รายงานการวิจัย
รูปแบบการสอนคริสตศาสนาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
Christianity Teaching Model for the Bachelor Program.

โดย
บาทหลวงวุฒิชัย อองนาวา
ทิพอนงค รัชนีลัดดาจิต

ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
ปการศึกษา 2552

การวิจัยครั้งนี้เปนการดําเนินการเพื่อศึกษารูปแบบการสอนคริสตศาสนาสําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ซึ่งเปนการวิจัยเชิงสํารวจ ในเรื่อง
1) เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การเรี ย นการสอน ประกอบด ว ย ความหมายของการสอน รู ป แบบ
การสอน วิธีการสอน เทคนิคการสอน ทักษะการสอนเพื่อกําหนดเปนกรอบแนวคิดในดานรูปแบบ
การสอนคริสตศาสนา
2) เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ คํ า สอนของคริ ส ต ศ าสนจั ก รคาทอลิ ก การสอนคริ ส ตศาสนธรรม
การเรียนการสอนคริสตศาสนา หลักความเชื่อของคริสตศาสนา เพื่อกําหนดเปนกรอบแนวคิดดาน
การสอนคริสตศาสนา
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 3883231 ศาสนาคริสต (Christianity) ป
การศึกษา 2552 และ ผูเชี่ยวชาญดานการสอนคริสตศาสนธรรม
ขอบคุณคณะกรรมการดําเนินงานศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสง
ธรรม ที่ชวยอํานวยความสะดวกและอนุมัติใหงานวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของแผนปฏิบัติการประจําป
2552 โครงการวิจัยเพื่อรับใชพระศาสนจักรและสถาบัน
คณะผูวจิ ัย
มีนาคม 2553

ก

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการสอนคริสตศาสนาสําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี กลุมผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 3883231 ศาสนาคริสต (Christianity)
ปการศึกษา 2552จํานวน 40 คน เก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลใชคาความถี่
รอยละ คาเฉลี่ย
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา
หัวขอศึกษา
ผลการศึกษา
คาสถิติ
1. ภาพรวมศาสนาคริสต หลักคําสอนและวิธีปฏิบัติของคริสตศาสนิกชนใน
เรื่อง “ความรัก
2. หัวขอคริสตศาสนา เรื่องพื้นฐานของศาสนาคริสต
X =4.93
3. วิธีการสอน
การบรรยายความรูทางวิชาการ
รอยละ 45.00
4. การใชสื่อประกอบ การใชสื่อประกอบเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการสอน รอยละ 97.50
คริสตศาสนา
5. ความประทับใจ
หลักคําสอนของคริสตศาสนาความโอบออมอารี
ความรัก
6. ความทรงจําที่ดี
ชีวิตของพระเยซู ไมกางเขนและการไถบาปมนุษย
7. ความทรงจําที่ไมดี
การโดนบังคับใหเขารวมพิธีกรรมทุกวันอาทิตย
8. หลักคําสอนที่รูจัก
ความรัก รักพระเจา รักผูอื่นเหมือนรักตนเอง
9. พิธีกรรมที่รูจัก
พิธีลางบาป
10. บทบาทตอสังคม
การสอนใหเปนคนดีและทําความดีกับสังคม
คําสําคัญ : 1) รูปแบบการสอน
2) การสอนคริสตศาสนา
3) นักศึกษาปริญญาตรี

ข

ABSTRACT
This research objective was to study the Christianity teaching model for bachelor’s
degree students. The informants were 40 bachelor’s degree students of Kasetsart University :
Bangkhen Campus who enrolled in 3883231 Christianity Course in 2009. The information
collection tool was the questionnaire. The frequency, percentage, mean and standard deviation
ware used for information analysis and qualitative information analyzed by content analysis.
The research results were found that
Topic Studied
Results
1. Christianity Image Dogmas and practices of Christians about “Love”
2. Christianity Subject The fundamental of Christianity
3. Teaching Method
Academic lecture
4. Teaching Media
Media Application is important for Christianity
Application
teaching
5. Impressive Thing
Christianity dogmas : generosity, love
6. Good Remembrance Jesus living, The Crucifix and The Redemption
7. Terrible
Compulsion of mass intention on Sunday
Remembrance
8. Dogma Known
Love, love God, love for others as self-love
9. Rite Known
Baptism
10. Social Role
Teaching to be good person and be good in
society
KEYWORDS : 1) Teaching Model
2) Christianity Teaching
3) Bachelor’s Degree Students

ค

Statistic Value

X =4.93
45.00%
97.50%

ที่
1
2
3
4
5
6

7

8

เรื่อง
คํานําผูวิจัย
บทคัดยอ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ 1 บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
2. วัตถุประสงคของการวิจยั
3. ขอบเขตของการวิจยั
4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
5. นิยามศัพทเฉพาะ
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวของ
ตอนที่ 1 การสอนคริสตศาสนาตามแนวทางคริสตศาสนจักร
1. ความหมายและสถานการณ
2. เปาหมาย และเนื้อหาการสอนคริสตศาสนธรรม
3. วิธีการสอนคริสตศาสนธรรม
ตอนที่ 2 แนวการสอนในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี
1. แนวคิด/หลักการ
2. จุดมุงหมาย
3. กระบวนการ
4. รูปแบบ
บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย
1. การสํารวจรูปแบบการสอนคริสตศาสนาสําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
2. วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
ง

หนา
ก
ข
ง
ฉ
ช
2
2
3
4
4
6
6
34
54
66
66
69
71
74
80
81

ที่
9

10

11
12
13

เรื่อง
3. การวิเคราะหขอมูล
บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล
1. สัญลักษณทใี่ ชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
2. ผลการวิเคราะหขอมูล
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
1. วัตถุประสงคการวิจยั
2. วิธีดําเนินการวิจัย
3. สรุปผลการวิจัย
4. ขอเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ประวัติผูวิจัย

