค
จะทรงยกยองทาน” จากขอความตอนนี้ เราจะเห็นวาชีวิตของคนบาปเขากันไมไดกับการหัวเราะ
และความยินดี มีแตความโศกเศราเทานั้นเขาตองตระหนักถึงลักษณะของการสูญเสียและความ
บกพรองของตน เมื่ออยูตอหนาพระเจา เขาตองมีความละอายใจ
 นักบุญเปาโลยังเรียกรองใหมีความเปนทุกขโศกเศราตอบาปของคนอื่นดวย ทาน
ตําหนิชาวโครินธวา “ขาวร่ําลือกันมากวา มีการผิดประเวณีเกิดขึ้นในหมูทาน เปนการผิดประเวณี
ชนิดที่ไมเคยพบเห็นแมในหมูคนตางศาสนา กลาวคือ มีคนหนึ่งไดแมเลี้ยงของตนมาเปนภรรยา
และทานยังภูมิใจแทนที่จะเปนทุกขเศราโศก จงขับไลคนที่ทําผิดเชนนี้ไปเสีย” (1 คร 5:1-2) จาก
ขอความตอนนี้เราจะเห็นวา ไมเพียงแคบาปของตนเองเทานั้น แตบาปของคนอื่นดวยที่เปนสาเหตุ
ของความเปนทุกขโศกเศรา
 ใน 2 คร 12:21 เปาโลพูดถึงสถานการณซึ่งทําใหทานตองเปนทุกขโศกเศราที่เมือง
โครินธ “ขาพเจาเกรงวา เมื่อขาพเจากลับมา พระเจาของขาพเจาจะทําใหขาพเจาตองอับอายตอหนา
ทาน และขาพเจาจะตองเปนทุกขเพราะหลายคนเคยทําบาป แลวยังไมกลับใจละทิ้งความลามก การ
ผิดประเวณี และการเสเพลที่พวกเขาไดกระทํา” ที่นี่เราพบอีกครั้งหนึ่งวา บาปเปนสาเหตุของความ
ทุกขโศกเศราและความนาละอาย
 คลายกับในพันธสัญญาใหม สาเหตุของความทุกขโศกเศราในพันธสัญญาเดิม คือ
ความตาย (ปฐก 23:2; 50:3) การทําลายลาง (กดว 1:4; ฮชย 10:5) การมีสวนรวมในความโชคราย
ของคนอื่น (สดด 35:13-14; บสร 7:32-36) และบาป (อสร 10:6; นหม 9:1-2)
 จะเห็นไดวาสาเหตุสําคัญของความทุกขโศกเศราในพระคัมภีรทั้งภาคพันธสัญญา
เดิมและภาคพันธสัญญาใหมคือ บาปและความตาย
 ปรกติแลว เราไมรองไหสําหรับความตายของตนเองที่คาดวาจะเกิดขึ้น แตมักจะ
รองไหสําหรับความตายของคนอื่นเสมอ
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 ดวยเหตุนี้ ความทุกขโศกเศราจึงเปนเรื่องของความสัมพันธสวนตัวของเรากับ
บุคคลอื่น ยิ่งมีความสัมพันธลึกซึ้งมาก เรายิ่งมีความทุกขโศกเศรามาก เราจะไมรองไหสําหรับคนที่
เราไมรูจัก
 ความโชครายของคนอื่นกลายเปนความโชครายของเราเองและกอใหเกิดความ
ทุกขโศกเศรา สิ่งนี้สืบเนื่องมาจากความสัมพันธใกลชิดของเรากับเขาคนนั้น
 ความทุกขโศกเศราเปนการแสดงความรักตอเพื่อนพี่นองรูปแบบหนึ่ง เปนความ
รักที่แสดงใหเห็นในการมีสวนรวมในความทุกขทรมานของเขา
 บาปทําใหเราตองโศกเศราเพราะมันมีผลกระทบตอความสัมพันธของเรากับพระเจา
 การกระทํ า ผิ ด ต อ พระเจ า ทุ ก อย า ง ไม ว า ส ว นตั ว หรื อ ส ว นรวม เป น การทํ า ลาย
ความสัมพันธของเรากับพระเจาและกอใหเกิดความทุกขโศกเศรา
 ดังนั้น ในแงหนึ่ง ความเปนทุกขโศกเศราจึงเปนการแสดงความรักของเราที่มีตอ
พระเจา สิ่งนี้ไมอาจเกิดขึ้นในบุคคลที่ไมไดใสใจในพระเจา
2. การปลอบโยนของพระเจา
• ผูเปนทุกขโศกเศราคือ ผูที่รักพระเจาและเพื่อนพี่นอง เขาอาจเปราะบางเพราะความรัก
ของเขา แตเขาเปนบุคคลที่จะไดรับการปลอบโยนจากพระเจา
• ในพระคัมภีรคําวา “ปลอบโยน” หมายถึง เรียกและพูดกับคนอื่นแบบสวนตัว แนะนํา
และใหกําลังใจ
• ในจดหมายถึงชาวโครินธ นักบุญเปาโลบอกวา “ขอถวายพระพรแดพระเจา พระบิดา
ของพระเยซูคริสต องคพระผูเปนเจาของเรา พระบิดาผูทรงพระกรุณา และพระเจาผูประทาน
กําลังใจทุกประการ พระองคประทานกําลังใจในความทุกขยากตางๆ ของเรา เพราะเราไดรับกําลังใจ
จากพระเจาแลว เราจึงใหกําลังใจผูมีความทุกขทั้งมวลได เราไดรับการทรมานรวมกับพระคริสตเจา
มากฉันใด เราก็ไดรับกําลังใจเดชะพระคริสตเจามากฉันนั้น” (2 คร 1:3-5) สําหรับนักบุญเปาโล
พระเจ า ทรงเป น ผู ป ระทานกํ า ลั ง ใจ พู ด ในอี ก แง ห นึ่ ง ก็ คื อ พระองค ท รงเป น พระเจ า แห ง การ
ปลอบโยนนั่นเอง
• การปลอบโยนที่กลาวถึงไมเพียงแคในปจจุบันนี้เทานั้น แตในอนาคตดวย การปลอบโยน
ในอนาคตเปนสาเหตุของการปลอบโยนในสถานการณปจจุบัน กลาวคือ คําสัญญาเกี่ยวกับสิ่งที่จะ
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ไดรับในอนาคตเปนพื้นฐานของความสุขที่เริ่มในปจจุบันแลว “ขอพระเยซูคริสต องคพระผูเปน
เจาของเรา และพระเจาพระบิดาของเรา ผูทรงรักเรา ประทานกําลังใจนิรันดรและความหวังที่ดีให
เราเดชะพระหรรษทาน โปรดประทานกําลังใจใหทานและบันดาลใหทานยืนหยัดมั่นคงในกิจการ
และวาจาที่ดีทุกประการเทอญ” (2 ธส 2:16-17)
• ในพันธสัญญาเดิม ปรกติแลวประกาศกเปนผูทําการปลอบโยนประชากรอิสราเอล แตผู
ปลอบโยนที่แทจริงคือพระเจา กิจการแหงการปลอบโยนที่ประกาศกตองปาวประกาศคือ การ
สิ้นสุดของการเปนทาส การอภัยบาป (อสย 40:2) การเสด็จมาของพระเจา (อสย 40:10-11)
• ประกาศกอิสยาหกลาวกับชาวอิสราเอลวา “พระจิตของพระเจาทรงประทับเหนือขาพเจา
เพราะพระเจาได ทรงเจิมข าพเจาไวเพื่อนํ าข าวดีมายังคนยากจน...เพื่อปลอบโยนผูที่เปนทุ กข
โศกเศรา...เพื่อทําใหผูเปนทุกขโศกเศราในศิโยนไดรับความยินดี” (อสย 61:1-3) ที่นี่ประกาศกมี
พันธกิจแหงการปลอบโยนโดยทางขาวดีที่ทานนํามา อยางไรก็ตาม การปลอบโยนที่แทจริงจะ
เกิดขึ้นโดยผานกิจการของพระเจา ผูซึ่งเปลี่ยนชะตากรรมของเยรูซาเล็มอยางสิ้นเชิงจากความทุกข
ยากลําบากไปสูความชื่นชมยินดี (อสย 61:4-11; 62:1-12)
• โดยผ า นทางประกาศกอิ ส ยาห พระเจ า ตรั ส กั บ ประชากรของพระองค ว า “เราคื อ ผู
ปลอบโยนเจา เจาเปนผูใดเลาที่กลัวมนุษยผูซึ่งตองตาย คือกลัวบุตรของมนุษยซึ่งถูกทําใหเหมือน
หญา และที่ไดลืมพระเจาผูสรางของตนเสีย ผูทรงขึงฟาสวรรคและวางรากฐานของแผนดินโลก”
(อสย 51:12-13) ที่นี่พระเจาทรงแนะนําพระองคในฐานะ “ผูปลอบโยน” ซึ่งมีชัยชนะเหนือโชคราย
ทุกชนิด พระองคประทับอยูทามกลางประชากรของพระองค อํานาจของผูปลอบโยนเปนอํานาจ
เดียวกับอํานาจของผูสรางซึ่งเปนอํานาจที่ไรขอบเขตจํากัด ดังนั้น การปลอบโยนที่มาจากพระเจาจึง
ไมมีวันเหือดแหง
• เราพบพระเจาในฐานะผูปลอบโยนอีกครั้งหนึ่งใน อสย 66:13 “ดั่งมารดาปลอบโยนบุตร
ของตน เราจะปลอบโยนเจา เชน นั้ น และเจา จะรับ การปลอบโยนในเยรูซาเล็ม ” ที่นี่มี ก ารเน น
ลักษณะของการปลอบโยนของพระเจา โดยเปรียบเทียบพระเจากับมารดาผูซึ่งปลอบโยนบุตรของ
ตนที่กําลังรองไห พระเจาก็จะทําเชนเดียวกัน จากการเปรียบเทียบนี้เราพอมองเห็นอานุภาพและ
ความออนหวานของพระเจาที่อยูดวยกัน พระเจาพระผูสรางและพระเจาผูเปนมารดาเปนผูซึ่งกระทํา
การในฐานะพระเจาผูปลอบโยน
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•เนื้อหาที่เปนรูปธรรมของการปลอบโยนของพระเจาที่พบใน อสย 40-66 คือ การใหอภัย
ความผิด การกลับจากถิ่นเนรเทศที่บาบิโลน และการสรางนครเยรูซาเล็มที่ถูกทําลายขึ้นมาใหม
•จากตัวบทพระคัมภีรดังที่กลาวมาแลว เราสามารถสรุปลักษณะการปลอบโยนที่พระเจาทรง
กระทําเพื่อประชากรของพระองคดังนี้
1. พระองคไมเพียงปลอบโยนดวยคําพูดเทานั้น แตทรงเปลี่ยนสถานการณที่เศราสลดให
เปนสถานการณแหงความยินดีอีกดวย
2. พระองคทรงมีอํานาจไรขอบเขตจํากัดของพระผูสราง
3. การกระทําของพระองคไ มใชแบบเลื่อนลอย เปนนามธรรม แตมีลักษณะของการ
ปลอบโยนที่ แ ท จ ริ ง เป น เหมื อ นบุ ค คลหนึ่ ง ที่ พู ด กั บ อี ก บุ ค คลหนึ่ ง ด ว ยความรั ก
“เหมือนมารดาที่ปลอบโยนบุตรของตน”
4. ผูปลอบโยนที่แทจริงคือพระเจา ประกาศกปลอบโยนโดยการประกาศกิจการแหงการ
ปลอบโยนของพระเจาเทานั้น
3. ลักษณะที่แตกตางระหวางความสุขแทสองประการแรก
• สําหรับความสุขแทประการที่ 1 การตระหนักถึงความยากจนของตน การขึ้นอยูกับพระเจา
อยางแทจริงและสิ้นเชิง ถือวาเปนทาทีที่ถูกตองของมนุษย ชีวิตและทุกสิ่งที่เรามีมาจากพระเจา ชีวิต
ของเราทั้งในปจจุบันและอนาคตขึ้นอยูกับพระองค
• สําหรับความสุขแทประการที่ 2

