แผนการสอน วิชาคาสอน
หน่ วยการเรี ยนรู้ เรื่ อง ศีลเจิมคนไข้
ออกแบบโดย นายสุ พตั ร์ กิจเจริญ
วันที่
27 กุมภาพันธ์ 2560

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 4
โรงเรี ยน เซนต์ โยเซฟบางนา สมุทรปราการ

1. การให้ ภาพรวม :
1.1 วัตถุประสงค์ (Objectives)
(1) นักเรี ยนเข้าใจความหมายและผลของศีลเจิมคนไข้ที่มีต่อชีวิตมนุษย์
(2) นักเรี ยนพึงระลึกและเตรี ยมพร้อมเสมอในการดาเนินชีวิต
1.2 ความจาเป็ น (Needs)
- ศีลเจิมคนไข้เป็ นการมอบพระหรรษทานเฉพาะ ศีลทาให้ผปู ้ ่ วยได้ร่วมทุกข์กบั พระมหาทรมานของ
พระเยซูเจ้า ทาให้จิตใจของผูร้ ับศีลเจิมคนไข้มีความสงบ สันติและมีกาลังต่อสู ้กบั ความท้อแท้ อันเนื่ องจาก
การเจ็บไข้และวัยชรา ศีลเจิมคนไข้ทาให้ผรู ้ ับมีจิตใจดีข้ ึน เป็ นการแสดงให้เห็นว่าพระเจ้ารักและเอาใจใส่ เขา
เป็ นการเตรี ยมตัวสู่ ความรอดอย่างดี
1.3 หัวข้อและเนื้อหา (Range)
- ศีลเจิมคนไข้ การเตรี ยมตัวเดินทางไปพบกับพระเจ้า
1.4 เวลา (Time)
2 คาบ
2. การสร้ างบรรยากาศ
2.1 คาบที่ 1
- นานักเรี ยนร้องเพลง
“จงลิม้ ชิมและดูว่าพระเจ้ านั้นประเสริฐ คนทีล่ ภี้ ัยอยู่ในพระองค์ กเ็ ป็ นสุ ข”
ภาวนาพร้อมกัน โดยให้นกั เรี ยนอาสานาภาวนา
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2.2 คาบที่ 2
- ครู นาภาวนาเพื่อขอพระพรจากพระเป็ นเจ้า สาหรับการเรี ยนในวันนี้ และร้ องเพลง “องค์ พระเจ้ า เป็ น
ความสว่ างและเป็ นความรอดของข้ าพเจ้ า” แล้วราพึงส่ วนตัวสักครู่
3. การนาเสนอบทเรียน
3.1 คาบที่ 1
3.1.1 การสร้างประสบการณ์ (See)
- ครู ถามนักเรี ยนว่า
1. “ใครเคยมีประสบการณ์ การเข้าร่ วมกิจกรรมของโรงเรี ยนที่ไปเยีย่ มคนชรา คนทุพพลภาพที่
โรงเรี ยนจัดขึ้น”
2. “นักเรี ยนได้ทาอะไรบ้าง ในการไปร่ วมกิจกรรม และรู ้สึกอย่างไรต่อคนชราและคนทุพพลภาพ”
- ให้นกั เรี ยนแบ่งปันประสบการณ์การดูแลคนป่ วย การเยีย่ มเยียนคนป่ วย อาจจะเป็ นที่บา้ นของ
นักเรี ยนเอง หรื อที่โรงพยาบาลก็ได้
1. “นักเรี ยนพูดอะไรบ้างกับพวกเขาเหล่านั้น และนักเรี ยนพูดอย่างไรบ้าง”
2. “เพราะเหตุใด คนชรา คนเจ็บป่ วยหนักหรื อคนที่อยูใ่ นวาระสุ ดท้ายของชีวิต จึงควรได้รับการดู
เอาใจใส่ เป็ นพิเศษ”
- ครู และนักเรี ยนร่ วมกันแบ่งปันและสรุ ปบทเรี ยน ข้อคิด จากการดูแลคนเจ็บป่ วย และการเยีย่ ม
เยียนคนป่ วย คนชราและคนทุพพลภาพ
3.1.2 การคิดวินิจฉัยประสบการณ์ (Judge)
- ครู แจกให้นกั เรี ยนศึกษาเอกสารประกอบการสอนจากหนังสื อคาสอนคาทอลิกสาหรับเยาวชน
(YOUCAT) ภาค 2 เรื่ อง ศีลเจิมผูป้ ่ วย ข้อ 240-247 ให้กบั นักเรี ยนทุกคน
- ครู ถามว่า จากเอกสาร “ประกอบการสอนเรื่ องศีลเจิมผูป้ ่ วยนี้ นักเรี ยนคิดว่า คุณค่าและความ
จาเป็ นของศีลเจิมคนไข้ คืออะไร?”
