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บทที่ 13
สอนนักเรียนผูไมรูหนังสือ

วัตถุประสงค
เมือ่จบบทนี้แลคุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
-  รูจกันักเรียนที่ไมรูหนังสือ
-  สรุปแนวทางการสอนนักเรียนที่ไมรูหนังสือ

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“จงใหคํ าสั่งสอนแกปราชญและเขาจะฉลาดยิ่งขึ้น จงสอนคนชอบ

ธรรมและเขาจะเพิ่มการเรียนรูมากขึ้น”   สภุาษิต 9:10

คํ านํ า

ครูบางคนพบกับการทาทายใหสอนนักเรียนที่ไมรูหนังสือ
นกัเรยีนทีไ่มรูหนังสือคือผูที่ไมสามารถอานหรือเขียนในภาษาของเขาได
ถาคณุมแีผนการที่จะสอนนักเรียนที่ไมรูหนังสือ คุณจ ําเปนตองศึกษาบทเรียนนี้
ถาคณุไมไดวางแผนที่จะสอนนักเรียนที่ไมรูหนังสือ คุณอาจขามบทเรียนนี้ไป และไป

เรียนบทที่ 14 เลย



กลยุทธในการสอนพระคัมภีร บทที่ 13 -160 -

เราจะสอนนักเรียนเหลานี้ไดหรือไม

คนเราไมจ ําเปนที่จะตองรูจักการเขียนและการอานเพื่อที่จะเรียนรูได ตัวอยางเชน การเรียน
ภาษาเปนสิ่งที่ยาก แตเดก็ๆ ก็รูจักพูดภาษาของเขาโดยไมตองรูจักเขียนหรืออานเลย

เปนไปไดทีจ่ะสอนนักเรียนที่ไมรูหนังสือใหรูความจริงแหงพระวจนะของพระเจา แมวาเขาไม
สามารถอานหนังสือออก

พระบญัชาประการแรกของพระเจาที่ทรงใหเราถายทอดพระวจนะก็ทรงใหทํ าโดยทางคํ าพูด
“และจงใหถอยคํ าที่ขาพเจาบัญชาพวกทานในวันนี้อยูในใจของทาน

และพวกทานจงอุตสาหสอนถอยคํ าเหลานั้นแกบุตรหลานของทาน 
เมือ่ทานนัง่อยูในเรือน เดินอยูตามทางและนอนลงหรือลุกขึ้น จงพูดถอยคํ า
นั้น”  เฉลยธรรมบัญญัติ 6:6-7

พระเยซูทรงสอนโดยไมไดใชหนังสือที่เขียนไวเลย  พระองคไมเคยแจกบทเรียนที่เขียนไวแลว
และไมเคยใหนักเรียนของพระองคอานขอความจากพระคัมภีรเลย

เราสามารถสรปุไดวาพระเยซูทรงสอนคนที่ไมรูหนังสือ เพราะวาผูฟงของพระองคประกอบดวย
คนยากจนผูไรการศกึษา คนเหลานี้ไมไดอานหรือเขียนบทเรียนที่พระเยซูทรงสอน เขาพึ่งพาการสื่อสาร
ทางคํ าพูดเพื่อเรียนรู

ถาคณุตองการสอนพระกิตติคุณแกทุกคนแลว คุณก็ตองมีแผนการที่จะสอนคนที่ไมรูหนังสือ
คุณไมสามารถทีจ่ะแตะตองคนทุกคนดวยขอความที่เขียนไวเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจา และคุณไม
อาจทกึทกัเอาวาเขาตองเรียนที่จะอานเสียกอนที่จะนํ าขาวประเสริฐไปถึงเขา

การเรยีนรูเกี่ยวกับพระเจาไมไดข้ึนอยูกับการศึกษามากเทากับทาทีของจิตใจ
“จงใหคํ าสั่งสอนแกปราชญและเขาจะฉลาดยิ่งขึ้น จงสอนคนชอบ

ธรรมและเขาจะเพิ่มการเรียนรูมากขึ้น”   สภุาษิต 9:10

สอนนักเรียนที่ไมรูหนังสือ

ตอไปนีเ้ปนแนวทางบางประการสํ าหรับการสอนนักเรียนที่ไมรูหนังสือ

ทํ างานผานผูนํ าทางวัฒนธรรม
คนทีไ่มรูหนงัสอืฟงและเชื่อผูนํ าของเขา ถาคุณสามารถทํ าใหผูนํ ายอมรับขาวประเสริฐ ก็จะงาย

มากขึน้ที่จะสื่อสารตอคนในเมืองนั้นๆ
เมือ่ใดทีผู่น ํายอมรับขาวประเสริฐ เขาก็สามารถสื่อสารแกผูอ่ืนไดโดยงายเพราะวาเขาเคยชิน

ตอการสื่อสารโดยไมตองใชการเขียนหนังสือ
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ทํ าใหขอความพระกิตติคุณสัมพันธกับวัฒนธรรมอื่นๆ
คุณไดเรียนรูแลววา ขอความพระกิตติคุณตองเกี่ยวของกับผูฟงเพื่อทํ าใหเขาสนใจ นํ าไปใชได

และไดรับการตอบสนองอยางเหมาะสม
จงศกึษาวฒันธรรมของคนที่ไมรูหนังสือ เขาสนใจหวงใยอะไรในชีวิตประจํ าวัน? อะไรคือปญหา

และการทาทายที่เขาพบในวัฒนธรรมของเขา
ขอความของคณุเกี่ยวของกับความหวงใยเหลานี้เพื่อทํ าใหเขาสนใจฟง  ท ําใหคุณนํ าไปใชถูก