ความทุกขโศกเศราหมายถึงการเปดตัวเองตอความ

เจ็บปวดและการยอมรับความทุกขทรมาน ซึ่งเปนมาจากความตายและบาป ในบุคคลที่มีความ
ผูกพันใกลชิดกับเพื่อนมนุษยและพระเจา มันยังหมายถึงการยอมรับและดําเนินชีวิตในความออนแอ
ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งของความยากจนของเรา ไมใชเปนการเอาชนะความยากจนแบบผิดๆ โดยการ
ปดตัวเองและดําเนินชีวิตแบบฟุมเฟอยหรูหรา แตรอคอยการพิชิตความยากจนดังกลาวจากพระเจา
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ความสุขแทประการที่ 3
“ผูมีใจออนโยน ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับแผนดินเปนมรดก” (มธ 5:5)
1. ผูมีใจออนโยน
• จาก สดด 37:1-8 เราทราบวาผูมีใจออนโยน คือ ผูที่ไมยอมปลอยใหอารมณโกรธหรือไม
พอใจเขามาครอบงําหรือกอกวนตัวเอง เมื่อเขาตองเผชิญหนากับคนชั่วหรือความเจริญกาวหนาของ
คนเหลานั้น เขาเปนผูหลีกเลี่ยงทั้งความโกรธและความอิจฉา การเปนผูมีใจออนโยนเปนเหมือนบท
พิสูจนของบุคคลที่ตอสูกับคนกระทําชั่วและความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับเขาวาเขาสามารถผานความ
โกรธแคนที่เขามีในใจไดหรือไม
• ในพันธสัญญาใหม ความออนโยนเปนสวนหนึ่งของพระคุณของพระจิตเจา ในเรื่องนี้
นักบุญเปาโลสอนวา “สวนของพระจิตเจาก็คือความรัก ความชื่นชม ความสงบ ความอดทน ความ
เมตตา ความใจดี ความซื่อสัตย ความออนโยน และการรูจักควบคุมตนเอง เรื่องเหลานี้ไมมีธรรม
บัญญัติใดหามไวเลย” (กท 5:22-23) ที่นี่เราเห็นทาทีซึ่งเขากันไดและชวยทําใหความออนโยน
เกิดขึ้นได
• เมื่อพูดถึงกิจการของธรรมชาติมนุษย นักบุญเปาโลใหรายชื่อกิจการซึ่งตรงกันขามกับความ
ออนโยน นั่นคือ “การผิดประเวณี ความลามกโสมม การปลอยตัวตามราคะตัณหา การกราบไหวรูป
เคารพ การใชเวทมนตรคาถา การเปนศัตรูกัน การทะเลาะวิวาท ความอิจฉาริษยา ความโกรธเคือง
การแกงแยงชิงดี การแตกแยก การแบงพรรคแบงพวก การเมามาย การสํามะเลเทเมา” (กท 5:19-21)
สําหรับทาน “ผูที่ประพฤติตนเชนนี้จะไมไดอาณาจักรของพระเจาเปนมรดก” (กท 5:21)
• ถัดมา เปาโลไดหยิบยกเอาเฉพาะความออนโยนมาพูดและเนนลักษณะของพระจิตเจา “พี่
นองทั้งหลาย ถาทานพบวาใครคนหนึ่งไดทําผิด ทานซึ่งมีพระจิตเจาเปนผูนํา จงตักเตือนแกไขเขา
ดวยความออนโยน” (กท 6:1) ดังนั้น เพื่อคงไวซึ่งเอกภาพของคริสตศาสนจักรซึ่งมักถูกคุกคามจาก
การแตกแยกและการแบงพรรคแบงพวกของมนุษย สมาชิกของคริสตศาสนจักรจําเปนตองมีความ
ออนโยน
• ในจดหมายถึงชาวเอเฟซัส เปาโลเนนถึงเอกภาพแหงพระจิตเจามากเปนพิเศษ เอกภาพซึ่งมี
พื้นฐานอยูในพระเจา พระบิดาแตเพียงองคเดียวของมนุษยทุกคน เพื่อจะรักษาเอกภาพนี้ไว เรา
จําเปนตอง “ถอมตนอยูเสมอ มีความออนโยน และพากเพียรอดทนตอกันดวยความรัก” (อฟ 4:2)
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• ความออนโยนและการถอมตนมักจะควบคูกันไป “จงรับแอกของเราแบกไว และมาเปน
ศิษยของเรา เพราะเรามีใจสุภาพออนโยนและถอมตน จิตใจของทานจะไดรับการพักผอน” (มธ
11:29)
• คนที่ถอมตนไมทํากิจการใดๆ เพื่อชิงดีกันหรือเพื่อโออวด เขาไมยกตนขมทานและคิดวา
คนอื่นตอยต่ํากวาตน แต “คิดวาผูอื่นดีกวาตน” (ฟป 2:3) และเจริญรอยตามแบบอยางของพระ
คริสตเจา ผูซึ่ง “ทรงถอมพระองคจนถึงกับทรงยอมรับแมความตาย เปนความตายบนไมกางเขน”
(ฟป 2:8)
• ผูมีใจออนโยนรูจักควบคุมอารมณที่ไมดี เชน ความโกรธ และหลีกเลี่ยงการแสดงอารมณที่
กระตุนปฏิกิริยาที่ไมดีแบบเดียวกันและกอใหเกิดความแตกแยก เขาเปนคนที่มีความอดทน ใหเวลา
และโอกาสแกเพื่อนพี่นอง เคารพในลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล ไมพยายามแกไขคนอื่นตาม
ความคิดที่คับแคบของตน แตปลอยใหคนอื่นเปนอยางที่เขาเปนดวยใจกวาง
• ความออนโยนแสดงตัวเองใหเห็นในฐานะอิสรภาพจากอารมณที่ไมดีทุกอยาง และการ
ดําเนินชีวิตรวมกันดวยความรัก
• การแกไขขอบกพรองของคนอื่นเรียกรองความออนโยน เมื่อพูดถึงสมาชิกบางคนที่หยิ่ง
ผยองในกลุมคริสตชนที่เมืองโครินธ นักบุญเปาโลบอกวา “ทานตองการอะไร ใหขาพเจามาพบโดย
ถือไมเรียว หรือมาพบดวยความรักใครและมีจิตใจที่ออนโยน” (1 คร 4:21) ที่นี่เราจะเห็นวา “ไม
เรียว” และ “ความออนโยน” เปนสิ่งที่ตรงขามกัน ไมเรียวเปนสัญลักษณถึงการปฏิบัติที่รุนแรงและ
แข็งกระดาง สวนความออนโยนเปนการแสดงถึงความรักและผลของพระจิตเจา
• อีกครั้งหนึ่ง เมื่อเนนความแตกตางระหวางทานและกลุมคริสชนที่เมืองโครินธ เปาโลบอก
วา “ขาพเจาขอรองทานทั้งหลายดวยความออนโยนและดวยพระทัยดีของพระคริสตเจา ขาพเจาถูก
กลาวหาวาถอมตนเมื่ออยูตอหนา แตใจกลาเมื่ออยูหางไกล จึงขอรองทานอยาใหขาพเจาแสดงใจกลา
เมื่อจะมาพบทาน เพราะขาพเจามั่นใจวาจะมีใจกลาตอผูที่คิดวาความประพฤติของเราเปนไปตาม
มาตรฐานมนุษย” (2 คร 10:1-2) ที่นี่นักบุญเปาโลพูดถึงการแกปญหาดวยวิถีทางที่ออนโยนและ
ถอมตน และพาดพิงถึงตัวอยางของพระคริสตเจา ทานพยายามหลีกเลี่ยงการแกปญหาที่ใชความ
รุนแรง (ดูเพิ่มเติม กท 5:26-6:1; 2 ทธ 2:23-25)
• ชีวิตสมรสของคริสตชนกับคนตางศาสนาเรียกรองความออนโยนเชนกัน “ภรรยาจงอยูใต
อํานาจสามี ถาสามีบางคนยังไมมีความเชื่อในพระวาจา ความประพฤติของภรรยาจะชนะใจสามีได
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โดยไมตองพูด สามีเพียงแตเห็นการดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และนาเคารพของภรรยาเทานั้น ทานอยา
ประดับตนเพียงภายนอก เชน ตกแตงผมอยางประณีต สวมสรอยทองหรือเสื้อผาหรูหรา แตจง
ประดับตนในสวนลึกของจิตใจใหงดงามอยางถาวร โดยมีใจออนโยนและสงบเสงี่ยม ความงาม
เชนนี้มีคายิ่งเฉพาะพระพักตรพระเจา” (1 ปต 3:1-4) โดยธรรมชาติแลว การแตงงานแบบตางคน
ตางถือมักจะมีความขัดแยงและปญหาหลายอยาง ในสถานการณเชนนี้เรียกรองใหมีความประพฤติ
ที่ออนโยนและสงบเสงี่ยม ไมใชการแสดงความเหนือกวาของศาสนาของตน
• ทาทีแบบนี้ยังจําเปนมากยิ่งขึ้น เมื่ออยูในสถานการณที่มีความขัดแยงแบบเปดเผย “ถาทาน
จะต อ งทนทุ ก ข ทั้ ง ๆ ที่ ไ ด ทํ า ความดี แ ล ว ก็ จ งเป น สุ ข เถิ ด อย า กลั ว เขา อย า วุ น วายใจเลย แต จ ง
นมัสการองคพระผูเปนเจาคือพระคริสตเจาในจิตใจของทาน จงพรอมเสมอที่จะใหคําอธิบายแกทุก
คนที่อยากทราบเหตุผลแหงความหวังของทาน จงอธิบายดวยความออนโยนและดวยความเคารพ
อยางบริสุทธิ์ใจ” (1 ปต 3:14-16) ที่นี่ดวยมีการเรียกรองใหมีความออนโยนสงบเสงี่ยมและความ
เคารพบุคคลอื่น ซึ่งเปนทาทีที่มีพื้นฐานอยูในความสัมพันธที่ถูกตองและมีชีวิตชีวากับพระคริสตเจา
ไมใชการตอบโตที่หวังเอาชนะหรือความศรัทธาอยางแรงกลา
• ความออนโยนเปนลักษณะพิเศษของพระเยซูเจา “จงรับแอกของเราแบกไว และมาเปนศิษย
ของเรา เพราะเรามีใจสภาพออนโยนและถอมตน” (มธ 11:29) ที่นี่เราจะเห็นวาความออนโยนและ
ความถอมตนของพระเยซูเจาเปนตัวกําหนดความสัมพันธระหวางพระองคและผูติดตามพระองค
พระเยซูเจาไมไดเปนอาจารยที่แข็งกระดางและอวดดี แตเปนผูมีใจออนโยนและถอมตน
• ในเรื่องเลาเกี่ยวกับการเสด็จเขากรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูเจา นักบุญมัทธิวอางถอยคําของ
ประกาศก (อสย 62:11; ศคย 9:9; 11:29) เพื่ออธิบายลักษณะของพระเยซูเจา “จงบอกธิดาแหงศิโยน
วา ดูซิ กษัตริยของทานเสด็จมาพบทาน มีพระทัยออนโยน ประทับบนแมลา บนลูกลา สัตวใชงาน”
พระเยซูเจาไมไดเสด็จมาในฐานะพระเมสสิยาห ผูเปนนักรบ แตในฐานะกษัตริยที่มีใจออนโยนและ
รักสันติ ที่นี่เราจะเห็นวาความออนโยนเปนตัวกําหนดภารกิจของพระเยซูเจา
• นักบุญเปาโลพูดถึงลักษณะพิเศษอันนี้ของพระเยซูเจาเชนกัน “ขาพเจาขอรองทานทั้งหลาย
ดวยความออนโยนและดวยพระทัยดีของพระคริสตเจา” (2 คร 10:1)
• กลาวโดยสรุปไดวา ลักษณะสําคัญของความออนโยนคือ การควบคุมอารมณ ความโนม
เอียง และความปรารถนาตางๆ ของตนเอง การใหความเคารพตอบุคคลอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ
เผชิญหนากับความขัดแยง ความโกรธ ความอิจฉาริษยา ความอยุติธรรม ซึ่งนําไปสูความแตกแยก
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และทํ า ให ก ารดํ า เนิ น ชี วิ ต ร ว มกั น อย า งสงบสุ ข เป น ไปไม ไ ด อาศั ย ความอ อ นโยนเราสามารถ
หลีกเลี่ยงปฏิกิริยาที่ไมดีตอสิ่งตางๆ เหลานี้
2. การไดรับแผนดินเปนมรดก
• ในพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมัทธิว นอกจากแผนดิน สิ่งที่จะไดรับเปนมรดกคือ
ชีวิตนิรันดร “ผูใดที่สละบานเรือน พี่นองชายหญิง บิดามารดา บุตร ไรนาเพราะเห็นแกเรา ก็จะ
ไดรับตอบแทนรอยเทาและจะไดรับชีวิตนิรันดรเปนมรดกดวย” (มธ 19:29) และอาณาจักร “แลว
พระมหากษัตริยจะตรัสแกผูที่อยูเบื้องขวาวา เชิญมาเถิด ทานทั้งหลายที่ไดรับพระพรจากพระบิดา
ของเรา เชิญมารับอาณาจักรเปนมรดกที่เตรียมไวใหทานแลวตั้งแตสรางโลก” (มธ 25:34)
• บนพื้นฐานของตัวบททั้งสองนี้ ดูเหมือนจะเปนไปไมไดวา ผูมีใจออนโยนจะเปนผูพิชิต
โลกนี้ หรือเปนเจาของแผนดินสวนหนึ่งซึ่งพวกเขาสามารถใชดําเนินชีวิตอยางสงบสุข ดวยเหตุนี้
จึงเปนไปไดวาที่นี่พระเยซูเจาไมไดสัญญาเกี่ยวกับสิ่งของที่เปนวัตถุบนโลกนี้ เหมือนใน สดด
37:11 ที่มองคําวา “แผนดิน” ในฐานะพื้นฐานของชีวิต ในแสงสวางของตัวบทนี้ คําสัญญาของพระ
เยซูเจาใน มธ 5:5 คือวา พระเจาจะประทานพื้นฐานสําหรับชีวิตนิรันดรใหเปนมรดก
• คําวา “ไดรับเปนมรดก” แสดงนัยถึงความสัมพันธแบบบิดาและบุตร ปรกติแลว บุตรไดรับ
สิ่งที่เ ปนมรดกจากบิดามารดาของตน ดังนั้น แผนดินหรือพื้นฐานชีวิตดังกลาว จึงเปนสิ่งที่ไ ม
สามารถไดมาโดยการเอาชนะหรือการซื้อขาย แตพระเจาจะประทานใหเปลาๆ เปนมรดก
• การไดรับแผนดินเปนมรดกจึงมีพื้นฐานอยูบนพินัยกรรมที่มั่นคงของพระบิดาและเปน
หลักประกันพื้นฐานของชีวิต
• บอยครั้ง ความโกรธและอารมณไมดีตางๆ ที่มีตอเพื่อนพี่นองมีสาเหตุมาจากความรูสึกที่
ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกคุกคามชีวิต คําสัญญาเกี่ยวกับการรับมรดกสามารถขจัดพื้นฐานความรูสึก
เชนนี้ใหหมดไปได คนมีใจออนโยนเปนอิสระจากความกลัวและอารมณดังกลาว เมื่อเขาตระหนัก
และมั่นใจวาชีวิตของเขามีพื้นฐานอยูบนพระทัยดีของพระเจา เขาจึงรอคอยวันที่เขาจะสามารถเขา
ไปในมรดกที่พระบิดาไดเตรียมไวสําหรับเขา
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ความสุขแทประการที่ 4
“ผูหิวกระหายความชอบธรรม ยอมเปนสุข เพราะเขาจะอิ่ม” (มธ 5:6)
1. ผูหิวกระหายความชอบธรรม
• คําวา “หิวและกระหาย” สะทอนถึงความปรารถนาแรงกลาเบื้องตนตามธรรมชาติของ
มนุษยที่จะกินและดื่ม เปนความปรารถนาที่จะไดรับความพึงพอใจจากสิ่งที่จําเปนตอชีวิตมนุษย ถา
ปราศจากอาหารและเครื่องดื่มชีวิตของเราตองพบจุดจบอยางแนนอน
• อย า งไรก็ ต าม ที่ นี่ ทั้ ง สองคํ า ไม ไ ด ถู ก ใช เ พื่ อ บ ง บอกถึ ง สิ่ ง จํ า เป น พื้ น ฐานสํ า หรั บ การ
ดํารงชีวิตตามธรรมชาติของมนุษย แตความชอบธรรม
• ความชอบธรรมบงบอกทาทีและการกระทําที่สอดคลองกับบรรทัดฐานที่เที่ยงตรงและ
ถูกตอง คํานี้ถูกใชทั้งสําหรับพระเจาและมนุษย
• ในพระเมตตาของพระองค พระเจาทรงไดรับการเรียกวาเปนผูชอบธรรมที่พิเศษ พระองค
ทรงซื่อสัตยตอพระประสงคแหงการชวยใหรอดพนของพระองค พระองคทรงปฏิบัติตามบรรทัด
ฐานที่พระองคทรงกําหนดไว พระองคทรงทําใหคําสัญญาทั้งหลายของพระองคสําเร็จไปและทําให
ความรอดพนของมวลมนุษยเปนจริงขึ้นมา
• มนุษยเปนผูชอบธรรม เพราะเขากระทําตามบรรทัดฐานที่พระเจาทรงกําหนดไว
• ในพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมัทธิว คําวา “ชอบธรรม” ไมไดถูกใชเพื่ออธิบาย
ลักษณะของพระเจาเลย แตชี้ถึงบุคคลที่กระทําตามบรรทัดฐานของพระเจา ในทํานองเดียวกัน คําวา
“ความชอบธรรม” ไมไดถูกใชเพื่ออธิบายกิจการที่ชอบธรรมของพระเจา แตเพื่อบงบอกถึงความ
ประพฤติที่ชอบธรรมของมนุษยซึ่งสอดคลองกับพระประสงคของพระเจา
• ดวยเหตุนี้ความหิวและกระหายความชอบธรรมจึงบงบอกถึงความปรารถนาและความ
พยายามพื้นฐานและแรงกลาที่จะปฏิบัติตามบรรทัดฐานของพระเจาซึ่งพระเยซูเจาทรงเผยแสดงให
ทราบ
• ในบริบทของคําสอนนี้ คําวา “ความชอบธรรม” รวมทุกสิ่งที่พระเยซูเจาทรงสอนในบท
เทศนบนภูเขาเกี่ยวกับความประพฤติที่ชอบธรรมที่เราควรมีตอพระเจาและเพื่อนมนุษย
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2. พวกเขาจะอิ่ม
• ใน สดด 17:15 ผูเขียนบอกวา “ขาพเจาจะชมพระพักตรเพราะขาพเจาเปนผูชอบธรรม เมื่อ
ขาพเจาตื่นขึ้น ขาพเจาก็จะอิ่มเอิบใจที่เห็นพระองค” ที่นี่เราพบความคิดสองอยางที่คลายตัวบทของ
เรา (มธ 5:6) กลาวคือ ความชอบธรรมเปนขอสมมุติลวงหนาของความอิ่ม และมีการพูดถึงความอิ่ม
ในเชิงอุปมา ในเพลงสดุดีบทนี้ ผูเขียนบรรยายถึงความชอบธรรมของตนเอง (สดด 17:1-5) วอนขอ
ความชวยเหลือจากพระเจา (สดด 17:6-9,13-14) บรรยายทาทีของศัตรู (สดด 17:10-12) และสรุป
ดวยความหวังของทาน เพราะความชอบธรรมของทาน ทานหวังจะไดชมพระพักตรของพระเจา
และอิ่มเอิบใจเมื่อเห็นพระสิริรุงโรจนของพระเจา
• ใน มธ 5:6 คําวา “อิ่ม” เกี่ยวของกับการกระทําของพระเจาในอนาคต พระเจาจะทําให
บรรดาผูหิวกระหายความชอบธรรมอิ่ม พระองคจะประทานทุกสิ่งที่จําเปนสําหรับการดําเนินชีวิต
แกเขา ความหิวกระหายสะทอนถึงความตองการตามธรรมชาติที่รอนแรงในการที่จะรักษาชีวิต
ความอิ่มประกันความตอเนื่องของชีวิต พระเจาในฐานะผูทําใหอิ่ม จึงเปนหลักประกันของชีวิต
ดังนั้น ผูที่หิวกระหายความชอบธรรมจึงสามารถคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับชีวิตของเขาซึ่งไดรับ
การประกันจากพระเจาได กลาวคือ เขาจะไดรับชีวิตนิรันดรอยางแนนอน
• กลาวโดยสรุป การหิวกระทายความชอบธรรม หมายถึงความปรารถนาและความพยายามที่
จะดําเนินชีวิตตามพระประสงคของพระเจาในทุกกิจการและทุกความสัมพันธที่เกี่ยวของ เนื้อหา
ทั้งหมดของบทเทศนบนภูเขาเปนการเผยแสดงและคําสั่งสอนของพระเยซูเจาเกี่ยวกับพระประสงค
ของพระบิดา ซึ่งเปนบรรทัดฐานของความประพฤติที่ชอบธรรม
ความสุขแทประการที่ 5
“ผูมีใจเมตตา ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับพระเมตตา” (มธ 5:7)
1. ผูมีใจเมตตา
• ความเมตตาบ ง บอกถึ ง ความประพฤติ ที่ ช อบธรรมของมนุ ษ ย ต อ เพื่ อ นพี่ น อ งซึ่ ง อยู ใ น
สถานการณที่เดือดรอนและทุกขยากลําบาก
• ผูมีใจความเมตตาเปนคนที่เอาใจใส ไมปดหูปดตา ไมทําใจแข็งกระดาง ไมทอดทิ้งเพื่อนพี่
นองและไมเหยียบย่ําซ้ําเติมเขา แตมีความเห็นใจ และพรอมที่จะชวยเหลือในความเดือดรอนของเขา
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• ลักษณะพิเศษของความเมตตาคือ ไมทําใจเย็นเฉยตอผูเปนทุกขเดือดรอน แตมีความเห็นอก
เห็นใจและพรอมที่จะชวยเหลือพวกเขาในสถานการณนั้น
2. เขาจะไดรับพระเมตตา
• มีความสัมพันธระหวางความเมตตาของพระเจาและของมนุษย พระเยซูเจาพูดถึงเรื่องนี้
อยางชัดเจนในอุปมาเรื่องลูกหนี้ไรเมตตา (มธ 18:23-35) หลังจากพระเยซูเจาตรัสตอบเปโตรวาทาน
ตองใหอภัยแกเพื่อนพี่นองตลอดไป นั่นคือ ไมเพียงแคเจ็ดครั้ง แตเจ็ดคูณเจ็ดสิบครั้ง พระองคทรง
วางรากฐานและยืนยันคําสอนนี้โดยการเลาอุปมาเรื่องนี้
• กษัตริย (พระเจาหรือพระบิดาแหงสวรรค) ตรัสกับผูรับใชที่ไรเมตตาวา “เจาตองเมตตา
เพื่อนผูรับใชดวยกัน เหมือนกับที่ขาไดเมตตาเจามิใชหรือ” (มธ 18:33) ความเมตตาของกษัตริยอยู
ในความจริงที่วา ในการตอบสนองตอคําออนวอนของผูรับใชคนนั้น พระองคทรงสงสารเขา จึง
ทรงปลอยเขาไปและทรงยกหนี้ให (มธ 18:26-27)
• การขาดความเมตตาของผูรับใชคนนี้เห็นไดชัดเมื่อเขากลายเปนเจาหนี้ ทันทีที่เขาพบเพื่อน
คนใชที่เปนหนี้เขาไมกี่เหรียญ เขาตรงเขาไปบีบคอ ขูใหใชหนี้ เมื่อเพื่อนคนใชคนนั้นออนวอน
ขอใหผัดหนี้ไวก อน เขาก็ไมย อม นําเพื่อคนใชคนนั้นไปขังไวจนกวาจะชําระหนี้ใหหมด (มธ
18:28-30)
• พระเยซูเจาทรงชี้ใหเห็นความสัมพันธของพระเจาผูซึ่งเปนเจาหนี้และมนุษยผูเปนลูกหนี้
จะเปนเหมือนความสัมพันธของกษัตริยผูเปนเจาหนี้และผูรับใชที่เปนลูกหนี้ ความสัมพันธระหวาง
มนุษยจะเปนตัวกําหนดความสัมพันธของเขากับพระเจา พระเจาจะทรงใหอภัยเราอยางเด็ดขาด
หลังจากที่เราไดใหอภัยแกเพื่อนพี่นองที่เปนลูกหนี้ของเราเทานั้น
• การใหอภัยความผิดเปนรูปแบบที่จําเปนและขาดไมไดของความเมตตา ในบทขาแตพระ
บิดา เราพบการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันของการกระทําของมนุษยและของพระเจาในบทขาแตพระ
บิดาที่บอกวา “โปรดใหอภัยความผิดของขาพเจาทั้งหลาย เหมือนที่ขาพเจาทั้งหลายใหอภัยแกผูทํา
ผิดตอขาพเจาทั้งหลาย” (มธ 6:12)
• ถัดมาขอเรียกรองอันนี้ไดรับการยืนยันอีกครั้งหนึ่งทันที “เพราะวา ถาทานใหอภัยความผิด
แกผูอื่น พระบิดาของทานผูสถิตในสวรรค ก็จะทรงใหอภัยความผิดของทานดวย แตถาทานไมให
อภัยความผิดแกผูอื่น พระบิดาของทานก็จะไมทรงใหอภัยความผิดของทานเชนกัน” (มธ 6:14-15)
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• พระเยซูเจาทรงเปนรูปแบบที่เห็นไดชัดของคนมีใจเมตตา พระองคทรงรักษาคนเจ็บปวย
(มธ 9:27-31) และทรงกระตุนใหมีความเห็นอกเห็นใจคนบาป คนที่สังคมรังเกียจ (มธ 9:13) และผู
หิวโหย (มธ 12:7) ดังนั้น ความชวยเหลือที่ใหแกทุกคนที่เดือดรอนจึงเปนเกณฑการพิพากษาของ
บุตรแหงมนุษย (มธ 25:31-45)
• กลาวโดยสรุปไดวา ความเมตตาของพระเจาตอเราขึ้นอยูกับความเมตตาของเราตอเพื่อนพี่
นอง ความออนแอของเพื่อนพี่นองที่เรียกรองความชวยเหลือจากเราแสดงใหเห็นถึงความออนแอ
ของเราที่เรียกรองความชวยเหลือจากพระเจา
• ผูที่มีความประพฤติชอบธรรมดวยการมีใจเมตตาตอเพื่อนพี่นองที่เดือดรอน เขายอมเปนผูม ี
ความสุข เพราะวาเขาจะไดรับพระเมตตาจากพระเจาเชนเดียวกัน ชะตากรรมของเขาไมใชความ
พินาศ แตเปนความรอดพนและชีวิตนิรันดร
• เปนการไมเพียงพอที่ตระหนักวาเราขึ้นอยูกับพระเจา แตใจดําตอเพื่อนพี่นองที่เดือดรอน ผู
ซึ่งขึ้นอยูกับเรา เราตองตระหนักวาเพื่อนพี่นองขึ้นอยูกับเราดวยเชนกัน ความชวยเหลือที่เด็ดขาด
และแนนอนของพระเจาขึ้นอยูกับความชวยเหลือของเราที่มีตอเพื่อนพี่นองที่เปนทุกขเดือดรอน
• เปนการไมเพียงพอที่มีใจยากจนและอยูเฉยๆ แตเราตองพยายามทําบางสิ่งบางอยางเพื่อ
ชวยเหลือเพื่อนพี่นองที่เปนทุกขเดือดรอนดวย เราทุกคน ไมวาจะเปนใครมากจากไหน ยังเปนคน
ยากจนเสมอ เราทุกคนขึ้นอยูกับพระเมตตาที่ใหเปลาของพระเจา
ความสุขแทประการที่ 6
“ผูมีใจบริสุทธิ์ ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดเห็นพระเจา” (มธ 5:8)
1. ผูมีใจบริสุทธิ์
• ในพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมัทธิว ใจเปนเหมื อนแหล งที่อยู ของความคิด
ทั้งหลาย (มธ 9:4;24:48) ของความเขาใจ (มธ 13:15) ของการตีคุณคาและของความผูกพันธทาง
อารมณตางๆ (มธ 6:21) ของแรงบันดาลใจและกิจการทั้งหลาย (มธ 15:19) ของทาทีตอมนุษย (มธ
11:29; 18:35) และของความสัมพันธกับพระเจา (มธ 15:8; 22:37)
• ใจเปนเหมือนกับศูนยกลางของชีวิตดานสติปญญา ดานอําเภอใจ และดานอารมณของ
มนุษย เปนเหมือนสถานที่ตนกําเนิด สถานที่พาดพิงถึง และสถานที่แหงเอกภาพของความสัมพันธ
ทั้งหมดของเรากับพระเจาและมนุษยคนอื่น
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• ดังนั้น ใจซึ่งเปนศูนยกลางภายในของมนุษยเชนนี้จึงตองบริสุทธิ์
• สําหรับพระเยซูเจา สิ่งที่กําหนดความบริสุทธิ์คือ สถานภาพของเขาตอหนาพระเจาและ
ความสามารถของเขาที่จะพบพระเจา
• ความบริสุทธิ์ที่แทจริงไมไดขึ้นอยูกับอาหาร สภาพความสะอาดของรางกายภายนอก แต
ขึ้นอยูกับสิ่งที่ออกมาจากใจ “แตสิ่งที่ออกมาจากปากนั้น ออกมาจากใจ สิ่งเหลานี้แหละทําใหมนุษย
มีมลทิน ใจเปนที่เกิดของความคิดชั่วราย การฆาคน การมีชู การสําสอน การลักขโมย การเปนพยาน
เท็จ การใสราย การกระทําเหลานี้ทําใหมนุษยมีมลทิน สวนการรับประทานอาหารโดยไมลางมือ ไม
ทําใหมนุษยมีมลทิน” (มธ 15:18-20)
• ใจถูกกําหนดอยางเด็ดขาดไวสําหรับความบริสุทธิ์ของมนุษย และสิ่งที่ออกมาขึ้นอยูกับ
สถานภาพของใจอันนี้เอง ดวยเหตุนี้ มนุษยจะเปนของพระเจาและเปนที่พอพระทัยของพระเจา
หรือไมนั้นขึ้นอยูกับใจของเขา
• กลาวโดยสรุปไดวา ใจบริสุทธิ์เปนใจที่สอดคลองกับพระวาจาของพระเจา พระวาจาที่เผย
แสดงพระประสงคของพระองค ซึ่ งเปนอิสระจากความโนมเอียงและแรงกระตุนที่ผลักดันให
กระทํากิจการที่ตรงกันขามกับพระประสงคของพระเจา ดังนั้น ผูมีใจบริสุทธิ์คือ บุคคลที่ดําเนินชีวิต
อยางสอดคลองกับพระประสงคของพระเจา
2. เขาจะไดเห็นพระเจา
• เราไมสามารถมองเห็นพระเจา เราไมสามารถบรรลุถึงพระเจาดวยสายตามนุษย พระเจา
เปนผูที่เราไมสามารถมองเห็น (คส 1:15) ไมมีใครเคยเห็นพระเจาเลย (ยน 1:18)
• พระเยซูเจาตรัสพาดพิงถึงพระองคเองวา “ไมมีใครไดเห็นพระบิดา นอกจากผูที่มาจาก
พระเจา” (ยน 6:46)
• เมื่อพูดถึงทูตสวรรค นักบุญมัทธิวยืนยันวา “จงระวังใหดี อยาดูหมิ่นคนธรรมดาๆ เหลานี้
คนใดเลย เราบอกทานทั้งหลายวา ตลอดเวลาในสวรรค ทูตสวรรคของเขาเฝาชมพระพักตรพระ
บิดาของเราผูทรงสถิตในสวรรค” (มธ 18:10) ทูตสวรรคอยูเฉพาะพระพักตรของพระเจาและมี
ความชื่นชมยินดีที่ไดเห็นพระองค
• ในจดหมายถึงชาวโครินธ นักบุญเปาโลบอกชาวเมืองนี้วา “ในเวลานี้ เราเห็นพระเจาเพียง
รางๆ เหมือนเห็นในกระจกเงา แตเมื่อถึงเวลานั้น เราจะเห็นพระองคเหมือนพระองคทรงอยูตอหนา
41