จ

หนา
81
84
85
92
92
93
94
95
99
102

ตารางที่
4.1 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานหัวขอคริสตศาสนา
4.2 คาความถี่และคารอยละของวิธีการสอนคริสตศาสนา
4.3 คาความถี่และคารอยละของสื่อประกอบการสอนคริสตศาสนา

ฉ

หนา
86
87
88

ภาพที่
1. กรอบโครงสรางเนื้อหาคริสตศาสนธรรม

ช

หนา
35
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เนื่องดวยมีการกําหนดรายวิชาศาสนาคริสต (Christianity) เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรระดับปริญญาตรีตามสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนตน การจัดการเรียน
การสอนรายวิชาศาสนาคริสต มีนิสิต นักศึกษา ใหความสนใจลงทะเบียนเรียนจํานวนมาก การสอน
เรื่องคริสตศาสนาใหกับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยตางๆ ของประเทศไทยเพื่อให
มีความรู ความเขาใจ และซาบซึ้งในหลักธรรมคําสอน จิตตารมณ แกนแทของศาสนาเปนสิ่งที่
จําเปนมากในโลกยุคโลกาภิวัตน เชน ปจจุบัน แตไมมีผูใดทราบขอเท็จจริงวา ปจจุบันการสอน
คริ ส ต ศ าสนาสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรีอ ย า งเป น ทางการมี ม ากน อ ยเพี ย งใด การสอน
มีเนื้อหาอะไรบาง เนื้อหาดังกลาวเหมาะสมกับกลุมเปาหมายหรือไม ใชวิธีการสอนอยางไร สื่อที่ใช
ในการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด งานวิจัยเรื่องนี้จึงเปนการศึกษาความคิดเห็น
ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี เ พื่ อ นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด ม าสร า งเป น รู ป แบบการสอนคริ ส ต ศ าสนา
ที่เหมาะสมกับความตองการ ระดับการเรียนรู และการนําสิ่งที่ไดจากการเรียนรูไปปฏิบัติและ
ประยุ ก ต ใ ช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี สํ า หรั บ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาตาม
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยใหมากที่สุด

วัตถุประสงคของการวิจัย

-71. เพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการสอนคริสตศาสนาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
เอกสารของคริสตศาสนจักรและเอกสารเกี่ยวกับการเรียนการสอน
2. เพื่อสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาตรีเกี่ยวกับรูปแบบการสอนคริสตศาสนา
3. เพื่อศึกษาการสรางรูปแบบการสอนคริสตศาสนาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานการสอนคริสตศาสนา
4. เพื่อสรางรูปแบบการสอนคริสตศาสนาที่เหมาะสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
ความคิดเห็นของนักศึกษาและผูเชี่ยวชาญ
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา
1. เนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน ประกอบดวย ความหมายของการสอน รูปแบบ
การสอน วิธีการสอน เทคนิคการสอน ทักษะการสอนเพื่อกําหนดเปนกรอบแนวคิดในดานรูปแบบ
การสอนคริสตศาสนา
2.
เนื้อหาเกี่ยวกับคําสอนของคริสตศาสนจักรคาทอลิก การสอนคริสตศาสนธรรม
การเรียนการสอนคริสตศาสนา หลักความเชื่อของคริสตศาสนา เพื่อกําหนดเปนกรอบแนวคิดดาน
การสอนคริสตศาสนา
ขอบเขตดานประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้ ประกอบดวย 2 กลุม ดังนี้
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชา 3883231 ศาสนาคริสต (Christianity) ปการศึกษา 2552
2. ผูเชี่ยวชาญดานการสอนคริสตศาสนธรรม
วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจัยเรื่องรูปแบบการสอนคริสตศาสนาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เปนการศึกษา
ที่ประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสอนคริสตศาสนาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
เอกสารของคริสตศาสนจักรและเอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
2. สํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน
คริสตศาสนาโดยการสงแบบสํารวจความคิดเห็น

-83. ศึกษารูปแบบการสอนคริสตศาสนาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญดานการสอนคริสตศาสนาโดยการสงแบบสอบถามความคิดเห็น
4. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร การสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา การสอบถาม
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาสรางเปนรูปแบบการสอนคริสตศาสนาระดับปริญญาตรี
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
1. ไดทราบความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่ วกับรูปแบบการสอนคริสตศาสนา
2. ไดทราบความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบการสอนคริสตศาสนาสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
3. ไดรูปแบบการสอนคริสตศาสนาที่เหมาะสมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย
1. เนื้อหาการสอนคริสตศาสนา หมายถึง ขอมูลที่ใชในการใหบริการความรูดานคริสตศาสนาซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยเนื้อหาเรื่องพระคัมภีร เทววิทยา จริยศาสตร/จริยธรรม
พิธีกรรม ประวัติ คริสตศาสนา การอภิบาลคริสตชน กฎหมายคริสตศาสนจักรและข อบัญญัติ /
พระบัญญัติ
2. รูปแบบการสอนคริสตศาสนา หมายถึง ลักษณะการนําเสนอความรูดานคริสตศาสนา
สําหรับการวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาลักษณะการนําเสนอความรูในดานการบรรยายความรูทางวิชาการ
การศึ ก ษาความรู ด ว ยตนเอง การเทศน ใ นพิ ธี ก รรม การจั ด ค า ยอบรม การจั ด สั ม มนา/เสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรูและการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส
3. นักศึกษาระดับปริญญาตรี หมายถึง นิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา
ตรี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศาสนาคริสตอันเปนสวนหนึ่งการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
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งานวิจัยเรื่องรูปแบบการสอนคริสตศาสนาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ แบงออกตามลําดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 การสอนคริสตศาสนาตามแนวทางคริสตศาสนจักร
1) ความหมายและสถานการณ
2) เปาหมาย และเนื้อหา
3) วิธีการสอน
ตอนที่ 2 แนวการสอนในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี
1) แนวคิด/หลักการ
2) จุดมุงหมาย
3) กระบวนการ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 การสอนคริสตศาสนาตามแนวทางคริสตศาสนจักร
1. ความหมายและสถานการณ
1.1 ความหมาย
1.1.1 ความหมายของคํา
การสอนคริสตศาสนธรรม หรือที่ผูนับถือศาสนาคริสตเรียกสั้น ๆ วา “คําสอน”
ในภาษาไทยนั้น ไมปรากฏหลักฐานชัดเจนวา ใครเปนผูนํามาใชเปนคนแรก แตในภาษาอังกฤษ
ใชคําวา "Catechesis" ซึ่งมาจากภาษากรีกวา"katecheo" หรือ "katekin" หมายถึง “เสียงจาก