ตอง และไดรับการตอบสนองจากคนเหลานั้น
ใหวิธีการสอนเกี่ยวของสัมพันธกับวัฒนธรรม

วัฒนธรรมสวนใหญมีวิธีการที่เปนธรรมเนียมของการถายทอดขอมูลจากคนหนึ่งไปยังอีกคน
หนึง่ บางวฒันธรรมถายทอดโดยการเลาเรื่อง บางแหงใชเพลงและดนตรีเพื่อส่ือสารขอความของเขา

จงศกึษาวัฒนธรรมของคนฟงดูวาจะสื่อสารขอความของคุณไดดีที่สุดอยางไร  จงจ ําแนกวิธีการ
ทีใ่ชกนัทัว่ไปในวัฒนธรรมของเขาและใชวิธีนั้นๆ เพื่อสอนความจริงแหงพระวจนะ
ใชส่ิงแวดลอม

ใชส่ิงแวดลอมของผูที่ไมรูหนังสือ เลอืกวสัดุงายๆ จากวัฒนธรรมของเขาเอง เพื่อใชเปนอุปกรณ
การสอน จํ าไววาพระเยซูทรงใชกอนหิน ดอกไม เมล็ดพืช นก ปลา เทียนและตึกรามอยางไร

คุณอาจตองการสรางคํ าอุปมาใหมๆ  เพือ่แสดงใหเห็นความจริง พระเยซูทรงใชคํ าอุปมาซึ่งเนน
ทีก่ารตกปลา การปลูกพืชและการเก็บเกี่ยวเปนตน  เพราะวาผูฟงของพระองคเขาใจสิ่งเหลานี้ ผูฟงของ
คุณอาจไมเขาใจตัวอยางเหลานี้ก็ได

จงศกึษาสิง่แวดลอมของคนไมรูหนังสือที่คุณกํ าลังสอน จงใชสภาพแวดลอมของเขาเพื่อสราง
คํ าอปุมาสมัยใหม ซึ่งแสดงใหเห็นความจริงจากพระคัมภีร

สรุป

จงเสนอขอความสั้นๆ ในตอนสรุปบทเรียนซึ่งสรุปความจริงสํ าคัญซึ่งคุณไดสอนไปแลว ตัว
อยางเชน ในการสอนประสบการณแหงการบังเกิดใหมใน ยอหน บทที่ 3 คุณอาจสรุปวา

“คุณตองบงัเกิดใหม มันเปนความจริงฝายวิญญาณไมใชทางฝายราง
กาย คุณบังเกดิใหมทางวิญญาณโดยการสํ านึกผิดและยอมรับพระเยซูเปนพระ
ผูชวยใหรอดของคุณ”

ถามคํ าถาม
เมือ่คุณสอนบทเรียนจบแลว  จงถามค ําถามเพื่อใหแนใจวาผูฟงเขาใจหลักการพื้นฐานของบท

เรียน
เรียกใหตอบสนอง
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วธิหีนึง่ทีจ่ะแนใจวานักเรียนเขาใจขอความที่สอนคือการเรียกใหตอบสนอง ตัวอยางเชน ใน
ตอนสรุปบทเรียน ยอหน 3  จงถามวา  “พวกคุณกี่คนที่ตองการมีประสบการณกับการบังเกิดใหมนี้?”

พระคมัภีรคือขอความที่พระเจาทรงนํ ามาใหคนเขียน เปนหนังสือที่บรรจุพระวจนะของพระเจา
ความปรารถนาของพระองคคือใหทุกคนสามารถอานพระวจนะได

ดวยเหตนุี ้ผูนํ าคริสเตียนหลายคนไดเขามีสวนรวมในการฝกอบรมการเขียนหนังสือ มีโปรแกรม
ซึง่สอนคนไมรูหนังสือใหอานและเขียน เพื่อเขาจะไดสามารถอานขอความของพระเจาดวยตนเอง

ถาคณุสนใจทํ าเชนนี้ใหดูที่ “เพื่อศึกษาตอไป” ในบทนี้
แตจํ าไววา ไมจ ําเปนที่คนจะตองอานออกเขียนได เพื่อที่จะตอบสนองตอขาวประเสริฐ
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ชื่อ                                                

บททดสอบตนเอง บทที่ 13

1. จงเขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญของบทนี้จากความทรงจํ า

                                                                                                                         
                                                                                                                         

2. จงใหคํ าจํ ากัดความคํ าวา   “ไมรูหนังสือ”

                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. จงสรปุแนวทางที่ใหไวในบทนี้ในการสอนนักเรียนที่ไมรูหนังสือ
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 13

1. “จงใหคํ าสัง่สอนแกปราชญและเขาจะฉลาดยิ่งขึ้น จงสอนคนชอบธรรมและเขาจะเพิ่มการเรียน
รูมากขึ้น”   สุภาษิต 9:10

2. นกัเรยีนทีไ่มรูหนังสือคือคนที่อานหรือเขียนภาษาของเขาเองไมได

3. จงเปรยีบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าอธิบายในหนา 160
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เพ่ือศึกษาตอไป

1. จงหาคนทีไ่มรูหนงัสอืและแบงปนขาวประเสริฐกับเขาโดยใชแนวทางที่ใหไวในบทนี้

2. ถาคณุสนใจทีจ่ะเริ่มตนโปรแกรมอานออกเขียนไดเพื่อชวยคนใหอานและเขียนภาษาของเขา
เอง จงเขียนไปที่ที่อยูตอไปนี้เพื่อขอขอมูล

Laubauch Literacy

Box 13
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Syracuse, N.Y. 13210

U.S.A.

3. ถาคณุสนใจงานการแปลพระคัมภีร จงเขียนไปที่ตอไปนี้

Wycliff Bible Translators

Huntington Beach, CA. 92647

U.S.A.