เรา เวลานี้ขาพเจารูอยางไมสมบูรณ แตเมื่อถึงเวลานั้น ขาพเจาจะรูแจงเหมือนที่พระองคทรงรูจัก
ขาพเจา” (1 คร 13:12) ที่นี่เราจะพบการยืนยันถึงการเห็นแบบหนาตอหนาในอนาคต ซึ่งสอดคลอง
กับการรูจักอยางสมบูรณ แมวาจะไมมีการบอกอยางเปดเผยวาพระเจาคือผูที่เราจะเห็นและรูจักใน
อนาคต แตสิ่งนี้ชัดเจนในบริบท คําวา “หนาตอหนา” ชี้ถึงการเห็นกันและกัน เมื่อสิ่งที่สมบูรณ
มาถึง ความสัมพันธกับพระเจาที่ผานตัวกลางและแบบบางสวนจะไมมีอีกตอไป แตเราจะเห็น
พระองคแบบตรงๆ หนาตอหนาและรูจักพระองคอยางสมบูรณ
• ในจดหมายถึง ชาวฮีบรู ผูเ ขี ย นบอกวา “จงพยายามอยูอ ยา งสั น ติกับทุ กคน จงมีค วาม
ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจําเปนเพื่อจะไดเห็นพระเจา” (ฮบ 12:14) ที่นี่เงื่อนไขของการเห็นพระเจาคือ การทําตัว
ใหศักดิ์สิทธิ์ นั่นคือ มีใจบริสุทธิ์นั่นเอง
• ในจดหมายของทาน นักบุญยอหนบอกกลุมคริสตชนที่ทานเขียนถึงวา “ทานที่รักทั้งหลาย
บัดนี้ เราเปนบุตรของพระเจาแลว แตเราจะเปนอยางไรในอนาคตนั้นยังไมปรากฏชัดแจง เรา
ตระหนักดีวา เมื่อพระองคจะทรงปรากฏ เราจะเปนเสมือนพระองค เพราะเราจะไดเห็นพระองค
อย า งที่ พ ระองค ท รงเป น ทุ ก คนที่ มี ค วามหวั ง ในพระองค ย อ มชํ า ระใจของตนให บ ริ สุ ท ธิ์
เชนเดียวกับที่พระองคทรงบริสุทธิ์” (1 ยน 3:2-3) ที่นี่มีการแยกแยะระหวางสถานภาพปจจุบันและ
สถานภาพในอนาคต มีการคาดหวังถึงการเห็นพระเจาแบบตรงๆ และการชําระตนใหบริสุทธิ์ นั่น
คือ การปลดปลอยตนเองใหเปนอิสระจากบาป เปนเงื่อนไขของการเห็นอันนี้
• ในหนังสือวิวรณ นักบุญยอหนบอกเราอีกวา “คําสาปแชงจะไมมีอีกตอไป พระบัลลังกของ
พระเจาและของลูกแกะจะอยูในนครนั้น บรรดาผูรับใชของพระองคจะกราบนมัสการพระองค เขา
จะเห็นพระพักตรของพระองค และมีพระนามของพระองคบนหนาผาก จะไมมีกลางคืนอีกตอไป
เขาเหลานั้นไมตองการแสงตะเกียงหรือแสงอาทิตยอีก เพราะพระเจา องคพระผูเปนเจา จะทรงสอง
สวางเหนือเขาทั้งหลาย เขาจะครอบราชยอยูตลอดนิรันดร” (วว 22:3-5) ที่นี่นักบุญยอหนพูดถึง
นครเยรูซาเล็มใหม สถานภาพในวาระสุดทายซึ่งพระเจาจะทําใหเปนจิรง ในนครนี้ ความไมบริสทุ ธิ์
จะถูกขจัดออกไป ในสถานภาพที่สมบูรณเชนนี้ พระเจาและลูกแกะทรงปรากฏแบบตรงๆ แกผูรับ
ใชพระองคทั้งหลาย พวกเขาเปนของพระองค พระนามของพระองคจะติดอยูที่หนาผากของพวกเขา
พวกเขาจะเห็นพระเจาและลูกแกะ และจะครอบครองอยูตลอดไปเปนนิตย ในที่นี้ การเห็นพระเจา
หมายถึงการอยูเฉพาะพระพักตรของพระองค สัมผัสความเปนจริงและพระสิริรุงโรจนของพระองค
รูจักและสรรเสริญพระองค
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• จากตัวบทที่กลาวมานี้ เราพอจะสรุปไดวา ผูมีใจบริสุทธิ์จะเห็นพระเจาแบบหนาตอหนา
เมื่อวาระสุดทายมาถึง ในปจจุบันเขาเห็นพระองคโดยผานตัวกลาง แตในวาระสุดทายสิ่งเหลานี้จะ
ผานพนไป ความสัมพันธกับพระเจาซึ่งประกอบดวยการเปนฝายของพระองค การดําเนินชีวิต
สอดคลองกับพระประสงคของพระองค และการมีใจบริสุทธิ์ จะมาถึงจดสุดยอดเมื่อมนุษยจะอยู
เฉพาะพระพักตรของพระเจาและเห็นพระองคแบบหนาตอหนา
ความสุขแทประการที่ 7
“ผูสรางสันติ ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดชื่อวาเปนบุตรของพระเจา” (มธ 5:9)
1. ผูสรางสันติ
• เมื่อพูดถึง “ผูสรางสันติ” เรามักจะนึกถึงบุคคลซึ่งพยายามทําใหบุคคลอื่นที่ทะเลาะกันได
คืนดีกัน เชน คนที่ทําใหเกิดสันติระหวางคนสองคนหรือสองกลุม ระหวางสามีและภรรยา ระหวาง
สองครอบครัว ระหวางสองตระกูล ระหวางสองสถานบัน ระหวางสองพรรคการเมือง ระหวางสอง
ประเทศ
• กอนที่จะสงบรรดาศิษยออกไปแพรธรรม พระเยซูเจาทรงแนะนําพวกเขาวา “เมื่อทานเขา
ไปในบาน จงใหพรแกบานนั้น ถาบานนั้นสมควรไดรับพร จงใหสันติของทานมาสูบานนั้น ถาบาน
นั้นไมสมควรไดรับพร จงใหสันติกลับมาหาทาน” (มธ 10:12-13) จากพระดํารัสตอนนี้ เราจะเห็นวา
ศิษยของพระเยซูเจาออกไปแพรธรรมในนามของสันติและนําสันติไปพรอมกับเขา แตการแจกจาย
สันตินี้ขึ้นอยูกับปฏิกิริยาของผูที่เขาพบปะ
• ในพระคั ม ภี ร คํ า ว า “สั น ติ ” หมายถึ ง ไม เ พี ย งการไม มี ส งคราม ปราศจากศั ต รู และมี
ความสั ม พั น ธ ที่ป ระสานกลมกลื น กัน อย า งดี ระหวา งมนุ ษ ย ด ว ยกั น และกั บ พระเจ า เท า นั้น แต
หมายถึงความสุขที่ครบบริบูรณในทุกดานดวย สันติเปนของประทานจากพระเจา แตมนุษยตองทํา
ในสิ่งที่ถูกตองและชอบธรรมเพื่อรักษาและไดมาซึ่งสันติอันนี้
• พระเยซูเจาทรงปลดปลอยเราใหเปนอิสระจากบาป (คส 1:14) ทรงสถาปนาสันติของเรากับ
พระเจาขึ้นใหม และยังทรงทําใหสรรพสิ่งคืนดีกับพระเจา พระองคจงทรงเปนแบบอยางของผูสราง
สันติอยางแทจริง “พระคริสตเจาโปรดใหทุกสิ่งมีสันติดวยพระโลหิตที่ทรงหลั่งบนไมกางเขนของ
พระองค ทั้งสิ่งที่อยูบนแผนดินสิ่งที่อยูในสวรรค” (คส 1:20)
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• ในจดหมายถึงชาวเอเฟซัส นักบุญเปาโลไดนําเสนอพระเยซูเจาดังนี้วา “พระองคคือสันติ
ของเรา ทรงกระทําใหทั้งสองฝายเปนหนึ่งเดียว โดยทรงทําลายกําแพงที่แบงแยกคือการเปนศัตรูกัน
ทรงลมเลิกธรรมบัญญัติพรอมกับขอบังคับและขอหามตางๆ เมื่อทรงรับรางกายเปนมนุษยเพื่อสราง
สันติ ทําใหทั้งสองฝายกลับเปนมนุษยคนใหมคนเดียวในพระองค โดยทางไมกางเขน ทรงทําใหทั้ง
สองฝายกลับคืนดีกับพระเจา รวมเปนกายเดียวและทรงขจัดการเปนศัตรูกันเดชะพระองค” (อฟ
2:14-16) ที่นี่เราพบลักษณะของการเปนผูสรางสันติของพระเยซูเจา กลาวคือ พระองคทรงขจัด
ความเปนศัตรูออกไป ทรงรวมคนสองกลุม (ชาวยิวและคนตางศาสนา) ซึ่งแตกอนเปนศัตรูกันให
เขาเปนหนึ่งเดียวกัน ทําใหทั้งสองกลุมกลายเปนมนุษยใหมคนเดียวในพระองค และทําใหพวกเขา
กลับคืนดีกับพระเจา พระองคทรงทุมเทใหกับงานนี้จนถึงที่สุดโดยการยอมสิ้นพระชนมบนไม
กางเขน
• กลาวโดยสรุป คําวา “ผูสรางสันติ” รวมทุกกิ จการเพื่อจะไดมาซึ่งสันติเขาดวยกัน ทั้ง
สําหรับตัวเองและผูอื่น ผูสรางสันติตองหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาท ถามีความขัดแยงกับคนอื่น เขา
ตองทําทุกสิ่งทุกอยางเพื่อคืนดีกับคนอื่น และพยายามทําใหคนอื่นคืนดีกันดวย จะเห็นไดวา เขาไม
เพียงเปนผูกอใหเกิดสันติเทานั้น แตอุทิศตนเพื่อจะไดมาและคงไวซึ่งสันติอันนี้ดวย
2. เขาจะไดชื่อวาเปนบุตรของพระเจา
• ผูสรางสันติเปนบุคคลที่ดําเนินชีวิตตามแบบอยางพระเยซูคริสตเจา องคสันติราชา ดวยเหตุ
นี้เขาจึงไดชื่อวาบุตรของพระเจา
• ในที่นี่สํานวนที่วา “เขาจะไดชื่อวาเปนบุตรของพระเจา” หมายความวา พระเจาจะทรง
เรียกผูสรางสันติวาเปนบุตรของพระองค พระองคจะทรงรับรองเขาอยางเปดเผยในฐานะบุตรของ
พระองค พระองคจะทรงปฏิบัติตอเขาในฐานะบุตรที่แทจริงของพระองค และพระองคจะทรง
ยอมรั บ เขาเข า มาในความเป น หนึ่ ง เดี ย วกั น ของพระบิ ด าผู ซึ่ ง ดํ า รงอยู พ ร อ มกั บ พระบุ ต รและ
พระจิตเจา
• ในพระคัมภีร คําวา “บุตรของพระเจา” บงบอกถึงความสัมพันธพื้นฐานและยิ่งใหญของ
มนุษยกับพระเจา เปาหมายและจุดสูงสุดของกิจการแหงความรอดพน ซึ่งถูกทําใหเปนจริงโดยทาง
พระบุ ต ร ผู ซึ่ง พระบิด าทรงส ง มาในโลกนี้ “ผู ใ ดที่ย อมรั บ พระองคคื อผู ที่เ ชื่อ ในพระนามของ
พระองค พระองคประทานอํานาจใหผูนั้นกลายเปนบุตรของพระเจา” (ยน 1:12)
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• ความสัมพันธที่ใกลชิดและสวนตัวแบบบิดาและบุตรเปนของประทานจากพระเจาผานทาง
พระเยซูคริสตเจา พระบุตรของพระองค
• ความเปนบุตรของพระเจาเปนสถานภาพที่เกิดขึ้นแลวตั้งแตในโลกนี้ แมวายังไมสมบูรณ
ความครบบริบูรณของมันจะเกิดขึ้นในวาระสุดทาย
ความสุขแทประการที่ 8
“ผูถูกเบียดเบียนขมเหงเพราะความชอบธรรม ยอมเปนสุข เพราะอาณาจักรสวรรคเปนของเขา”
(มธ 5:10)
1. ผูถูกเบียดเบียนขมเหงเพราะความชอบธรรม
• ถัดจากตัวบทของเรา พระเยซูเจาทรงขยายความของการเบียดเบียนไวดังนี้ “ทานทั้งหลาย
ยอมเปนสุข เมื่อถูกเขาดูหมิ่น ขมเหงและใสรายตางๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะ
บําเหน็จรางวัลของทานในสวรรคนั้นยิ่งใหญนัก เขาไดเบียดเบียนบรรดาประกาศกที่อยูกอนทาน
ดังนี้ดวยเชนกัน” (มธ 5:11-12) ที่นี่พระเยซูเจาทรงตรัสกับผูฟงของพระองค โดยเฉพาะอยางยิ่ง
บรรดาศิษยของพระองคเกี่ยวกับการเบียดเบียนซึ่งพวกเขาจะประสบในลักษณะที่วา พวกเขาจะถูกดู
หมิ่น ขมเหง และใสรายตางๆ นานา ยิ่งกวานั้น ชะตากรรมของพวกเขาจะเปนเหมือนกับชะตากรรม
ของบรรดาประกาศก ผูซึ่งพระเจาทรงสงมาหาประชากรของพระองคในพันธสัญญาเดิม พระดํารัส
นี้ชี้ใหเห็นวาการเบียดเบียนเปนสิ่งซึ่งบรรดาผูที่พระเยซูเจาทรงสงออกไปตองประสบ
• พระเยซูเจาทรงเรียกรองใหอธิษฐานภาวนาแกผูที่เบียดเบียนเรา “จงรักศัตรู จงอธิษฐาน
ภาวนาใหผูที่เบียดเบียนทาน เพื่อทานจะไดเปนบุตรของพระบิดาเจาสวรรค” (มธ 5:44-45)
• กอนที่จะสงบรรดาอัครสาวกออกไปแพรธรรม พระเยซูเจาตรัสกับพวกเขาวา “เมื่อเขาจะ
เบียดเบียนทานในเมืองหนึ่ง จงหลบหนีไปอีกเมืองหนึ่ง” (มธ 10:23) ที่นี่การหลบหนีเปนปฏิกิริยาที่
ไปไดและถูกตองตอการเบียดเบียน
• ในอุปมาเรื่องผูหวาน พระเยซูเจาตรัสวา “แตเขาไมมีรากในตัว จึงไมมั่นคง เมื่อเผชิญความ
ยากลําบากหรือถูกเบียดเบียนเพราะพระวาจานั้น เขาก็ยอมแพทันที” (มธ 13:21) ที่นี่เปนคําอธิบาย
ความหมายของเมล็ดที่ตกบนหิน การเบียดเบียนมาถึงไมใชเพราะสาเหตุอะไรก็ได แต “เพราะพระ
วาจานั้น” กลาวคือ เพราะการยอมรับและปฏิบัติตามสิ่งที่พระเยซูเจาทรงสอน ไมเพียงแตบรรดาผูที่
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พระเยซูเจาสงออกไปเทานั้น แตทุกคนที่ติดตามพระองคและปรารถนาที่จะดําเนินชีวิตตามคําสั่ง
สอนของพระองคดวย ตองไมแปลกใจ ถาเพราะสาเหตุนี้ เขาเองจะถูกปฏิเสธและถูกเบียดเบียน
• จากตัวบทเหลานี้ เราสามารถกลาวไดวา ผูถูกเบียดเบียนเปนบุคคลที่พระเยซูเจาทรงสงออก
ไป ผูซึ่งปฏิบัติภารกิจที่ตนเองไดรับมอบหมายดวยความซื่อสัตย สําหรับผูที่ความเชื่อของเขายังไม
หยั่งรากลึก การเบียดเบียนถือวาเปนอันตรายสําหรับเขาดวย
• ในที่นี่สาเหตุของการเบียดเบียนคือความชอบธรรม ซึ่งหมายถึงการกระทําที่ถูกตองและ
ชอบธรรมเพราะสอดคลองกับพระประสงคของพระเจาที่ถูกเผยแสดงในคําสั่งสอนของพระเยซูเจา
• ผูถูกเบียดเบียนเพราะความชอบธรรมจึงเปนผูซึ่งถูกปฏิเสธ ผลักไสไลสง และถูกกระทําให
ตองทนทุกขทรมาน เพราะวาเขาดําเนินชีวิตตามคําสั่งสอนของเยซูเจา และแมวาเขาตองรับทน
ทรมาน เขายังคงซื่อสัตยเสมอ
2. อาณาจักรสวรรคเปนของเขา
• เชนเดียวกันกับผูมีใจยากจน ผูถูกเบียดเบียนเพราะความชอบธรรมจะเปนเจาของอาณาจักร
สวรรค กลาวคือ ไดเขาไปในอาณาจักรสวรรคนั่นเอง
• การกลาวย้ําคําสัญญาของความสุขแทประการแรก ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของคําสัญญา
อันนี้
• ตําแหนงของความสุขแทประการสุดทายยืนยันวา เราไมเพียงตองพยายามและอุทิศตนเอง
เพื่อจะไดมาซึ่งสันติเทานั้น แตเราตองอดทนตอการถูกปฏิเสธและถูกทํารายอันเนื่องมาจากความ
พยายามนั้นดวยและไมหมดความพยายามงายๆ
• ผูถูกเบียดเบียนขมเหงเพราะความชอบธรรมไดรับการประกาศวาเปนผูมีความสุข ไมเพียง
เพราะวาเขาหิวและกระหายความชอบธรรมเทานั้น แตเพราะวาเขาอดทนตอการเบียดเบียนขมเหง
เพราะการปฏิบัตคิ วามชอบธรรมนั่นดวย
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บทสรุป
1. คุณสมบัติของผูมีความสุขแท
• ตระหนักถึงความยากจนและความบอบบางของตน สํานึกวาตนขึ้นกับพระเจาและตองการ
ความชวยเหลือจากพระองค รูดีวาทุกสิ่งที่ตนมีและเปนลวนเปนของประทานจากพระเจา ไมยึดติด
กับสิ่งที่ตนมีและพรอมที่จะแบงปนกับผูอื่น
• รักพระเจาและเพื่อนพี่นอง มีความรูสึกไวตอความตองการและความทุกขเดือดรอนของผูที่
อยูรอบขาง ละอายใจตอบาปที่ทําผิดตอพระเจาและผูอื่น
• รูจักควบคุมอารมณ ความโนมเอียงและความปรารถนาของตนเอง มีความอดทน ใหเวลา
และโอกาสแกเพื่อนพี่นอง เคารพในความแตกตางของผูอื่นดวยใจกวาง
• ปรารถนาและพยายามดําเนินชีวิตตามบรรทัดฐานที่เที่ยงธรรมและถูกตองของพระเจาซึ่ง
พระเยซูเจาทรงเผยแสดงใหทราบ ทําทุกสิ่งเพื่อจะไดมาซึ่งสิ่งที่เหมาะสมกับศักดิ์ศรีของมนุษย
• เอาใจใส ไมปดหูปดตา ไมทําใจเย็นเฉยตอผูเปนทุกขเดือดรอน มีความเห็นอกเห็นใจและ
พรอมที่จะชวยเหลือเพื่อนพี่นองที่กําลังทนทุกข
• มี ใ จที่ เ ป น อิ ส ระจากความโน ม เอี ย งและแรงกระตุ น ที่ ผ ลั ก ดั น ให ก ระทํ า กิ จ การที่ ไ ม ดี
ทั้งหลาย เรียบงาย ปราศจากอคติ และดําเนินชีวิตสอดคลองกับพระประสงคของพระเจา
• พยายามสุดความสามารถที่จะไดมาและคงไวซึ่งสันติ ทั้งสําหรับตนเองและผูอื่น หลีกเลี่ยง
การทะเลาะวิวาท พรอมที่จะคืนดีกับคนอื่นและทําใหคนอื่นคืนดีกัน
• พรอมที่จะถูกปฏิเสธและเบียดเบียนขมเหงอันเนื่องมาจากการดําเนินชีวิตอยางซื่อสัตยตอ
คําสั่งสอนของพระเยซูเจา
2. หนทางสูความศักดิ์สิทธิ์ที่แทจริง
• คํ า สอนเรื่ อ งความสุ ข แท เ ป น พระวรสารที่ ใ ช อ า นในวั น สมโภชนั ก บุ ญ ทั้ ง หลาย
(1 พฤศจิกายน) ซึ่งสะทอนใหเห็นวาคําสอนนี้เปนคุณสมบัติที่ทําใหผูคนมากมายเปนนักบุญ
• คําสอนนี้กาวหนาไปไกลกวาขอเรียกรองของพระบัญญัติสิบประการ เพื่อที่จะเปนนักบุญ
หรือผูศักดิ์สิทธิ์ การไมทําความชั่วอยางเดียวถือวาไมเพียงพอ เขาตองทําความดีดวย
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3. กิจกรรมรวมกัน
• จงเปรียบเทียบขอเรียกรองของพระบัญญัติสิบประการและของคําสอนเรื่องความสุขแท
ทานคิดวาคุณสมบัติของผูมีความสุขตามคําสอนของพระเยซูเจาเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับสังคมไทย
และสามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได

ตอนที่ 4 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอบรมคริสตศาสนธรรมในประเทศไทย. ไดสํารวจขอมูล
จากเยาวชนที่มีอายุระหวาง 15-20 ป จํานวน 466 คนเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
ความรูดานคริสตศาสนาของคริสตชน ผลการศึกษาพบวาเยาวชนไดเขียนคําถามที่อยากรู 180 เรื่อง
แยกเปน 5 ประเภทเรียงตามลําดับดังนี้
รอยละ 37
เปนปญหาเกี่ยวกับความรูเรื่องของคริสตศาสนจักร
รอยละ 25
เปนปญหาเกี่ยวกับหลักความเชื่อ
รอยละ 22
เปนปญหาเกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์
รอยละ 14
เปนปญหาเกี่ยวกับพระบัญญัติ
รอยละ 1
เปนปญหาในเรื่องการภาวนา
นอกจากนี้ ยั ง มี ป ระเด็ น อื่ น ๆ นอกเหนื อ จากที่ ก ล า วไว ข า งต น ซึ่ ง ประกอบด ว ยหั ว ข อ
ดังตอไปนี้ 1) เกี่ยวกับคริสตศาสนา 2) เกี่ยวกับเยาวชน 3) เกี่ยวกับศาสนสัมพันธ 4) เกี่ยวกับ
กระแสเรียก 5) เกี่ยวกับขอความเชื่อ 6) เกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์ 7) เกี่ยวกับพระบัญญัติ 8) บาปคุณธรรม 9) การภาวนา
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งานวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เรื่อง ความสุข
แท 8 ประการสําหรับเยาวชนคาทอลิกที่มีอายุระหวาง 15-24 ป เปนงานวิจัยเชิงทดลอง โดยมี
เยาวชนคาทอลิกที่มีอายุระหวาง 15-24 ป ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552 เปนตัวอยางในการ
วิจัย คณะผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดวิธีดําเนินการวิจัยไวดังนี้
1. ประชากร
2. กลุมตัวอยาง
3. แบบแผนการวิจัย
4. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
5. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
6. วิธีดําเนินการวิจัย
7. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเยาวชนคาทอลิกที่มีอายุระหวาง 15-24 ป ซึ่งอยูในเขต
การปกครองคาทอลิกทั้ง 10 สังฆมณฑล ประกอบดวย อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑล
จั น ทบุ รี อั ค รสั ง ฆมณฑลท า แร -หนองแสง สั ง ฆมณฑลเชี ย งใหม สั ง ฆมณฑลอุ บ ลราชธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี สังฆมณฑลนครสวรรค สังฆมณฑลสุราษฎรธานี สังฆมณฑลราชบุรีและ
สังฆมณฑลนครราชสีมา

กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเยาวชนคาทอลิกที่มีอายุระหวาง 15-24 ป ที่กําลัง
ศึกษาในวิทยาลัยแสงธรรม สาขาคริสตศาสนศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 20 คน

แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ใชแบบแผนการวิจัย แบบ One Group Pretest-Posttest Design ในการเก็บ
ขอมูลการทดลองของกลุมทดลองเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์จากการศึกษา
T1

X
T1
X
T2

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

T2
คะแนนแบบทดสอบกอนการศึกษา
การทดลองเรียนดวยสื่อการศึกษา
คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 3 ชิ้น ประกอบดวย
1. สื่อการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เรื่อง ความสุขแท 8 ประการ
สําหรับเยาวชนคาทอลิกที่มีอายุระหวาง 15-24 ป ที่สรางขึ้นดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
และแบบประเมินสื่อการสอน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการศึกษา เรื่อง ความสุขแท 8
ประการ
3. แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอสื่อการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft
PowerPoint เรื่อง ความสุขแท 8 ประการสําหรับเยาวชนคาทอลิกที่มีอายุระหวาง 15-24 ป

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดําเนินการดังนี้
1. สื่อการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เรื่อง ความสุขแท 8 ประการ
สําหรับเยาวชนคาทอลิกที่มีอายุระหวาง 15-24 ป ดําเนินการดังนี้
ศึ ก ษาเนื้ อ หาพระคั ม ภี ร เรื่ อ ง ความสุ ข แท 8 ประการ เพื่ อ การสร า งสื่ อ การศึ ก ษาด ว ย
โปรแกรม Microsoft PowerPoint
กําหนดจุดประสงค ลําดับเนื้อหา การวัดประเมินผลโดยใชเนื้อหาและแผนการสอนเรื่อง
พระคัมภีร โดยขอความเห็นและขอเสนอแนะดานโครงสรางและเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3
คน เพื่ อ นํ า มาสร า งสื่ อ การสอน หลั ง จากนั้ น เสนอให ผู เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบความถู ก ต อ งและ
ปรับปรุงแกไข
ศึกษาขั้นตอนการสรางสื่อการศึกษา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากเอกสารสื่อการสอน
และโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ
กําหนดระยะเวลาในการดําเนินงาน กําหนดเคาโครงเรื่องของเนื้อหา โดยจัดลําดับกอนหลัง
เสนอใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิชาพระคัมภีรและดานคอมพิวเตอร จํานวน 3 คน ตรวจสอบ
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ความถูกตองและความสอดคลองกับจุดประสงคของการสอนกิจกรรมของเนื้อหาการนําเสนออยาง
เปนลําดับขั้น ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบ
สรางสื่อการศึกษาโดยสรางตามฉบับตนรางที่เสนอผูเชี่ยวชาญ
หาประสิทธิภาพของสื่อการศึกษา ขั้นทดลองเปนรายบุคคลกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 จํานวน 3
คน โดยการสุมอยางงายดวยวิธีการจับฉลากจากนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยางเพื่อหาประสิทธิภาพ
เบื้องตน ตรวจสํานวนภาษาและลําดับเนื้อหา พบวา ขอคําถามยาวเกินไปควรจะเปนขอความที่สั้น
เพื่อจะไดกระตุนใหนักศึกษาเกิดความสนใจมากขึ้น ไดคา E1/E2 = 82.76/80.55
นําสื่อการศึกษาที่ไดปรับปรุงแลวไปใชทดลองกับกลุมทดลองนักศึกษาจํานวน 20 คน
2. แบบประเมินสื่อการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เรื่อง ความสุขแท 8
ประการสําหรับเยาวชนคาทอลิกที่มีอายุระหวาง 15-24 ป
คณะผูวิจัยไดใชแบบประเมินคุณภาพผลสื่อการสอนของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งแบบประเมินเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับและมีการจัดเนื้อหาในแบบประเมินเปนสวนๆ
6 สวนคือ (1) สวนนําบทเรียน (2) สวนเนื้อหาบทเรียน (3) การใชภาษา (4) การออกแบบการเรียน
การสอน (5) สวนประกอบของมัลติมีเดีย (6) การออกแบบปฏิสัมพันธโดยมีเกณฑการพิจารณาคา 5
ระดับชวงคะแนนและความเหมาะสมดังนี้ ระดับ 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด ระดับ 4 หมายถึง
เหมาะสมมาก ระดับ 3 หมายถึง เหมาะสม ระดับ 2 หมายถึง เหมาะสมน อย ระดับ 1 หมายถึง
เหมาะสมนอยที่สุด และในการแปลความหมาย ใชคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล มา
เทียบกับเกณฑซึ่งพัฒนามาจากเกณฑของเบสท (Best, 1986 : 182) นํามาหาคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานโดยใหคาเฉลี่ยเปนรายดานและรายขอ ดังนี้คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ปรับปรุง คาเฉลี่ย
1.51-2.50 หมายถึง พอใช คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ดี คาเฉลี่ย 3.51-4.00 หมายถึง ดีมาก
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการศึกษา ดําเนินการสรางดังนี้
วางแผนสราง โดยกําหนดจุดประสงคทั่วไปและจุดประสงคเชิงพฤติกรรมโดยเสนอให
ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข ไดเนื้อหาแบงเปน
8 หนวยตามหัวขอของความสุขแท 8 ประการ
กําหนดเคาโครงเรื่องของเนื้อหา โดยจัดลําดับกอนหลัง เสนอใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและ
ดานสื่อการสอน จํานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตองและความสอดคลองกับจุดประสงคการศึกษา
กับเนื้อหาการศึกษาอยางเปนลําดับขั้น
การสรางแบบทดสอบตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมเปนแบบปรนัย 2 ตัวเลือก จํานวน 10
ขอ นําแบบทดสอบที่ไดไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาตรวจสอบความชัดเจน ความถูกตองเหมาะสม
ของภาษาที่ใชนําแบบทดสอบมาปรับปรุงแกไข