- ครู แ ละนัก เรี ย นช่ ว ยกัน สรุ ป คุ ณ ค่ า และความจ าเป็ นของศี ล เจิ ม ผูป้ ่ วยตามหลัก ค าสอนของ
พระศาสนจักร
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3.1.3 ลงมือปฏิบตั ิ( Act)
อธิษฐานภาวนา
ให้นกั เรี ยนภาวนาให้กบั ผูใ้ หญ่ที่ตนรักหรื อครู อาวุโสด้วยการพูดออกเสี ยง
- ครู ผสู ้ อน ให้นกั เรี ยนเขียนตอบคาถามว่า “ถ้านักเรี ยนมีโอกาสปฏิบตั ิต่อผูป้ ่ วยหนัก หรื อผูก้ าลัง
จะตาย นักเรี ยนจะนาพาเขาสัมผัสพระเจ้าได้อย่างไร?”
- ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายคาตอบและข้อสรุ ป
3.1 คาบที่ 2
3.2.1 การสร้างประสบการณ์ (See)
- ครู ถามนักเรี ยน
1. “นักเรี ยนคิดว่า คนชรา คนเจ็บป่ วยหนักหรื อคนที่อยูใ่ นวาระสุ ดท้ายของชีวิต ปรารถนาสิ่ งใด
มากที่สุด เพราะเหตุใด?”
2. “ถ้านักเรี ยนรู ้วา่ นักเรี ยนจะมีชีวิตอยูไ่ ด้อีก 7 วัน นักเรี ยนจะทาอะไรใน 7 วันนี้ เพื่อให้ 7 วันนี้ มี
คุณค่าและความหมายกับชีวติ ของนักเรี ยนมากที่สุด เพราะเหตุใด?”
- ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายและหาข้อสรุ ป
3.2.2 การคิดวินิจฉัยประสบการณ์ (Judge)
- ครู ให้นกั เรี ยนในห้องทุกคนช่วยกันอ่านพระวรสารจากนักบุญมัทธิว เรื่ อง หญิงสาวสิ บคน (มธ.
