
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คอรส “อบรมพระคัมภีรดวยรูปแบบ Bibliodrama” 
                     

  

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหผูอภิบาลและผูรวมงานอภิบาล คือ นักบวช ครูคําสอน ผูนํากลุมคริสตชน ฆราวาส

ผูนําเยาวชน  ฯลฯ  มีความรู ความเขาใจ ทักษะ และวิธีศึกษาพระคัมภีรดวยรูปแบบ 

Bibliodrama  
       2.    เพื่อใหผูอภิบาลและผูรวมงานอภิบาล เรียนรูวิธีศึกษา พระวาจาดวยรูปแบบใหมๆ และ  

              สามารถนําไปใชในชีวิตของตน และชีวิตคริสตชนในกลุมวิถีชุมชนวัด/โรงเรียน ฯลฯ 

ระยะเวลา วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2014        สถานที่ บานผูหวาน  สามพราน 

คาลงทะเบียน  พักเดี่ยว 2,800 บาท  พักคู 2,400 บาท  ไปกลับ 2,000 บาท 

วิทยากร     1. ซิสเตอรบังอร มธุรสสุวรรณ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจาฯ    

      2. คุณครูประภา วีระศิลป คณะกรรมการฯ แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ  

       3. คุณครูทัศนีย มธุรสสุวรรณ  แผนกคริสตศาสนธรรมกรงุเทพฯ 

                 4. คุณสมบัติ งามวงศ   แผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ 

  

 

Bibliodrama Workshop 

ณ บานผูหวาน สามพราน  วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2014 

จันทรที่ 10 พฤศจิกายน 2014  อังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2014 พุธที่ 12 พฤศจิกายน 2014 

 06.45 น. ภาวนาเชา  Blossom Dance    

              (ที่สนามบานผูหวาน) 
07.15 น. อาหารเชา 

06.45 น. ภาวนาเชา   Four elements Dance 

              (ที่สนามบานผูหวาน) 

07.15 น. อาหารเชา 

08.30 น . ลงทะเบียน  

09.00 น. Session 1 บทนํา 

แนะนําผูเขารับการอบรม 

ตอนรับทุกคน ดวยเพลง 

Enas Mithos Dance 

ความเปนมาของ Bibliodrama 

 

8.30 น.   สรุปทบทวน 

- ประสบการณในวันแรก 

Session 4  

 วิธีการในการอานพระคัมภีร  

  (Proclamation of the Word) 

   Embodiment of the Word  

1. Reading in different ways       

8.30 น. สรุปทบทวน  ความเขาใจใน 

พระวาจา -Word   

การแสดงทาทาง - Gesture 

การเตนประกอบบทเพลง - dances 

การภาวนา - prayers 

-วิธีการตางๆในการอานพระคัมภีร 

Full Drama (Integration and 

Encounter with the Word)   

10.00 น. อาหารวาง 10.00 น. อาหารวาง 10.00 น. อาหารวาง 

10.30 น. Session 2                    

Bible Enthronement 

เพลง Navidadau   

10.30 น.  Session 5 

                Word and gesture        

 

10.30 น.  Session  7  

                ประเมินผล  

                เตรียมพิธีบูชาขอบพระคณุ 

                ซอมเพลง Nigunatik ฯลฯ 

               

12.00 น. อาหารเที่ยง 12.00 น. อาหารเที่ยง 

13.30 น.  

Session 3                    

แผนที่ชีวิตของพระเยซูเจา 1      

Pilgrim Dance  

14.00 น. Session 6 

            Vignette   

  

 

11.15 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ  

                มอบวุฒิบัตร 

12.30 น. อาหารเที่ยง  

15.30 น. อาหารวาง 15.30 น. อาหารวาง    

  

  

16.00 น. 
 แผนที่ชีวิตของพระเยซูเจา  2  

Pilgrim Dance  

16.00 น.ซอมเพลง Kyrie Dance  

            Talitha Kumi ,  O Signore 

             และ เตรียมพิธีกรรม 
 

17.00 น. เตรียมพิธีกรรม 

17.15 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ 

 

17.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ 
พิธีศีลอภัยบาป: Kyrie Dance 

หลังรับศีลอภัยบาป:  Talitha Kumi 

เพลงจบพิธ ี O Signore 
18.00 น. อาหารเย็น 18.00 น. อาหารเย็น 
19.30 น. เงียบไตรตรอง- 
               พักผอน 

19.30 น. เงียบไตรตรอง –  
               พักผอน 



 

 

สนใจติดตอไดที่ :  