51

นําไปทดลองกับนักศึกษาที่ไมใชกลุมทดลองจํานวน 10 คน นําผลการสอบมาคํานวณคา
ความยากงายและคาอํานาจจําแนก ผลที่ไดมีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.20-0.80 วิเคราะหคา
อํานาจจําแนก (r) ผลที่ไดมีคาตั้งแต 0.20 ขึ้นไป และมีคาความเชื่อมั่น 0.9642 โดยใชสูตร KR-20
คูเดอร ริชารดสัน (พวงรัตน ทวีรัตน, หนา 128-133) ซึ่งสามารถคัดเลือกขอสอบที่ไดใชตามเกณฑ
ทั้งหมด 10 ขอ หลังจากนั้นนําขอสอบที่ผานเกณฑทั้งหมดไปทดลองกับกลุมตัวอยาง
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอสื่อการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft
PowerPoint เรื่อง ความสุขแท 8 ประการสําหรับเยาวชนคาทอลิกที่มีอายุระหวาง 15-24 ป มีวิธีการ
สรางดังนี้
ศึกษาการาสรางแบบสอบถามความคิดเห็นตามแนวของเบสท (Best, 1986 : 182)
สรางแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมี
เกณฑดังนี้ ระดับ 5 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด ระดับ 4 หมายถึง เห็นดวยมาก ระดับ 3 หมายถึง
เห็น ดวย ระดับ 2 หมายถึ ง เห็น ดวยนอย ระดับ 1 หมายถึง เห็น ดวยนอยที่สุด และในการแปล
ความหมาย ใชคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล มาเทียบกับเกณฑซึ่งพัฒนามาจากเกณฑ
ของเบสท (Best, 1986 : 182) นํามาหาคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใหคาเฉลี่ยเปนรายดาน
และรายขอ ดังนี้คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง เห็นดวย
นอย คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง เห็นดวยมาก คาเฉลี่ย 3.51-4.00 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด
นําแบบสอบถามความคิดเห็นใหผูเชี่ยวชาญ 3 คนพิจารณาและนํามาหาคาดัชนีความ
สอดคลอง
ปรับปรุงแลวนําไปใชกับนักศึกษากลุมทดลองเพื่อศึกษาความคิดเหนของนักศึกษาที่มีตอ
สื่อการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เรื่อง ความสุขแท 8 ประการ

วิธีดําเนินการทดลอง
นําสื่อการศึกษาที่ไดปรับปรุงแลวไปใชทดลองกับกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาจํานวน 20
คนที่ไดจากการสุมจากชั้นเรียน
บทบาทของผูส อน ชี้แ จงวิ ธีก ารศึก ษาและเงื่ อ นไขการศึก ษาด ว ยตนเอง การใช เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร มีขั้นตอนดังนี้
1) แจกแบบทดสอบกอนเรียนและสื่อการศึกษา
2) ชี้แจงการแบงเนื้อหาตามวัตถุประสงคการศึกษา
3) ชี้แจงระยะเวลาในการศึกษา
4) ใหนักศึกษาเขาเรียนดวยสื่อการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft Powerpoint เรื่อง
ความสุขแท 8 ประการ
5) แจกแบบทดสอบหลังเรียน
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บทบาทของนักเรียนใหนักศึกษาเรียนดวยตนเองจากสื่อการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft
PowerPoint เรื่อง ความสุขแท 8 ประการ เมื่อครบเวลาเรียนใหนักศึกษาทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพื่อตรวจสอบหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหใชเครื่องมือวิเคราะหสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูปชวยในการคํานวณ ดังนี้
1. การหาประสิทธิภาพของสื่อการศึกษา ใชคารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและประสิทธิภาพของสื่อการศึกษา ตามเกณฑ E1/E2
2. การสรางแบบทดสอบ ใชคาดัชนีความงาย และอํานาจจําแนก คาความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบ โดยใชสูตร KR-20 ของ Kuder Richardson
3. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและความคิดเห็นที่มีตอสื่อการศึกษาโดยใชคาเฉลี่ยและ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากอนและหลังเรียนดวยสื่อการศึกษาโดยใช t-test
dependent
ตารางที่ 3.1 สรุปวิธีดําเนินการวิจัย
วัตถุประสงค
1. เพื่ อ สร า งและหา
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ สื่ อ
การศึกษา

2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ผลสัมฤทธิ์กอนและ
หลั ง การศึ ก ษาด ว ย
สื่อ การศึกษา

วิธีการ

กลุมเปา
หมาย
1. ศึ ก ษาเรื่ อ งความสุ ข แท 8 ประการเพื่ อ 1. เอกสาร
สรางสื่อการศึกษา
2. ปรึกษาเรื่องโครงสรางเนื้อหาที่จะสราง
2. ผูเชี่ยวชาญ
สื่อกับผูเชี่ยวชาญ
3. ศึ ก ษาขั้ น ตอนการผลิ ต จากโปรแกรม
คอมพิวเตอรตางๆ
4. สร า งสื่ อ การสอนต น ร า งด ว ยโปรแกรม
Microsoft Powerpoint
5. หาประสิทธิภาพของสื่อ การศึกษาฉบับ
ตนราง
1. วัดผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการศึกษากับ
กลุมตัวอยาง
2. ทดลองใชกับกลุมทดลอง 20 คน
3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของสื่อการศึกษา นักเรียน
ของนั ก ศึ ก ษาก อ นและหลั ง การศึ ก ษาด ว ย
โปรแกรม Microsoft Powerpoint
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เครื่องมือ-การ
วิเคราะห
E1/E2
และการวิเคราะห
เนื้อหา

แบบทดสอบก อ น
และหลังการ ศึกษา
- คาเฉลี่ย
- ค า ส ว น เ บี่ ย ง
เบนมาตรฐาน
-t-test dependent

ตารางที่ 3.1 (ตอ)
วัตถุประสงค

วิธีการ

กลุมเปา
หมาย

3. เพื่ อ ศึ ก ษาความ 1. หาความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต อ สื่ อ
คิดเห็นของนักศึกษา การสอนเรื่อ งความสุ ขแท 8 ประการ ดว ย
ที่มีตอสื่อการศึกษา โปรแกรม Microsoft Powerpoint
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เครื่องมือ-การ
วิเคราะห
แบบสอบถาม
ความคิด เห็น
- คาเฉลี่ย
- คาสวนเบี่ยงเบน
มาตร ฐาน

การนํ า เสนอและการวิ เ คราะห ข อ มู ล ในบทนี้ เป น การนํ า รายละเอี ย ดต า งๆ ที่ ไ ด จ าก
การศึกษามาตอบคําถามการวิจัยทั้ง 3 ขอ ที่ไดกําหนดไวในบทที่ 1 กลาวคือ ประการแรกเปนการ
วิเคราะหประสิทธิภาพของสื่อการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เรื่องความสุขแท 8
ประการสําหรับเยาวชนคาทอลิกที่มีอายุระหวาง 15-24 ป ประการที่สอง เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของนักศึกษากอนและหลังดวยสื่อการศึกษา และประการที่สามความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีตอสื่อการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เรื่องความสุขแท 8 ประการ
สําหรับเยาวชนคาทอลิกที่มีอายุระหวาง 15-24 ป

องคประกอบและประสิทธิภาพสื่อการศึกษาเรื่องความสุขแท 8 ประการ
สื่อการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เรื่องความสุขแท 8 ประการสําหรับ
เยาวชนคาทอลิกที่มีอายุระหวาง 15-24 ป มีองคประกอบในเนื้อหาดังนี้ คือ ประการที่ 1 ผูมีใจ
ยากจนยอมเปนสุขเพราะพระอาณาจักรสวรรคเปนของเขา ประการที่ 2 ผูเปนทุกขโศกเศรายอมเปน
สุขเพราะเขาจะไดรับการปลอบโยน ประการที่ 3 ผูมีใจออนโยนยอมเปนสุขเพราะเขาจะไดรับ
แผนดินเปนมรดก ประการที่ 4 ผูหิวกระหายความชอบธรรมยอมเปนสุขเพราะเขาจะอิ่มประการที่ 5
ผูมีใจเมตตา ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับพระเมตตา ประการที่ 6 ผูมีใจบริสุทธิ์ ยอมเปนสุขเพราะ
เขาจะไดเห็นพระเจา ประการที่ 7 ผูสรางสันติยอมเปนสุขเพราะเขาจะไดชื่อวาเปนบุตรของพระเจา
ประการที่ 8 ผูถูกเบียดเบียนขมเหงเพราะความชอบธรรม ยอมเปนสุข เพราะอาณาจักรสวรรคเปน
ของเขา
การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของสื่อการศึกษาในการทดลองกับนักศึกษาจํานวน 3 คน
เปนการหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนแบบรายบุคคล พบวานักศึกษาทําแบบฝกหัดรายหนวยได
คะแนนเฉลี่ย 18.39 คะแนนจากคะแนนเต็ม 20 คิดเปนรอยละ 91.95 และทําแบบทดสอบหลังเรียน
ไดคะแนนเฉลี่ย 9.66 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คิดเปนรอยละ 96.60 จึงกลาวไดวาสื่อการศึกษามี
คาประสิทธิภาพ E1/E2 = 91.95/96.60 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 60/60

ในการวิเคราะหขอมูลจากการทดลองใชสื่อการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
เรื่องความสุขแท 8 ประการสําหรับเยาวชนคาทอลิกที่มีอายุระหวาง 15-24 ป จํานวน 20 คน พบวา
นักศึกษา 20 คน ทําคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนทายบทเรียนแตละหนวยรวมกันทุกคนเฉลี่ย
ได 17.53 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเปนรอยละ 87.65 หรือมีคาประสิทธิภาพ E1 = 87.65 และ
ทําคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการเรียนเมื่อรวมคะแนนทั้งฉบับ ได
คะแนน 8.82 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเปนรอยละ 88.20 หรือมีคาประสิทธิภาพ E2 =
88.20 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 80/80 ยอมรับสมมติฐานการวิจัย ขอที่ 1 ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 คาประสิทธิภาพสื่อการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เรื่องความสุขแท 8
ประการสําหรับเยาวชนคาทอลิกที่มีอายุระหวาง 15-24 ป
การสอบ
ระหวาง
เรียน
หลังเรียน

การหาประสิทธิภาพรายบุคคล
คะแนน ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ
ได-เต็ม
ตามเกณฑ
ทีไ่ ด
18.39/20
80.00
91.95
9.66/10

80.00

96.60

การหาประสิทธิภาพกลุมใหญ
คะแนน ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ
ได-เต็ม
ตามเกณฑ
ที่ได
17.53/20
80.00
87.65
8.82/10

80.00

88.20

สําหรับสื่อการศึกษาเรื่องความสุขแท 8 ประการที่นักศึกษาทําคะแนนไดมากที่สุด คือ
ประการที่ 4 ผูหิวกระหายความชอบธรรมยอมเปนสุขเพราะเขาจะอิ่ม ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 19.40
รองลงมาไดแก ประการที่ 2 ผูเปนทุกขโศกเศรายอมเปนสุขเพราะเขาจะไดรับการปลอบโยน ซึ่งมี
คะแนนเฉลี่ย 18.03 ประการที่ 3 ผูมีใจออนโยนยอมเปนสุขเพราะเขาจะไดรับแผนดินเปนมรดก ซึ่ง
มีคะแนนเฉลี่ย 17.60 ประการที่ 5 ผูมีใจเมตตา ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับพระเมตตา ซึ่งมี
คะแนนเฉลี่ย 17.30 ประการที่ 6 ผูมีใจบริสุทธิ์ ยอมเปนสุขเพราะเขาจะไดเห็นพระเจา ซึ่งมีคะแนน
เฉลี่ย 16.50 ประการที่ 7 ผูสรางสันติยอมเปนสุขเพราะเขาจะไดชื่อวาเปนบุตรของพระเจา ซึ่งมี
คะแนนเฉลี่ย 16.45 ประการที่ 8 ผูถูกเบียดเบียนขมเหงเพราะความชอบธรรม ยอมเปนสุข เพราะ
อาณาจักรสวรรคเปนของเขา ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 16.40 ประการที่ 1 ผูมีใจยากจนยอมเปนสุขเพราะ
พระอาณาจักรสวรรคเปนของเขา ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 16.25
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ตารางที่ 4.2 หน ว ยการเรี ย นที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ของสื่ อ การศึ ก ษาด ว ยโปรแกรม Microsoft
PowerPoint เรื่องความสุขแท 8 ประการสําหรับเยาวชนคาทอลิกที่มีอายุระหวาง15-24 ป
หนวยที่
ประการที่ 4 ผูหิวกระหายความชอบธรรมยอมเปนสุขเพราะเขาจะ
อิ่ม
ประการที่ 2 ผูเปนทุกขโศกเศรายอมเปนสุขเพราะเขาจะไดรับการ
ปลอบโยน
ประการที่ 3 ผูมีใจออนโยนยอมเปนสุขเพราะเขาจะไดรับแผนดิน
เปนมรดก
ประการที่ 5 ผูมีใจเมตตา ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับพระเมตตา
ประการที่ 6 ผูมีใจบริสุทธิ์ ยอมเปนสุขเพราะเขาจะไดเห็นพระเจา
ประการที่ 7 ผูสรางสันติยอมเปนสุขเพราะเขาจะไดชื่อวาเปนบุตร
ของพระเจา
ประการที่ 8 ผูถูกเบียดเบียนขมเหงเพราะความชอบธรรม ยอมเปน
สุข เพราะอาณาจักรสวรรคเปนของเขา
ประการที่ 1 ผูมีใจยากจนยอมเปนสุขเพราะพระอาณาจักรสวรรค
เปนของเขา