- 11 เบื้องบน” (Sound from above) เปนคําที่ใชกันนอยมาก ซึ่งชาวกรีกใชเพื่อหมายถึง การอานบท
ประพันธใหผูฟงจากแทนสูง แตตอมาไดพัฒนาคําๆ นี้ใหมีความหมายในสองลักษณะ คือ
1) การเลาเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหใครคนใดคนหนึ่งฟง หรือการแจงเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งใหใครคนใดคนหนึ่งรู (เนนการเลาการบอก การแจง ชี้แจง)
2) การแนะนํ าบุคคลใหรูบางสิ่งบางอยาง
หรื อการสอนใหคนรูบางสิ่ง
(เนนการสอน การแนะนํา การใหความรู)ซึ่งตามปกติมักจะเปนการสอนที่เกี่ยวกับความชํานาญ
เบื้องตนในทักษะประเภทใดประเภทหนึ่ง
นอกจากนั้น คําวา "คําสอน” ยังพบวาพวกสโตอิค1 (Stoicism)ใชเพื่อหมายถึง
การสอนศิษย ตอมา ชาวกรีกคงใชคํานี้เพื่อหมายถึงการสั่งสอน การแนะนําบางสิ่งบางเรื่องใหกับ
บางคนหรือการสอนคนใหรูเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ตองการ
1.1.2 ความหมายของ "คําสอน" ในพระคัมภีรศาสนาคริสต
คําวา "คําสอน" ไมปรากฏวามีการใชในพระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิม
(แมแตพระคัมภีรที่มีการแปลเปนภาษากรีก หรือ “Septuagint”) เราพบวามีการใชคําวา "คําสอน"
อยูบางในพระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม แตใชในความหมายที่เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชน
ในพระวรสารทั้งสี่พบเพียงครั้งเดียว คือ พระวารสารนักบุญลูกา (ลก 1: 4) ตอนที่นักบุญลูกาพูดกับ
เทโอพีลัสวา "ที่ขาพเจาเขียนไวนี้ก็เพื่อจะใหทานมั่นใจถึงเรื่องที่เขาสอนทาน" ในที่นี้เปนการ
อางอิงถึงการสอนของบรรดาอัครสาวก ที่เกี่ยวกับความเชื่อของคริสตชน ไมไดอางถึงการสอนของ
พระเยซูคริสตเจาโดยตรง
นอกจากนั้น พบวาในหนังสือกิจการของอัครสาวกสองตอน ไดแก บทที่ 18 ขอ
ที่ 25 และ บทที่ 21 ขอที่ 21 (กจ 18:25, 21:21) ซึ่งบันทึกวา "อปอลโลผูนี้ เรียนรูในเรื่องพระเจา
เขามีความรอนรน กลาวสอนเรื่องพระเยซูอยางถูกตอง ทั้งๆ ที่เขารูแตเพียง เรื่องพิธีใชน้ําของยอหน
เทานั้น" (กจ 18: 25) ในที่นี้ “คําสอน” หมายถึงการสอนคนใดคนหนึ่งในเรื่องของพระเจา ในขณะ
ขอความในบทที่ 21 ขอที่ 21 ใชคํา "คําสอน" เพื่อหมายถึง การแจงขาวใหคนบางคนรูเรื่องบางเรื่อง
ดังที่มีบันทึกไววา “ไดยินขาววาพี่สอนใหชาวยิวในตางแดนเลิกปฏิบัติตามคําสอนของโมเสส
บอกใหเราเลิกถือพิธีสุหนัต เลิกทําตามขนบธรรมเนียมยิวเสีย” (กจ 21: 21)
ความหมายของคําวา “คําสอน” ที่ไดรับการยอมรับและนํามาใชในกลุมคริสตชนสมัยตอๆ มา เปนความหมายแรกที่ใชหมายถึงการแนะนําหรือการสอนในเรื่องของพระเจา
1

แนวคิดของนักปรัชญากลุมหนึ่งในยุคกรีกโบราณ ราว กอน ค.ศ. 300 - ค.ศ. 529 มีแนวคิดที่สอนวาจุดหมายของ
ชีวิตมนุษยในโลกนี้คือ การหาความสุข และความสุขแทจริงอยูที่การสงบจิตใจ จะมีความสงบจิตใจไดก็ตองมี
ความพอใจกับสิ่งที่จําเปนในชีวิตเทานั้น.