25:1-13) คนละท่อน และให้แบ่งปั นข้อคิดสั้นๆ เกี่ยวกับการดาเนินชีวิต จากถ้อยคาที่ว่า “เพราะฉะนั้น
จงตื่นเฝ้าระวังไว้ เถิด เพราะท่ านไม่ รู้วนั และเวลา”
- ครู สรุ ปบทเรี ยนจากพระวรสารโดยเน้นใน 2 ประเด็น (ดูบทเทศน์คุณพ่อชัยยะ) คือ
1. มีบางสิ่ งที่เราไม่สามารถหามาได้ในนาทีสุดท้าย
2. มีบางสิ่ งที่เราไม่สามารถขอยืมได้
3.2.3 ลงมือปฏิบตั ิ( Act)
อธิษฐานภาวนา
ให้นกั เรี ยนภาวนาให้กบั ผูใ้ หญ่ที่ตนรักหรื อครู อาวุโส และให้พดู อธิษฐานส่ วนตัวเป็ นเวลา 3 นาที
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- ครู ให้นักเรี ยนเขียนคาตอบ 8-10 บรรทัด ต่อคาถามว่า “นักเรี ยนควรจะดาเนิ นชี วิตอย่างไร
เพื่อให้พร้อมตลอดเวลาสาหรับวาระสุ ดท้ายของชีวิตที่ อาจจะมาถึงโดยไม่รู้ตวั ?” แล้วให้นกั เรี ยนอาสา
อ่านแบ่งปันคาตอบ
อธิษฐาน
ครู ให้นกั เรี ยนอาสานาสวดภาวนา เพื่อโมทนาคุณพระเจ้า และขอพระพรสาหรับการดาเนินชีวิตใน
ศีลและพระพรของพระองค์ เพื่อเตรี ยมความพร้อมสาหรับความรอด
4. การไตร่ ตรองก่อนจบคาบเรียน
4.1 คาบที่ 1
4.1.1 คาถามไตร่ ตรอง
- ศีลเจิมคนไข้มีผลต่อชีวิตมนุษย์อย่างไร?
- คาสอนของพระศาสนจักรที่สอนให้เราดูแลเอาใจใส่ ผปู ้ ่ วย คนชรา ผูส้ ู งอายุ บุคคลรอบข้าง และ
ผูอ้ ยูใ่ นวาระสุดท้ายของชีวิตอย่างไร?
4.2 คาบที่ 2
4.2.1 คาถามไตร่ ตรอง
- ถ้านักเรี ยนต้องดูแลคนที่ไม่ใช่คริ สตชนคาทอลิกที่ป่วยหนัก หรื ออยูใ่ นวาระสุ ดท้ายของชีวิต
นักเรี ยนควรปฏิบตั ิต่อเขาอย่างไร?
- จากพระวรสารนักบุญมัทธิว เรื่ อง หญิงสาวสิ บคน (มธ.25:1-13) นักเรี ยนควรจะเอาใจใส่ ดูและ
ชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณของตนเองในวันนี้อย่างไรบ้าง?
5. สื่ อการเรียนการสอน
- หนังสื อคาสอนคาทอลิกสาหรับเยาวชน (YOUCAT) ภาค 2 เรื่ องศีลเจิมผูป้ ่ วย ข้อ 240-247
6. การเตรียมตัวของครู
- บทเทศน์คุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์ พระวรสารนักบุญมัทธิว เรื่ อง หญิงสาวสิ บคน (มธ.25:1-13)
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45. อุปมาเรื่ องหญิงสาวสิ บคน
ข่ าวดี มธ 25:1-13
1
อาณาจักรสวรรค์เปรี ยบได้กบั หญิงสาวสิ บคนถือตะเกียงออกไปรอรับเจ้าบ่าว 2ห้าคนเป็ นคนโง่ อีก
ห้าคนเป็ นคนฉลาด 3หญิงโง่นาตะเกี ยงไปแต่มิได้นาน้ ามันไปด้วย 4ส่ วนหญิงฉลาดนาน้ ามันใส่ ขวดไป
พร้อมกับตะเกียง 5ทุกคนต่างง่วงและหลับไปเพราะเจ้าบ่าวมาช้า 6ครั้นเวลาเที่ยงคืน มีเสี ยงตะโกนบอกว่า