1. อาจารยมนตสิงห ไกรสมสุข  แผนกพระคัมภีร ฝายบุคลาภบิาล กรุงเทพฯ 

   โทรศัพท 0-2429-0124 ถึง 33 โทรสาร 0-2420-0120 E-mail: thaibible@hotmail.com  

2. คุณครูทัศนีย มธุรสสุวรรณ  แผนกคริสตศาสนธรรม ฝายงานอภิบาล กรุงเทพฯ 

    โทรศัพท 0-2237-5276 ,0-2233-0338 โทรสาร 0-2233-8159 E-mail:ccbkk@catholic.or.th 

บีบลีโอดรามา (Bibliodrama) 

บีบลีโอดรามา  (Bibliodrama)   เปนการศึกษาพระคัมภีร  (อาศัยการแสดงละคร)  แบบ

หนึ่ง  ซึ่งชวยใหเรารูจักเนื้อหาและโลกของพระคัมภีร  (สมัยนั้น)  ดีขึ้น  ดวยการพยายามคนพบดวย

ตนเอง  และเขาใจสังคมโดยอาศัยตัวบทพระคัมภีร 

วิธีการ  มีดังตอไปนี้ 

วิทยากรชวยใหเขาใจพระวาจา  โดยอาศัย  การสนทนา  การสัมภาษณ  ทาทาง  การแสดง  

และการรับบทบาทของบุคคลในเนื้อเรื่องพระคัมภีร  เนนสภาพสังคม  และวัฒนธรรม เราแตละคนจะ

คนพบสถานที่เฉพาะในเรื่องราวจากพระคัมภีร ความประทับใจขึ้นอยูกับกระบวนการฟงพระวาจา  ดวย

หู  หัวใจ  มือ  และสติปญญา  ดวยวิธีการนี้จะชวยพัฒนาความสัมพันธสวนตัว เขาใจพระวาจาลึกซึ้งขึ้น  

ทําใหชีวิตเปลี่ยนแปลง  และดําเนินชีวิตในสังคมดีขึ้น 

ขั้นตอนหลักในการศึกษาบีบลีโอดรามา 

1. นําเสนอเนื้อหาพระคัมภีร  หรือคนหาจากตัวบท วิทยากรเลือกเนื้อหาจากพระคัมภีร และใหกลุม

คนควาหาเอกลักษณ  หรือรูสึกเกี่ยวกับตัวบท 

2. การแสดง  (Staging – การคนพบบทบาทของตน) วิทยากรชวยผูรับการอบรมใหเลือกบทบาทหนึ่ง

ในพระวาจา  ไตรตรอง  โดยอาศัยประสบการณ 

3. บูรณาการ  (Integration) พยายามเชื่อมพระวาจา  ประสบการณจากกิจกรรม  และสถานการณใน

ชีวิตประจําวัน (เชื่อมการตีความพระวาจาและความรูในชีวิต) 

4. การพบปะ  (Encounter) 

     การคนพบ  พัฒนาความรูเกี่ยวกับพระวาจาอาศัยรูปแบบหลายหลาก     จากภายในและ 

     ภายนอก  การสมดุลยระหวางความใกลชิดและความหาง  การรวมรูสึกและการปกปอง  

     ตนเอง  การเขาใจความคิดของตนเองและความคิดของคนอื่น 

5. เปดพื้นที่ศาสนา  (Open Vulnerable Religiosity) 

     การปลุกความริเริ่มสรางสรรคและกิจกรรมจากใจ  เพื่อใหเรามีประสบการณศาสนา    

     และสามารถแสดงออกเรื่องศาสนาในระดับสวนตัวและในความสัมพันธกับผูอื่น 

บีบลีโอดรามา    ไมใชการแสดงละครใหคนอื่นชม 

แตเปนสิ่งที่เกิดขึ้น  ซึ่งผูรวมกิจกรรมมีประสบการณดวยตนเองกับพระวาจา  

 ทางดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  และสังคม 

(โดย... Fr. Rudy  Pohl, SVD. Manila, Sep. 1998 

แปลโดย...พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร วีระ  อาภรณรัตน 22 กุมภาพันธ 2012) 

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

ขอควรปฏิบัตใินคอรสนี้คือ 

1.ผูเขารับการอบรมควรสวมใสเสื้อที่สุภาพและกางเกงขายาว เหมาะกับการเคลื่อนไหว 

และควรเปนสีที่ไมสะทอนแสง  (สําหรับนักบวชหญิงแตงกายชุดของคณะฯ) 

2. ควรหลีกเลี่ยงใสเครื่องประดับที่สะทอนแสง เปนการรบกวนผูอื่น 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จัดการอบรมโดย 

 แผนกพระคัมภีร ฝายบุคลาภบิาล 
 และ แผนกคริสตศาสนธรรม ฝายงานอภิบาล 

  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

สามารถดาวนโหลดขอมูลการอบรมไดที่เวปไซต :www.catholic.or.th 

กรุณาสงใบตอบรับ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2014 