- 12 ดังนั้น จึงสรุปไดวา ในพระคัมภีรคริสตศาสนา มีการใชคําวา “คําสอน” ในพระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม มีการใชคําวา "คําสอน" เปนการอางอิงถึงกระบวนการสอนหรือแนะนําบุคคลใหรูเรื่อง
ของพระเจาหรือสอนเกี่ยวกับคําสอนของพระเจา
พระคัมภีรมักจะใชคําวา “Didaskein” หรือ “Didache” แปลวา “การสอน”
เพื่ออางอิงถึงการสอนของพระเยซูคริสตเจา คําๆ นี้มักใชกับการสอนของบรรดานักปรัชญา หรือ
บรรดาประกาศก2 (Prophets) ผูซึ่งไดรับการเผยแสดงหรือแรงดลใจเปนพิเศษ ดังนั้นจึงเปนการสอน
ที่มีอํานาจและสอนอยางเปนตนตํารับ ในขณะที่คําวา “คําสอน” หรือ Catechesis นี้ เปนการสอน
ประเภทหนึ่งที่ใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยผูสอนนั้นสอนเกี่ยวกับคําสอนของผูมีอํานาจนั้น
(ไมใชการสอนคําสอนของตนเอง) ดังนั้นในความหมายของเรา การสอนคําสอนจึงเปนการสอน
บุคคลใหรูเรื่องที่เกี่ยวกับคําสอนของพระเยซูคริสตเจา ในภาษากรีกเรียกครูวา “Didaskalos”
ซึ่งชาวยิวใชคําวา รับบี (Rabbi) (Rabbi ก็คือ Didaskalos)
เมื่อทราบความหมายตามศัพทนี้แลว จึงกลาวไดวา พระเยซูคริสตเจามิใช
ครูคําสอน (Catechesis) หรือผูแนะนํา แตเปนครู (Didaskalos) สวนคําที่ใชเพื่ออางอิงถึงกิจการสอน
ของพระเยซูคริสตเจาเรียกวา Didaskein ในพระวรสารของนักบุญยอหนคําวา Didaskein นี้ใชใน
ความหมายที่เฉพาะเจาะจง กลาวคือ เพื่ออางอิงถึงคําสอนที่เกิดจากการเผยแสดงของพระเจาหรือ
แรงดลใจพิเศษ (ยน 8:28; 14:26, 1ยน 2:27)
ดั ง นั้ น เพื่ อ ที่ จ ะแยกแยะให ชั ด เจนระหว า งการสอนของบรรดาอั ค รสาวก
โดยเฉพาะนักบุญเปาโล (ค.ศ. 10 – 67) จึงใชคําวา “katechein” เพื่อบงบอกถึงการสอนคําสั่งสอน
ของพระเยซูคริสตเจาที่บรรดาอัครสาวกไดใหแกประชาชน
1.2 . ความหมายและสถานการณการสอนคริสตศาสนธรรม (คําสอน) ในสมัยอัครสาวก
จากการศึกษาถึงสิ่งที่บรรดาอัครสาวกไดกระทําในยุคสมัยของพวกทาน ทําใหเขาใจ
ความหมายของการสอนคําสอนไดชัดเจนยิ่งขึ้น นั่นก็คือ การสอนที่เกี่ยวกับคําสอนหรือกฎของ
พระเยซูคริสตเจา รวมไปถึงคําสอนอื่นๆ ของพระองคดวย แตถาเปนการสอนคําสั่งสอนของบรรดา
อัครสาวกเองไมเรียกวาเปนการสอน คําสอนคําสอนแทตองมาจากองคพระเยซูคริสตเจาเทานั้น
ในเรื่องนี้ ประวิทย พงษวิรัชไชย (2550) กลาววาบรรดาอัครสาวกมีความหวงใยมาก
ที่จะไมใหมีการสอนนอกลูนอกทาง เพราะขณะนั้นยังเปนการสอนที่ถายทอดกันดวยปากเปลา
(Oral Teaching) นักบุญเปาโลเองไดไปที่กรุงเยรูซาเลมเพื่อปรึกษา และเทียบเคียงคําสอนของทาน

2

หมายถึง ผูประกาศพระวาจาของพระเจาแกประชากรของพระองค.

- 13 กับคําสอนของคณะอัครสาวกผูเปนประดุจ “เสาหลักของคริสตศาสนศาสนจักร” (กท 2:9) ระยะ
นั้น มีการพูดกันติดปากวา”คําสอนของคณะอัครสาวก” (Doctrine of the Apostles) (กจ2:42)
จึงกลาวไดวา การสอนคริสตศาสนธรรม หรือที่เรียกวา “การสอนคําสอน”ในสมัย
อัครสาวกของพระเยซูคริสตเจา (ราวคริสตศตวรรษที่ 1) ความหมายของการสอนคําสอนหมายถึง
การประกาศขาวดี (Kerygmatic) มุงสอนความจริงเกี่ยวกับพระเยซูคริสตเจา ซึ่งพระองคมิไดทรง
อธิบายหนังสือเลมหนึ่งเลมใดเหมือนอยางที่บรรดาคัมภีราจารย3 ในสมัยนั้นปฏิบัติกัน แตพระองค
ทรงอธิบายชีวิตของพระองคเอง ทรงแจงใหมนุษยทราบวาพระองคเปนใคร มาจากไหน ทรงทํา
อะไร ฯลฯ การสอนคําสอนในสมัยอัครสาวก จึงเปนการนําเสนอชีวิตของพระเยซูคริสตคําสอนจึง
มิใชวิชาหนึ่งสําหรับสติปญญาเทานั้น แตเปนเรื่องของชีวิต คณะอัครสาวกก็ไดทําตามพระอาจารย
มุงประกาศขาวดีเกี่ยวกับพระเยซูเจาคริสตเจา ดังที่ นักบุญเปาโล (ค.ศ. 10-67) นักประกาศขาวดี
แหงความรอดที่มีชื่อเสียงในหมูคณะอัครสาวกไดยืนยันวา ทานไมรูจักอะไรอื่นหรือใครอื่น
นอกจากพระเยซูคริสตเจา ทรงเปนพระคริสตเจาที่ถูกตรึงและสิ้นพระชนมบนกางเขน (1 คร 3:1115 ; 2 คร 5:16-21) (ประวิทย พงษวิรัชไชย, 2550)
ในเรื่องนี้ ประวิทย พงษวิรัชไชย (2550) อธิบายเพิ่มเติมวา เนื้อหาการสอนคริสตศาสนธรรม สมัยอัครสาวกเปนการสอนเกี่ยวกับพระสัจธรรมขั้นพื้นฐานที่ผูประกาศขาวดี
แหงความรอดในยุคนั้นสอนบรรดาผูสมัครมานับถือศาสนาคริสต ซึ่งขณะนั้นเปนศาสนาใหม
แตกตางจากศาสนายิว (ยูดาห) ดังในจดหมายถึงชาวฮีบรู (ฮบ 6:2) และหนังสือกิจการอัครสาวก
(กจ 8:37) ที่กลาวถึงเนื้อหาการสอนคําสอน (คริสตศาสนธรรม) โดย
1) สอนเรื่องคําสอนเกี่ยวกับพิธีลางบาป แยกแยะพิธีนี้จากพิธีลางของชาวยิวและ
พิธีลางของทานยอหน บัปติสต4
2) มีการปกมือที่เปนเครื่องหมายภายนอกของพระพรและการประทานพระจิต
3) สอนเรื่องการกลับเปนขึ้นมาของบรรดาผูตาย และการพิพากษาสุดทาย
4) สอนความจริงเกี่ยวกับการไถบาป และพระเยซูคริสตเจา
เปนที่นาสังเกตวา ขอความเชื่อเบื้องตนที่สําคัญขออื่นๆ ของศาสนาคริสต เชน เรื่อง
พระตรีเอกภาพ (Trinity) เปนตน ยังไมมีการสอนอยางแจมแจง ชัดเจนในยุคแรก แตเปนที่แนใจวา
บรรดาคริสตชนไดรูขอความเชื่อเรื่องนี้แลว เพราะมีการประกอบพิธีลางบาปในยุคอัครสาวก
ดวยบทสูตรที่เอยพระนามวา “เดชะพระนาม พระบิดาและพระบุตรและพระจิต” (มธ 28:19)ในยุค
3