‘เจ้าบ่าวมาแล้ว จงออกไปรับกันเถิด’ 7หญิงสาวทุกคนจึงตื่นขึ้นแต่งตะเกียง 8หญิงโง่พูดกับหญิงฉลาดว่า
‘ขอน้ ามันให้เราบ้าง เพราะตะเกียงของเราจวนจะดับแล้ว’ 9หญิงฉลาดจึงตอบว่า ‘ไม่ได้ เพราะน้ ามันอาจไม่
พอสาหรับเราและสาหรับพวกเธอด้วย จงไปหาคนขายแล้วซื้ อเอาเองดีกว่า’ 10ขณะที่หญิงเหล่านั้นกาลังไป
ซื้ อน้ ามัน เจ้าบ่าวก็มาถึง หญิงสาวที่เตรี ยมพร้อมจึงเข้าไปในห้องงานแต่งงานพร้อมกับเจ้าบ่าว แล้วประตูก็
ปิ ด 11ในที่สุด พวกหญิงโง่ก็มาถึงพูดว่า ‘นายเจ้าขา นายเจ้าขา เปิ ดรับพวกเราด้วย’ 12แต่เขาตอบว่า ‘เราบอก
ความจริ งแก่ท่านทั้งหลายว่า เราไม่รู้จกั ท่าน’ 13เพราะฉะนั้นจงตื่นเฝ้าระวังไว้เถิด เพราะท่านไม่รู้วนั และเวลา
*****************************
นิ ทานเปรี ยบเทียบเรื่ องนี้ ดูเหมือนเป็ นเรื่ องยกเมฆ แต่จริ ง ๆ แล้วเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นจริ งในสมัยของ
พระเยซูเจ้า และยังสื บเนื่องต่อมาจนถึงทุกวันนี้
การแต่งงานถือเป็ นงานใหญ่ของหมู่บา้ น ทุกคนพยายามจะมีส่วนร่ วม ถ้าไม่เข้าร่ วมขบวนแห่ ของ
เจ้าบ่าวไปสู่ บา้ นใหม่ ก็จะยืนรอสองข้างทางที่ขบวนเจ้าบ่าวจะผ่านเพื่อแสดงความยินดี ฝ่ ายเจ้าบ่าวก็จะ
พยายามเลือกเส้นทางสู่ บา้ นใหม่ที่ยาวที่สุด เพื่อให้ชาวบ้านมีโอกาสร่ วมอวยพรและแสดงความยินดีมาก
ที่สุด ความสาคัญของการแต่งงานมีมากจนพวกธรรมาจารย์ถึงกับยอมให้ชาวยิวลาหยุดจากการศึกษาธรรม
บัญญัติ เพื่อไปร่ วมงานแต่งงานได้
นักท่องเที่ยวผูห้ นึ่ งบันทึกไว้ว่า เขาเห็นหญิงสาวสิ บคนแต่งกายสี สดใสเล่นเครื่ องดนตรี ชนิ ดหนึ่ ง
พร้อมกับเต้นราไปตามถนนหน้ารถยนต์ของเขา ล่ามอธิ บายว่าพวกเขากาลังเดิ นทางไปเป็ นเพื่อนเจ้าสาว
จนกว่าเจ้าบ่าวจะมาถึง นักท่องเที่ยวสนใจที่จะดู พิธีแต่งงานของชาวยิว แต่ล่ามส่ ายหัวพร้ อมกับตอบว่า
เป็ นไปไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าจะมีพิธีคืนนี้ พรุ่ งนี้ หรื ออีกสองสัปดาห์ขา้ งหน้า สิ่ งเดียวที่พอจะหาดูได้ระหว่าง
งานแต่งงานของคนชั้นกลางก็คือ “เพื่อนเจ้ าสาวงีบหลับ”
แม้ชาวยิวจะตกลงกันว่าต้องมีคนส่ งข่าวก่อนเจ้าบ่าวจะมา แต่สิ่งนี้ยอ่ มเกิดขึ้นได้ทุกโอกาส ไม่ว่าจะ
เป็ นเวลากลางวัน หัวค่า หรื อเที่ยงคืน และเมื่อเจ้าบ่าวมาถึง บรรดาเพื่อนเจ้าสาวจะต้องออกไปต้อนรับ โดยมี
กฎอยู่ขอ้ หนึ่ งว่าเมื่อพระอาทิตย์ตกดิ นแล้ว ห้ามทุกคนออกนอกบ้านโดยไม่มีตะเกี ยงติดไฟไปด้วย เมื่อ