X

19.40

S.D.
2.25

ลําดับที่
1

18.03

2.26

2

17.60

2.78

3

17.30
16.50
16.45

2.50
2.60
2.20

4
5
6

16.40

2.25

7

16.25

2.40

8

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา กอนและหลังเรียน ดวยสื่อการศึกษาเรื่องความสุข
แท 8 ประการ
จากการวิเคราะหขอมูลพบวานักศึกษาที่เรียนดวยสื่อการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft
PowerPoint เรื่องความสุขแท 8 ประการสําหรับเยาวชนคาทอลิกที่มีอายุระหวาง 15-24 ป มีคะแนน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 2 ดัง
มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกอนเรียน หลังเรียน และคาสถิติที่จําแนก
ตามระดับความสามารถทางการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียน
หลังเรียน

จํานวน
20
20

X

3.98
8.82

S.D.
2.79
1.72

t

Sig.

26.488

.000

**p < .01

ความคิดเห็นของนักศึกษาตอสื่อการศึกษาเรื่องความสุขแท 8 ประการ
จากการวิ เ คราะห ขอมู ลที่ไ ด จากแบบสอบถามพบว าความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาที่มีต อ
สื่อการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เรื่องความสุขแท 8 ประการสําหรับเยาวชน
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คาทอลิกที่มีอายุระหวาง 15-24 ป พบวาความคิดเห็นโดยรวมของนักศึกษาที่มีตอสื่อการศึกษาเห็น
ดวยอยูในระดับมาก ( X = 3.97) และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวานักศึกษามีความคิดเห็นอยูใน
ระดับเห็นดวยมากที่สุดมีเพียงขอเดียวคือเห็นวา การเรียนดวยสื่อการศึกษาทําใหนักศึกษามีความ
มั่นใจในตนเองมากขึ้น ( X = 4.90) และเห็นดวยในระดับมาก 7 ขอ เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอย คือ การเรียนดวยสื่อการศึกษาสามารถทบทวนบทเรียนไดสะดวกและงายขึ้น ( X =
4.30) ทําใหมีประสบการณในการใชคอมพิวเตอรมากขึ้น ( X = 4.25) ชวยกระตุนใหอยากเรียนรู
( X = 4.15) ทําใหเกิดความสนุกสนาน ( X = 4.05) เปนการเรียนรูดวยตนเองโดยยึดนักศึกษาเปน
ศูนยกลาง ( X = 4.00) ทาทายความสามารถของนักศึกษา ( X = 3.80) และสอนไดตรงตาม
จุดประสงคของการเรียน ( X = 3.75) และเห็นดวยในระดับปานกลาง 2 ขอ คือ ทําใหเขาใจบทเรียน
ไดดีขึ้น ( X = 3.35) ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค ( X = 3.15) ดังในตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 ความคิดเห็นของนักศึกษาตอสื่อการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เรื่อง
ความสุขแท 8 ประการสําหรับเยาวชนคาทอลิกที่มีอายุระหวาง 15-24 ป
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อการศึกษา
1 การเรี ย นด วยสื่อ การศึก ษาเป น การเรีย นรูด วยตนเองโดยยึ ด
นักศึกษาเปนศูนยกลาง
2 การเรียนดวยสื่อการศึกษาทําใหเกิดความคิดสรางสรรค
3 การเรียนดวยสื่อการศึกษาชวยกระตุนใหอยากเรียนรู
4 การเรียนดวยสื่อการศึกษาวิชาสังคมศึกษาทาทายความสามารถ
ของนักศึกษา
5 การเรียนดวยสื่อการศึกษาทาทายความสามารถของนักศึกษา
6 การเรียนดวยสื่อการศึกษาทําใหเขาใจบทเรียนดีขึ้น
7 การเรียนดวยสื่อการศึกษาสามารถทบทวนบทเรียนไดสะดวก
และงายขึ้น
8 การเรี ย นด ว ยสื่ อ การศึ ก ษาทํ า ให มี ป ระสบการณ ใ นการใช
คอมพิวเตอรมากขึ้น
9 การเรียนดวยสื่อการศึกษาตรงตามจุดประสงคของการเรียน
10 การเรียนดวยสื่อการศึกษาทําใหมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น
ความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับสื่อการศึกษา
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S.D.
4.00 0.71

ความคิดเห็น
เห็นดวยมาก

3.15 0.79
4.15 0.79
4.05 0.92

เห็นดวยปานกลาง
เห็นดวยมาก
เห็นดวยมาก

3.80 1.08
3.35 1.11
4.30 0.71

เห็นดวยมาก
เห็นดวยปานกลาง
เห็นดวยมาก

4.25 0.70

เห็นดวยมาก

3.75 1.13
4.90 0.30
3.97 0.82

เห็นดวยมาก
เห็นดวยมากที่สุด
เห็นดวยมาก

X

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เรื่อง ความสุข
แท 8 ประการสํ า หรั บ เยาวชนคาทอลิ ก ที่ มีอ ายุ ระหว าง 15-24 ป มี วั ตถุ ป ระสงค เพื่ อ 1)พั ฒ นา
สื่อการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เรื่อง ความสุขแท 8 ประการ สําหรับเยาวชน
คาทอลิกที่มีอายุระหวาง 15-24 ป ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เรื่อง ความสุขแท 8 ประการ ของนักเรียนกอน
และหลัง เรีย น 3) ศึก ษาความคิด เห็ นของเยาวชนคาทอลิ ก ที่มีอายุร ะหวาง 15-24 ป ที่มีตอ
สื่อการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เรื่อง ความสุขแท 8 ประการ
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเยาวชนคาทอลิกที่มีอายุระหวาง 15-24 ป ซึ่งอยูในเขต
การปกครองคาทอลิกทั้ง 10 สังฆมณฑล ประกอบดวย อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑล
จั น ทบุ รี อั ค รสั ง ฆมณฑลท า แร -หนองแสง สั ง ฆมณฑลเชี ย งใหม สั ง ฆมณฑลอุ บ ลราชธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี สังฆมณฑลนครสวรรค สังฆมณฑลสุราษฎรธานี สังฆมณฑลราชบุรีและ
สังฆมณฑลนครราชสีมา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
1. สื่อการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เรื่อง ความสุขแท 8 ประการ
สําหรับเยาวชนคาทอลิกที่มีอายุระหวาง 15-24 ป ที่สรางขึ้นดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
และแบบประเมินสื่อการสอน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการศึกษา เรื่อง ความสุขแท 8
ประการ ผลที่ไดมีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.20-0.80 วิเคราะหคาอํานาจจําแนก (r) ผลที่ไดมีคา
ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป และมีคาความเชื่อมั่น 0.9642 โดยใชสูตร KR-20 คูเดอร ริชารดสัน
3. แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอสื่อการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft
PowerPoint เรื่อง ความสุขแท 8 ประการสําหรับเยาวชนคาทอลิกที่มีอายุระหวาง 15-24 ป แบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยอยางมาก เห็นดวยปานกลาง เห็น
ดวยนอย และเห็นควรปรับปรุง จํานวน 10 ขอ

การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหหาประสิทธิภาพของสื่อการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft
PowerPoint เรื่อง ความสุขแท 8 ประการสําหรับเยาวชนคาทอลิกที่มีอายุระหวาง 15-24 ป ดวยการ
หาคา E1/E2 โดยใชเกณฑ 80/80 เปรียบเทียบความสามารถทางการเรียนดวยสื่อการศึกษาของ
นักศึกษากลุมตัวอยางจากการทดสอบกอนและหลังการทดลอง จําแนกตามระดับความสามารถใน
การเรียน โดยใชสถิติที t-test แบบ Dependent และวิเคราะหความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ
สื่อการศึกษาโดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. สื่อการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เรื่อง ความสุขแท 8 ประการ
สําหรับเยาวชนคาทอลิกที่มีอายุระหวาง 15-24 ป ที่สรางขึ้นมีลักษณะเปนสื่อทางคอมพิวเตอรที่ใช
ประกอบการศึกษาอีกวิธีหนึ่งซึ่งประกอบดวยหนวยการศึกษา 8 หนวยคือ ประการที่ 1 ผูมีใจยากจน
ยอมเปนสุขเพราะพระอาณาจักรสวรรคเปนของเขา ประการที่ 2 ผูเปนทุกขโศกเศรายอมเปนสุข
เพราะเขาจะไดรับการปลอบโยน ประการที่ 3 ผูมีใจออนโยนยอมเปนสุขเพราะเขาจะไดรับแผนดิน
เปนมรดก ประการที่ 4 ผูหิวกระหายความชอบธรรมยอมเปนสุขเพราะเขาจะอิ่ม ประการที่ 5 ผูมีใจ
เมตตา ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับพระเมตตา ประการที่ 6 ผูมีใจบริสุทธิ์ ยอมเปนสุขเพราะเขา
จะไดเห็นพระเจา ประการที่ 7 ผูสรางสันติยอมเปนสุขเพราะเขาจะไดชื่อวาเปนบุตรของพระเจา
ประการที่ 8 ผูถูกเบียดเบียนขมเหงเพราะความชอบธรรม ยอมเปนสุข เพราะอาณาจักรสวรรคเปน
ของเขา และมีประสิทธิภาพเทากับ 87.65/88.20 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 80/80 ซึ่งยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยขอที่ 1
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เรื่อง
ความสุขแท 8 ประการสําหรับเยาวชนคาทอลิกที่มีอายุระหวาง 15-24 ป สูงกวากอนการเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และยอมรับสมมติฐานขอที่ 2
3. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอสื่อการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
เรื่อง ความสุขแท 8 ประการสําหรับเยาวชนคาทอลิกที่มีอายุระหวาง 15-24 ปโดยภาพรวมอยูใน
ระดับเห็นดวยมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวานักศึกษาเห็นดวยในระดับเห็นดวยมากที่สุด 1
รายการคือการเรียนดวยสื่อการศึกษาทําใหนักศึกษามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น และที่เห็นดวยใน
ระดับมากจํานวน 7 รายการคือ ทบทวนบทเรียนไดสะดวกและงายขึ้น ทําใหมีประสบการณในการ
ใชคอมพิวเตอรมากขึ้น กระตุนใหเกิดการเรียนรู ทําใหสนุกสนาน ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ทําตาม
ความสามารถของนักศึกษา และสอนไดตรงตามวัตถุประสงคของการเรียน ที่เห็นดวยในระดับปาน
กลาง 2 รายการ คือ ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค และทําใหเขาใจบทเรียนไดดีขึ้น
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การอภิปรายผล
จากผลการวิจยั ดังกลาวสามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. ผลการวิจัยพบวา สื่อการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เรื่อง ความสุขแท
8 ประการสําหรับเยาวชนคาทอลิกที่มีอายุระหวาง 15-24 ป มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด
ไว ทั้งนี้ เ ป น เพราะในการสร างสื่ อดั ง กล าว ผูวิจั ย ดํา เนิน การสร า งตามแนวคิด ทฤษฎี ที่ไ ดจ าก
การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของอยางมีระบบ มีขั้นตอน หลังจากสรางสื่อตนรางแลวไดนําเสนอ
ผูเชี่ยวชาญพิจารณา และไดปรับปรุงและเปนไปตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ หลังจากนั้นนํา
สื่อการศึกษาไปทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อ ใน 2 ขั้นตอนคือ ทดลองสอนนักศึกษาเปน
กลุมยอยและทดลองภาคสนามกับนักศึกษา 20 คน และในแตละขั้นตอนของการทดลองไมมีการ
ปรับปรุงแกไขกอนที่จะทดสอบครั้งตอไป ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของประดิษฐ เกษมสินธุ
(2534:63) ไดทําการวิจัยเรื่องการสรางสื่อประสมสําหรับการเรียนการสอนเรื่องการอนุรักษและ
พัฒนาแหลงน้ําตามโครงการอีสานเขียวสําหรับนักเรียนประถมศึกษาผลการวิจัยพบวาชุดการสอน
สื่อประสมที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.83/80.67 ซึ่งพบวามีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
และของวันเพ็ญ มีคําแสน (2544:91) ไดสรางสื่อประสมเรื่อง ทวีปเอเชีย:ดินแดนแหงความแตกตาง
ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.11/86.16 ซึ่งพบวามีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
2. จากผลการวิจัยที่พบวา ผลสัมฤทธิ์การศึกษาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ทั้งนี้อาจเปน
เพราะสื่อการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เรื่อง ความสุขแท 8 ประการสําหรับ
เยาวชนคาทอลิกที่มีอายุระหวาง 15-24 ป เปนเนื้อหาที่นาสนใจ ดึงดูด กระตุนใหนักศึกษาเกิดการ
เรียนรู
3. จากผลการวิ จั ย ที่ พ บว า นั ก ศึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ น ต อ สื่ อ การศึ ก ษาด ว ยโปรแกรม
Microsoft PowerPoint เรื่อง ความสุขแท 8 ประการสําหรับเยาวชนคาทอลิกที่มีอายุระหวาง 15-24
ป โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเปนเพราะวาบทเรียนที่นําเสนอผา นสื่อการสอนทาง
คอมพิว เตอร ถือวา เปนประสบการณ ตรงของนักศึกษา ดังที่ชัย ยงค พรหมวงศ (2521:100) ให
ขอคิดเห็นวา การใชสื่อการสอนหลายๆ ชนิด ในรูปสื่อประสมจะใหผลดีกวาใชอยางใดอยางหนึ่ง
แตเพียงอยางเดียว สอดคลองกับแพรวพรรณ ตันติพรายผล (2526:14) ไดกลาววา การใชสื่อการ
เรี ย นการสอนเพี ย งชนิ ด ใดชนิ ด หนึ่ ง ไม อ าจทํ า ให บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค เ ท า ที่ ค วรดั ง นั้ น จึ ง
จําเปนตองนําสื่อหลายๆชนิดมาใชรวมกันอยางมีระบบ มีความสัมพันธ และสงเสริมซึ่งกันและกัน
เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการเรียนรู ทํานองเดียวกับยุพิณ พิพิธกุล (2524:295)กลาววา
การสอนโดยใชสื่อประสมทําใหนักเรียนเกิดความสนใจ ไมเบื่อหนายเพราะการเปลี่ยนแปลงสิ่งเรา
ตลอดเวลาทําใหนักศึกษาไดรับความรูกวางขวาง เขาใจบทเรียนไดดีขึ้น
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. จากผลการวิจัยที่พบวา สื่อการศึกษาที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด
ดังนั้นในการสรางสื่อการศึกษาทุกครั้งควรมีการหาประสิทธิภาพเพื่อที่จะมีการปรับปรุงแกไข
เพื่อใหเปนสื่อที่มีประสิทธิภาพ
2. จากผลการวิ จั ย ที่ พ บว า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ง เรี ย นด ว ยสื่ อ การศึ ก ษาด ว ย
โปรแกรม Microsoft PowerPoint เรื่อง ความสุขแท 8 ประการสําหรับเยาวชนคาทอลิกที่มีอายุ
ระหวาง 15-24 ป สูงกวากอนเรียน ดังนั้นควรมีการสรางสื่อการศึกษา ดวยโปรแกรม Microsoft
PowerPoint สําหรับนักศึกษาระดับอื่นๆ และรายวิชาอื่นๆ
3. จากผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีความคิดเห็นตอสื่อการศึกษาที่สรางขึ้นอยูในระดับ
เห็นดวยมาก ดังนั้นในการสอนควรมีการใชสื่อประเภทนี้ใหมากขึ้น
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษาเรื่องพระคัมภีรหรือความรูทางดานศาสนาในประเด็น
อื่นๆ ดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เพื่อใหมีสื่อการศึกษามากขึ้น
2. ควรวิจัยพฤติกรรมการศึกษาดวยสื่อการศึกษาโปรแกรม Microsoft PowerPoint
รวมทั้ ง ศึ ก ษาความคงทนในการเรี ย น ซึ่ง บั น ทึ ก พฤติ ก รรมการเรี ย นตามเวลาที่ ใ ช เ รี ย นจริ ง ว า
นั ก ศึ ก ษากํ า ลั ง ศึ ก ษาสื่ อ การศึ ก ษาที่ ก รอบเนื้ อ หาอะไร เมื่ อ เวลาใด รวมทั้ ง พฤติ ก รรมการทํ า
แบบฝกหัด แบบทดสอบ การเลือกขอคําตอบ การเปลี่ยนแปลงขอคําตอบ และรายละเอียดอื่นๆ เพื่อ
ศึกษารูปแบบของพฤติกรรมที่เหมาะสม
3. ควรวิจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางการเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนการสอนดวย
คอมพิวเตอรที่จะทําใหการเรียนมีประสิทธิภาพมากที่สุด
4. ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องดังกลางดวยสื่อการสอน
โปรแกรม Microsoft PowerPoint กับวิธีสอนแบบปกติ
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ภาคผนวก ก
คณะกรรมการศูนยวิจัยฯ

คณะกรรมการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2552
1. บาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษศิริ
2. บาทหลวงชีวนิ
สุวดินทรกูร
3. อาจารยสุมาลี
จันทรชลอ
4. บาทหลวงวุฒชิ ัย
อองนาวา
5. บาทหลวงวิรัช
นารินรักษ
6. บาทหลวง ดร. ออกัสติน สุกีโย ปโตโย
7. บาทหลวงเชษฐา
ไชยเดช
8. บาทหลวงดร.ลือชัย
ธาตุวิสัย
9. บาทหลวงเจริญ
วองประชานุกลู
10. บาทหลวงบุญเลิศ
สรางกุศลในพสุธา
ถวิลรัตน
11. อาจารยพีรพัฒน
12. อาจารยทิพอนงค
รัชนีลัดดาจิต
13. อาจารยลัดดาวรรณ
ประสูตรแสงจันทร
14. อาจารยสุจิตตรา
จันทรลอย
15. อาจารยพิเชษฐ
รุงลาวัลย
16. น.ส. อิสรีย
กิจสวัสดิ์
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ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ภาคผนวก ข
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง ความสุขแท 8 ประการ
คําชี้แจง ขอสอบเปนแบบปรนัย สองตัวเลือก จํานวน 10 ขอ ใชเวลาในการตอบ 20 นาที
โปรดเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
......................................................................................................................................................
1. เราสามารถพบคําสอนของพระเยซูเจาเรื่องความสุขแท 8 ประการในพระคัมภีรบทใด?
a. มธ. 5:3-10
b. ลก. 6:20-27
2. คําสอนของพระเยซูเจาเรื่องความสุขแท 8 ประการแตละประการมีองคประกอบกี่สวน?
a. 3 สวน
b. 4 สวน
3. ใครคือผูยากจนตามความหมายของความสุขแท 8 ประการ?
a. ผูที่ขาดของที่จําเปนในการดํารงชีวิต บุคคลที่ไมไดเปนเจาของอะไรเลย
b. ผูที่ขึ้นอยูกับตนเองและเพียงพอในตนเอง
4. “ผูเปนทุกขโศกเศรา ยอมเปนสุขเพราะเขาจะไดรับการปลอบโยน” เปนหัวขอของความสุข
แทประการใด?
a. ประการที่ 2
b. ประการที่ 3
5. พระคัมภีรตอนใดบางกลาวถึงลักษณะของผูมีใจออนโยน?
a. อฟ. 4:2
b. กท. 5:24-26
6. คําวา “อิ่ม” ในความสุขแทประการที่ 4 แสดงการกระทําของพระเจาในอนาคต ขอความ
ตอนนี้อยูใ นประคัมภีรตอนใด?
a. มธ. 5:6
b. มธ. 5:7

68

7. ลักษณะพิเศษของความเมตตาตามความหมายของความสุขแทประการที่ 5 คืออะไร?
a. ผูที่ไมปลอยใหอารมณโกรธเขาครอบงําเมื่อตองเผชิญหนากับคนชัว่
b. ผูที่ไมทําใจเย็นเฉยตอผูเปนทุกขเดือดรอน
8. สําหรับพระเยซูเจาสิ่งที่กําหนดความบริสทุ ธิ์ของมนุษยคืออะไร (มธ.5:8)
a. การเปนที่พอพระทัยของพระเจา
b. ความสามารถของเขาที่จะพบพระเจา
9. คําวา “สันติ” ในนิยามของความสุขแท 8 ประการมีลักษณะอยางไร?
a. หลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาท
b. มีความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนมนุษย
10. พระเยซูเจาทรงสอนใหมีทาทีตอการถูกเบียดเบียนขมเหงตามขอความพระคัมภีรตอนใด?
a. มธ. 5:42
b. มธ. 10:23
...........................................................
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft
PowerPoint
1. การเรียนดวยสื่อการศึกษาเปนการเรียนรูดวยตนเองโดยยึด
นักศึกษาเปนศูนยกลาง
2. การเรียนดวยสื่อการศึกษาทําใหเกิดความคิดสรางสรรค
3. การเรียนดวยสื่อการศึกษาชวยกระตุนใหอยากเรียนรู
4. การเรียนดวยสื่อการศึกษาทําใหเกิดความสนุกสนาน
5. การเรียนดวยสื่อการศึกษาทาทายความสามารถของนักศึกษา
6. การเรียนดวยสื่อการศึกษาทําใหเขาใจบทเรียนไดดีขึ้น
7. การเรียนดวยสื่อการศึกษาสามารถทบทวนบทเรียนไดสะดวก
และงายขึ้น
8. การเรียนดวยสื่อการศึกษาทําใหมีประสบการณในการใช
คอมพิวเตอรมากขึ้น
9. การเรียนดวยสื่อการศึกษาตรงตามจุดประสงคของการเรียน
10. การเรียนดวยสื่อการศึกษาทําใหมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น
ความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
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เห็น
ดวย
ที่สุด

เห็น
ดวย
มาก

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง

เห็น
ดวย
นอย

เห็น
ควร
ปรับ
ปรุง

แบบตรวจประเมินคุณภาพสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน
ระดับการประเมิน
รายการประเมิน
ดีมาก
ดี
พอใช ปรับปรุง
สวนนําของบทเรียน
1.1 เราความสนใจ ใหขอมูลพื้นฐานทีจ่ ําเปน
สวนเนื้อหาบทเรียน
2.1 โครงการของเนื้อหาชัดเจน มีความกวาง ความลึก
เชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม
2.2 มีความถูกตองตามหลักวิชา
2.3 สอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการนําเสนอ
2.4 สอดคลองกับการประยุกตใชในการเรียนการสอน มี
ความสัมพันธตอเนื่อง
2.5 ความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน
2.6 ไมขัดตอความมั่นคงของชาติและคุณธรรมจริยธรรม
การใชภาษา
3.1 ใชภาษาถูกตอง เหมาะสมกับวัยผูเรียน
3.2 สื่อความหมายไดชดั เจนเหมาะสมกับผูเรียน
การออกแบบระบบการเรียนการสอน
4.1 ออกแบบดวยระบบตรรกะที่ดี เนื้อหามีความสัมพันธ
ตอเนื่อง
4.2 สงเสริมการพัฒนาความคิดสรางสรรค
4.3 มีความยืดหยุน สนองความแตกตางระหวางบุคคล
ควบคุมลําดับเนื้อหา ลําดับการเรียนและแบบฝกหัดได
4.4 ความยาวของการนําเสนอแตละหนวยตอนเหมาะสม
4.5 กลยุทธในการถายทอดเนื้อหา นาสนใจ
4.6 มีกลยุทธประเมินผลใหผเู รียนเกิดการเรียนรูไดอยาง
เหมาะสม มีความหลากหลาย และปริมาณเพียงพอที่สามารถ
ตรวจสอบความเขาใจบทเรียนดวยตนเองได
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รายการประเมิน

ดีมาก

สวนประกอบของดาน Multimedia
5.1 ออกแบบหนาจอเหมาะสม งายตอการใช สัดสวน
เหมาะสม
5.2 ลักษณะของ ขนาด สี ตัวอักษร ชัดเจน สวยงามอานงาย
เหมาะสมกับระดับของผูเรียน
5.3 ภาพกราฟฟกเหมาะสม ชัดเจน สอดคลองกับเนื้อหาและ
มีความสวยงาม มีความคิดสรางสรรคในการออกแบบและ
สรางภาพ
5.4 คุณภาพการใชเสียง ดนตรี ประกอบบทเรียนเหมาะสม
ชัดเจน นาสนใจ ชวนคิดนาติดตาม
การออกแบบปฏิสัมพันธ
6.1 ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงา ย สะดวก โตตอบ
กับผูเรียนอยางสม่ําเสมอ การควบคุมเสนการเดินบทเรียน
ชัดเจน ถูกตองตามหลักเกณฑ และสามารถยอนกลับไปยังจุด
ตางๆไดงาย รูปแบบปฏิสัมพันธ เชน การพิมพ การใชเมาส
เหมาะสม มีการควบคุมทิศทาง ความเขาเร็วของบทเรียน
6.2 การใหผลปอนกลับ หรือใหความชวยเหลือเหมาะสมตาม
ความจําเปน มีขอมูลปอนกลับที่เอื้อใหผูเรียนไดวิเคราะห
และแกปญหา
ที่มา : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
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ระดับการประเมิน
ดี
พอใช ปรับปรุง

1. หัวหนาโครงการวิจัย
ชื่อ – นามสกุล
ประวัติการศึกษา

2. ผูรวมวิจัย
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง

ประวัติการศึกษา

มุขนายก ดร.ลือชัย ธาตุวิสัย
E-mail: Luechai_thatwisai@yahoo.com
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
วิทยาลัยแสงธรรม
ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาโท
Licenza in S. Scrittura
Pontificium Institutum Biblicum,
Rome, Italy
ปริญญาเอก Docteur en Theologie
Institut Catholique de Paris
บาทหลวงเจริญ วองประชานุกูล
รองผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม
20 ม.6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร. 0-2429-0100-3 โทรสาร 0-2429-0819
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
วิทยาลัยแสงธรรม
ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
วิทยาลัยแสงธรรม
นศ.บ. นิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท
Licence Theology
St.Thomas Aquinas in Rome, Italy
ค.ม. การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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3. ผูรวมวิจัย
ชื่อ – สกุล

ประวัติการศึกษา

4. ผูรวมวิจัย
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา

5. ผูรวมวิจัย
ชื่อ-นามสกุล
การศึกษา

บาทหลวงบุญเลิศ สรางกุศลในพสุธา
สาขาวิชาเทววิทยา คณะศาสนศาสตร
20 หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร. 0-2429-0100-3 โทรสาร 0-2429-0819
E-mail: researchcenter.sc@gmail.com
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
วิทยาลัยแสงธรรม
ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาโท
Missiology, Sacred Heart Theological College,
Shillong India
บาทหลวง ผศ.วัชศิลป กฤษเจริญ
วิทยาลัยแสงธรรม
20 หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท 0-2429-0100 โทรสาร 0-2429-0819
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
วิทยาลัยแสงธรรม
ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาโท
Licence Theologia Spec, in Pastoralis inveniis et
catecheticae U.Salesiana, Rome, Italy
นางสาวทิพอนงค รัชนีลัดดาจิต
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ 1)
วิทยาลัยแสงธรรม จังหวัดนครปฐม
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ปริญญาโท

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาวิชาวิจยั และประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน นักวิจัยศูนยวิจยั คนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
- การศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่น
สัญญาของคูสมรส ใน สังฆมณฑลราชบุรี (ผูรวมวิจัย) (พ.ศ.
2550 – 2551)
- อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม (ผูรวมวิจัย)
(พ.ศ. 2551)
- การศึกษาวิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศน (ผูรวม
วิจัย, พ.ศ. 2551)
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