หมายถึงผูสอนหรืออธิบายพระคัมภีรของศาสนายิว หรือนักวิชาการของศาสนายิว.
ยอหน บัปติสตา เปนประกาศกที่พระเจาสงมาเพื่อเตรียมจิตใจประชากรของพระเจา (ชาวอิสราเอล) โดยเรียกรอง
ใหเปนทุกขถึงบาป กลับใจเพื่อตอนรับการเสด็จมาของพระแมสสิอาหที่กําลังจะเสด็จมา (ยน 1:29 - 31).
4

- 14 อัครสาวกไดมีบทภาวนาที่เปนการสรุปขอความเชื่อคือ บท “ขาพเจาเชื่อถึงพระเจา” (Apostles'
Creed) ขึ้นที่เราเรียกกันวาบทสัญลักษณคณะอัครสาวก ซึ่งบทภาวนาดังกลาวเริ่มแพรหลายในราว
ค.ศ. 170 เปนตนมา
สอดคลองกับ อันตนนีโอ โฆเช กายเย (2550) ที่เสนอลักษณะเฉพาะของคําสอนใน
ยุคอัครสาวก วาเปนการสอนคําสอนผูใหญ มีจุดมุงหมายเพื่อการใหผูเรียนไดเขามานับถือ
ศาสนาคริสต และเนนการเปลี่ยนทัศนคติของผูเรียนคําสอน ลักษณะเฉพาะของการสอนคําสอน
ในรู ป แบบนี้ ยึ ด ถื อ พระเยซู ค ริ ส ตเจ า เป น ศู น ย ก ลางวิ ธี ก ารสอนเป น การเล า ประสบการณ ข อง
ความเชื่อคําสอนรูปแบบนี้เรียกวา “The Original KerygmaticCatechesi”
นอกจากนั้ น ประวิ ท ย พงษ วิ รั ช ไชย (2550) ให ข อ สั ง เกต คื อ บรรดาอั ค รสาวก
ใหความสําคัญเปนพิเศษตอการเตรียมตัวผูรับพิธีศีลลางบาป พบไดในหนังสือกิจการอัครสาวก
มีการเลาเรื่องการประกอบพิธีลางบาปหลายครั้ง หากอานอยางผิวเผิน อาจเขาใจวาการประกอบ
(การศึก ษาคริสตศาสนธรรม)
พิธีลา งบาปดูเ หมื อ นทํากัน อย างง า ยๆ ใช เ วลาสอนคําสอน
เพียงนิดเดียวเชน การกลาวถึงการเสด็จมาของพระจิต ในวันพระจิตเสด็จลงมา (วันเปนเตกอสเต)
ที่มีการประกอบพิธีลางบาปประมาณ 3,000 คน (กจ 2:41) เราจะกลาคิดวาไมมีการเตรียมตัวมากไป
กวาการฟงเทศนสั้นๆ นั้นเชียวหรือ พวกยิวที่รับพิธีลางบาปในวันนั้น ลวนเปนพวกที่ปฏิบัติธรรม
บัญญัติตามศาสนายิวกันอยางเครงครัดมิใชหรือ จุดที่เนนการเลาเรื่องดังกลาวจึงอยูที่การเสด็จมา
ของพระจิตเจาเหนือคนเหลานั้น หรือการเลาเรื่องศาสนบริกรของศาสนาคริสตยุคแรกที่ชื่อ ฟลิบ
(Philip) ประกอบพิธีลางบาปใหแกขุนนางชาวเอธิโอเปย (กจ 8:26-40) และนักบุญเปโตร
ที่ประกอบพิธีลางบาปแกนายรอยชาวโรมันชื่อ “Cornelius” (กจ 10:1-11) ก็เชนกัน ขุนนาง
ชาวเอธิโอเปยที่รับพิธีลางบาปจากฟลิป ขณะนั้นกําลังอานพระคัมภีร สวน “Cornelius” ที่รับพิธี
ลางบาปจากนักบุญเปโตรก็ไดรับคําชมเชยไววาทานเปน “บุรุษผูศรัทธาและเปนผูยําเกรงพระเจา”
ฉะนั้น เราจะวาทานเหลานี้มิไดมีการเตรียมตัวมากอนการรับพิธีลางบาปนั้นมิไดเนื่องจาก
คริสตศาสนจักรเรียกรองใหมีผูสอนความเชื่อแกผูจะรับพิธีลางบาป และผูที่มีหนาที่ดังกลาวเราเรียก
กันติดปากวา “พอ – แมทูนหัว”5 (Sponsor, Godfather, Godmother) เราพบวาผูลางบาปที่กลาวถึง
ในหนังสือกิจการอัครสาวกก็มีพอทูนหัวดวย "เราจะกลาปฏิเสธ ไมยอมประกอบพิธีลางบาปใหกับ
คนที่ไดรับพระจิตเชนเดียวกับเราหรือ" (กจ 10:47) ดังนั้น นักบุญเปโตร ซึ่งเปนผูกลาวประโยค
ขางบนนี้จึงกลายเปนพอทูนหัวของ “Cornelius” ในลักษณะดังกลาว

5

ศาสนาคริสตกําหนดใหมี “พอหรือแมทูนหัว” หรือ “พอแมอุปถัมภ” เพื่อชวยผูรับพิธีลางบาป หรือชวยบิดา
มารดาของผูรับพิธีลางบาป อบรมและเปนแบบอยางการดําเนินชีวิตคริสตชน.