เจ้าบ่าวเข้าบ้านพร้อมกับปิ ดประตูแล้ว ผูท้ ี่มาทีหลังจะไม่ได้รับอนุ ญาตให้เข้าร่ วมงานเลี้ยงเด็ดขาด และที่
แตกต่างจากบ้านเรามากก็คือ หลังวันแต่งงานคู่บ่าวสาวจะไม่ออกไปดื่มน้ าผึ้งพระจันทร์ที่อื่น แต่จะอยูท่ ี่บา้ น
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ตลอดหนึ่งสัปดาห์เต็มเพื่อเลี้ยงฉลองร่ วมกับเพื่อนเจ้าสาวและเพื่อนคนอื่น ๆ ที่ได้รับเชิญ ตลอดเจ็ดวันคูบ่ ่าว
สาวจะแต่งตัวและได้รับการปฏิบตั ิราวกับเป็ นเจ้าชายและเจ้าหญิง นับเป็ นเจ็ดวันแห่ งความทรงจาอันน่ า
ประทับใจที่สุดเท่าที่ชายหญิงคู่หนึ่ งพึงจะได้รับ สิ่ งที่หญิงโง่พลาดจึงไม่ใช่เฉพาะพิธีแต่งงานเท่านั้น แต่
รวมถึงความยินดีตลอดสัปดาห์แห่งความประทับใจนี้ดว้ ย
พระเยซูเจ้าทรงเล่านิทานเปรี ยบเทียบเรื่ องนี้ดว้ ยจุดมุ่งหมายประการแรกคือ “ตักเตือนชาวยิว”
ชาวยิวเป็ นประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรร ตลอดประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน พวกเขาควรจะได้
เตรี ยมตัวให้พร้อมสาหรับการเสด็จมาของพระบุตรของพระเจ้า แต่เหตุการณ์กลับตรงกันข้าม พวกเขาไม่ได้
เตรี ยมตัวให้พร้อมจึงถูกปิ ดกั้นจากพระอาณาจักรของพระเจ้า นอกจากตักเตือนชาวยิวแล้ว พระองค์ยงั ทรง
เตือนพวกเราทุกคนด้วย
1. มีบางสิ่งที่เราไม่ สามารถหามาได้ ในนาทีสุดท้ าย คงเป็ นการสายเกินไปสาหรับนักเรี ยนที่ท้ งั เทอม
ไม่ต้ งั ใจเรี ยน แต่มาขยันเตรี ยมสอบในวันสุ ดท้าย และคงสายเกินไปสาหรับเราที่จะแสวงหาความชานาญ
หรื อเปลี่ยนแปลงนิ สัยบางประการในทันทีทนั ใดโดยไม่ได้เตรี ยมตัวมาก่อน เป็ นการง่ายมากที่เราจะปล่อย
ให้หลายสิ่ งหลายอย่างผ่านไปจนสายเกินกว่าจะเตรี ยมตัวให้พร้อมสาหรับการพบกับพระเจ้า การสายเกินไป
ย่ อมเป็ นโศกนาฏกรรมเสมอ
2. มีบางสิ่ งที่เราไม่ สามารถขอยืมได้ หญิงโง่ไม่สามารถขอยืมน้ ามันเมื่อพวกเขาต้องการมันฉันใด
เราก็ ไ ม่ ส ามารถขอยื ม “ความสั ม พั น ธ์ กั บ พระเจ้ า ” เมื่ อ วาระสุ ด ท้า ยของเรามาถึ ง ฉั น นั้ น นอกจาก
ความสัมพันธ์กบั พระเจ้าแล้ว นิ สัยและความประพฤติต่าง ๆ ของเราก็ไม่สามารถขอยืมหรื อสั่งซื้ อจากที่ใด
ได้เลย เป็ นเราเองที่ต้องสร้ างและสะสมเอาตั้งแต่ บัดนี ้
เมื่อเสียงระฆังส่ งวิญญาณดังกังวานขึน้ คงไม่ มสี ิ่ งใดน่ าเศร้ าใจเท่ ากับเสียงของคาว่ า “สายเกินไป”...
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