- 15 คริสตศาสนจักรใหความสําคัญตอการเตรียมตัวรับพิธีลางบาป ถือเปนเวลาที่ตองมี
การอบรมจิตใจอยางเขมขน เปนเวลาของการควบคุมตนเองเพื่อเอาชนะความอยาก เวลาของ
การทรมานตัวใชโทษบาป และชวงเวลาแหงการภาวนา ดังที่มีบันทึกในหนังสือ “Didache” ซึ่งนับ
ไดวาเปนหนังสือคําสอนเลมแรกๆ ของคริสตศาสนจักรยุคแรกๆ มีบันทึกวาใหผูเตรียมตัวรับพิธี
ลางบาปตองอดอาหาร 1 - 2 วันกอนรับพิธี (Didache, 7) นอกนั้นมีการใหชื่อใหมแกผูรับพิธี
ลางบาป ฯลฯ
จึงกลาวไดวา คริสตศาสนจักรตั้งแตแรกเริ่ม ไดมองเห็นความสําคัญของการเตรียม
ผูรับพิธีลางบาป ไดจัดเตรียมพวกเขาอยางเปนขั้นตอนอยางเอาใจใส พวกเขาจะตองรูจักขอความ
เชื่อสําคัญๆ ของศาสนาคริสต ตองรับรูประวัติศาสตรแหงความรอดที่ตนเขาไปมีสวนเกี่ยวของ
เขาตองมีสวนในชีวิตใหมนี้ มิใชดวยสติปญญาอยางเดียว แตจากประสบการณดวยตนเองดวย นี่คือ
แกนแทของคําวา "กลับใจ" ของศาสนาคริสตในความหมายที่วาเปนการละทิ้งปศาจและสมัคร
มาเปนศิษยของพระเยซูคริสตเจา
1.3 ความหมายและสถานการณการสอนคริสตศาสนธรรม (คําสอน) ในสมัยปตาจารย
จนถึงเริ่มยุคกลางของยุโรป
หลังจากสมัยของบรรดาอัครสาวกแลว บรรดาผูนําของศาสนาคริสต (คริสตศาสนจักร) ที่สืบตอมา (หรือเรียกพวกทานวา “ปตาจารย6”) ยังคงสัตยซื่อตองานดานประกาศขาวดี
แหงความรอดพนตอไปอยางสืบเนื่อง โดยถือวางานสอนคําสอนเปนงานสวนหนึ่งของศาสนบริการดานการประกาศแบบประกาศก (The prophetic ministry) ที่ไดรับมอบหมายจากพระเยซูคริสตเจาเองในยุคนี้ เริ่มมีการพัฒนาระบบการเตรียมตัวผูสมัครเขารับพิธีลางบาป หรือที่เรียกวา
“คริสตชนสํารอง” (Catechumenate) ขึ้นอยางชัดเจน กลาวคือมีการริเริ่มการสอนดวยการกําหนดวา
การสอนคริสตชนสํารองนี้เปนหนาที่ของบุคคลที่เปนผูนําของคริสตศาสนจักร โดยเฉพาะบรรดา
มุขนายกจะทําหนาที่ในการสอนคําสอน
ตอมา จํานวนของผูสนใจสมัครเขาเปนคริสตชนทวีมากขึ้น ระบบนี้จึงคอยๆ ลดลงไป
การสอนบรรดาคริสตชนสํารองเหลานี้ มีการเรียกวา “การสอนคําสอน” ซึ่งมีการดําเนินการอยาง
เปนระบบในสมัยของปตาจารย ซึ่งมีการจัดระบบการสอนคําสอน สองลักษณะ ไดแก
1) The Baptismal Catechesis หมายถึง การสอนคําสอนใหกับผูสมัครเพื่อเตรียมตัวรับ
พิธีศักดิ์สิทธิ์ คือ ศีลลางบาป ศีลกําลัง และศีลมหาสนิท7
6

ปตาจารย หมายถึง บรรดาผูสอนและอธิบายความเชื่อในศาสนาคริสต ในชวงประมาณหาคริสตศตวรรษแรก.
คําวา “ศีล (ศักดิ์สิทธิ์)” แปลจากภาษาอังกฤษวา Sacraments คําวา “ศีล” นี้ เปนศัพทเฉพาะของศาสนาคริสต
โรมันคาทอลิก (ซึ่งไมไดมีความหมายวา “ขอหาม” ตามคําวา “ศีล” ของพุทธศาสนา) คําวา “ศีลศักดิ์สิทธิ์”
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- 16 2) The Mystagogical Catechesis หมายถึง การสอนคําสอนใหกับผูที่รับพิธีศีลลางบาป
แลว เพื่อใหเกิดความรูสึกลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับชีวิต ความเชื่อและการดําเนินชีวิตคริสตชน
ซึ่งโดยปกติแลวจะดําเนินการในรูปแบบของการเทศนในระหวางพิธีกรรมตางๆ
สมัยปตาจารยนี้ มีการสอนคําสอนมากมายหลายสํานัก เชน คําสอนของนักบุญ
เคลเมนต แหงอเล็กซานเดีย (St.Clement of Alexandia, ค.ศ. 150-215) คําสอนของนักบุญเทโอดอ
แหงมอฟชูเอสเตีย (St. Theodore of Studion, ค.ศ. 758-826) คําสอนของนักบุญชีรีล แหงเยรูซาเลม
(St. Cyril of Jerusalem, ค.ศ. 315 - 386) คําสอนของนักบุญออกุสติน8 (St. Augustineof Hippo,
ค.ศ. 354-430) ฯลฯ
ดังนั้นในสมัยปตาจารย คําวา “การสอนคําสอน” จึงหมายถึงการสอนสมาชิกใหม
เกี่ยวกับความเชื่อศรัทธาของคริสตชน ซึ่งมีอยูสองระยะ ดวยกัน คือ กอนการรับพิธีลางบาป
และหลังการรับพิธีลางบาป การสอนคําสอนจึงเปนการใหการอบรมเรื่องความเชื่อศรัทธา สวนการ
เทศน (Kerygma)หรือการประกาศพระวรสาร (Evangelization) มุงหวังเพื่อใหเกิดความเชื่อใน
พระเยซูคริสตเจาในระยะแรกเริ่ม เมื่อผูสมัครยอมรับวาพระเยซูคริสตเจาเปนพระผูไถของเขาแลว
จึงนําเขาสูการสอนเกี่ยวกับคําสั่งสอนของพระเยซูคริสตเจา (ในชวงนี้แหละที่เรียกวา “การสอน
คําสอน”) สอดคลองกับ อันตนนีโอ โฆเช กายเย (2550) ที่อธิบายลักษณะเฉพาะของการสอน
คําสอนในยุคปตาจารยวา เปนการสอนคําสอนผูใหญผูที่เรียนคําสอนคือผูที่รับความสวาง ทําให
เห็นกิจการอัศจรรยของพระในประวัติศาสตรและธรรมล้ําลึกของพระองค ใชวิธีเลากิจการของ
ของคาทอลิก หมายถึง การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริสต อันเปนเครื่องหมายภายนอกเพื่อแสดงออกถึง
ความสัมพันธของศาสนิกชนกับพระเจา เปนเครื่องหมายถึงการประทานพระพรของพระเจา ในศาสนาคริสต
โรมันคาทอลิกประกอบดวยศีลศักดิ์สิทธิ์เจ็ดประการ ไดแก ศีลลางบาป (Baptism) ศีลกําลัง (Confirmation)
ศีลมหาสนิท (Communion) ศีลอภัยบาป (Confession) ศีลสมรส (Matrimony) ศีลบวช (Order) และศีลเจิมคนไข
(Anointing of the Sick)
แตละพิธี (ศีล) ศักดิ์สิทธิ์ มีพระพรเฉพาะ ไดแก พิธีลางบาป ทําใหไดรับพระหรรษทานแหงการเปน
บุตรของพระเจา พิธีกําลังทําใหไดรับพระหรรษทานจากพระจิตเจาเพื่อทําใหคริสตชนเขมแข็ง พิธีศีลมหาสนิท
ทํ า ให ไ ด รั บ พระเยซู เจ า เข า มาในชี วิต ทํ า ให มี ค วามสัม พั นธ กั บ พระเจ า และเพื่ อ นพี่ น อ ง พิธี อ ภั ย บาป ได รั บ
พระหรรษทานแหงการคืนดีกับพระเจา พิธีเจิมผูปวย ทําใหไดรับพระหรรษทานแหงการบําบัดรักษาโรคภัยทาง
กายและจิ ต พิ ธี แ ต ง งาน ทํ า ให ไ ด รั บ พระหรรษทานในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ครอบครั ว และพิ ธี บ วช ทํ า ให ไ ด รั บ
พระหรรษทานในการเปนผูแทนของพระเยซูเจาบนโลก.
8
ทานไดจัดทําหนังสือคําสอนชื่อ De Catechizandis Rubidus (การสอนคําสอนสําหรับผูแรกเริ่ม) ถือเปนผลงานที่
ยอดเยี่ยมชิ้นหนึ่งของนักบุญออกุสติน.

- 17 พระเจาในประวัติศาสตรแหงความรอดพน และใหเขาใจพิธีกรรมซึ่งเปนกิจการอัศจรรยของพระเจา
ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน รูปแบบนี้เรียกวา “Biblico-Liturgical Catechesis”
อยางไรก็ตาม สถานการณการสอนคริสตศาสนธรรมในยุคแรกๆ ของคริสตศาสนา
เต็มไปดวยความยากลําบาก เนื่องจากผูนับถือศาสนาคริสต ไดถูกเบียดเบียนอยางรุนแรงใน
คริสตศตวรรษแรก ๆ จากทางอาณาจักรโรมัน แตทั้ง ๆ ที่ถูกเบียดเบียนเปนระยะเวลาคอนขาง
ยาวนาน(ราวค.ศ. 63 - 313) แตคริสตศาสนจักรไดเจริญขึ้น มีการพัฒนาตนเองทั้งทางดานระบบการ
ทํางาน ดานพิธีกรรมและการประกาศขาวดีแหงความรอด เริ่มมีการกอตั้งคณะนักบวชฤาษีใน
ที่ตางๆ ขึ้น เริ่มมีนักเทววิทยาคนสําคัญๆ ที่พยายามปองกันและโตแยงความหลงผิดในการสอน
คริสตศาสนธรรม ภัยจากทางบานเมืองก็ดี จากความพลาดพลั้งหลงผิดของผูสอนบางทานก็ดี
ไดกลายเปนแรงผลักดันใหบรรดาผูประกาศขาวดีไดเอาใจใสในการเตรียมตัวผูขอรับพิธีลางบาป
ดวยความเอาใจใส และมีการดําเนินการอยางรอนรนมากขึ้น
การสอนคําสอนไดมีการปรับและเปลี่ยนใหเขากับกาลสมัยตลอดมา ทั้งนี้ เพื่อใหตรง
กับความตองการของสถานการณและสภาพแวดลอมในสมัยนั้น ๆ ตัวอยางเชน ระบบการสอน
คําสอนใหกับบรรดาผูสนใจหรือที่เรียกวา"คริสตชนสํารอง" นั้น ไดปรับเปลี่ยนไป เนื่องจาก
ผูสนใจสมัครเขานับถือศาสนาคริสตมีจํานวนมากขึ้น โดยเฉพาะในศตวรรษที่ 4 หลังจาก
พระจักรพรรดิองคหนึ่งของจักรวรรดิโรมัน (จักรพรรดิ์คอนสแตนติน, ค.ศ. 313) ไดสมัครเขา
นับถือคริสตศาสนา สงผลใหชาวโรมันหันมานับถือดวย เหตุผลอีกประการหนึ่ง ก็คือ การอนุญาต
ใหมีการลางบาปเด็กๆ ได สอดคลองกับ ประวิทย พงษวิรัชไชย (2550) ที่อธิบายวา การที่ศาสนาคริสตไดรับเสรีภาพในการประกาศศาสนาและมีพระราชโองการของพระจักรพรรดิโรมันพระนาม
วา “คอนสแตนติน” ใหพลเมืองมีเสรีภาพในการถือศาสนา (ค.ศ. 313) องคจักรพรรดิเองก็ทรง
เลื่อมใสในศาสนาคริสต สงผลใหพลเมืองในอาณาจักรโรมัน เริ่มตนจากกลุมชนชั้นสูงในจักรวรรดิ
เริ่มเขานับถือศาสนาคริสต ประชาชนในชนบทก็เริ่มสนใจยอมรับและเลื่อมใสคริสตศาสนาแทน
ความเลื่อมใสเดิมที่มักเปนลัทธิทางไสยศาสตรและการนับถือเทพเจาตางๆ รวมทั้ง
ผูสมัครเขาเปนคริสตชนในยุคนี้ มีทั้งพวกที่ถือวัฒนธรรมกรีกและวัฒนธรรมโรมัน
ฉะนั้น จึงไดมีการพยายามปรับวัฒนธรรมตางๆ ใหเขาไดกับพระวรสารที่ถือกําเนิดในบรรยากาศ
สังคมยิว บรรดาผูสอนและอธิบายความเชื่อในศาสนาคริสตยุคแรก (บรรดาปตาจารย) ที่มีทั้งพวก
ใชภาษากรีกและละติน จึงไดสร างสมผลงานทางเทววิทยาไวเปนมรดกตกทอดมาถึงคริสตชน
รุนหลังเปนอันมาก

- 18 ตอมา เมื่อพวกอนารยชน (กลุมชนที่ลงมาจากทางยุโรปภาคเหนือ9) เขามามีอํานาจทาง
บานเมืองแทนพวกโรมันและกรีก คริสตศาสนจักรตองปรับตัวตามความจําเปนที่จะตองอบรม
บุคคลที่สมัครมานับถือศาสนาคริสต ซึ่งเปนบุคคลที่ไมคอยไดรับการศึกษาอยางเปนระบบ สงผล
ใหคริสตศาสนจัก รใหความสําคัญตอการจัด ตั้งสถาบั นการสอนคริ สตศาสนธรรมอย างจริงจัง
ซึ่ง ประวิทย พงษวิรัชไชย อธิบายไวดังนี้ (2550)
1) กําเนิดสถาบันการสอนคริสตศาสนธรรม (คําสอน)
หลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร เ กี่ ย วกั บ การกํ า เนิ ด สถาบั น การสอนคริ ส ตศาสนธรรม
คอนขางคลุมเครือ พบวาเริ่มตนตั้งแตยุคแรกๆ ของคริสตศาสนจักร มีหลักฐานจากนักบุญยูสติน
(ราว ค.ศ. 100-165) ที่กลาวถึงการดําเนินงานของสถาบันดังกลาวจากงานเขียนของทาน ตอมาราว
เริ่มตนคริสตศตวรรษที่ 3 มีเอกสารตางๆ ที่บรรยายการดําเนินงานของสถาบันดังกลาววาไดมีการ
จัดตั้งและดําเนินการในที่หลายแหงดวยกัน และในเวลาใกลเคียงกัน
คริสตศาสนจักรใหความสําคัญตอการจัดตั้งสถาบันการสอนคริสตศาสนธรรม สถาบัน
คําสอนที่มีชื่อเสียงมากในขณะนั้นมีทั้งที่กรุงโรม ที่กรุงอเล็กซานเดรียและที่ซีเรีย ซึ่งพอจะสรุปได
วามีลักษณะการดําเนินงานที่คลายคลึงกัน ซึ่งนักบุญฮิปโปลิต (ราว ค.ศ. 236)ไดบรรยายการทํางาน
ของสถาบันคําสอนที่กรุงโรมในหนังสือ Traditio Apostolica (ราว ค.ศ. 250) ไวยอ ๆ ดังนี้
1.1) ระยะเวลาการอบรมประมาณ 3 ป (บางแหงอาจสั้นกวา เชน ที่สเปน ใชเวลา 2 ป)
1.2) ผูเรียนคําสอนใชเวลาดังกลาวในการศึกษาคําสอนและฝกหัดเจริญชีวิตคริสตชน
เชน การถือตามพระบัญญัติ ตลอดจนการฝกฝนคุณธรรมตางๆ การที่คริสตศาสนจักรใชเวลานาน
ในการสอนและอบรมผูจะเปนคริสตชน เนื่องจากชวงการเริ่มตนการจัดตั้งสถาบันการอบรม
คริสตศาสนธรรมนั้น มีการเบียดเบียนศาสนาและหลายๆ คนที่เขามานับถือศาสนาคริสตแลว แตยัง
ไมเขมแข็งมั่นคงในความเชื่อไดยอมทิ้งไป นับเปนที่สะดุดตอคริสตชนอื่นๆ ไมนอย นอกจากนั้น
คริสตศาสนจักรยังเรียกรองการดําเนินชีวิตคริสตชนที่แทจริงมากกวาจํานวนของผูเขามานับถือ
ศาสนาคริสต ฉะนั้น จึงใหความสําคัญตอการใชเวลาในการฝกฝนอบรมผูเตรียมตัวเปนคริสตชน
อยางมีคุณภาพมากกวาปริมาณ
2) ลักษณะการดําเนินงานการสอนคริสตศาสนธรรม (คําสอน) และเตรียมผูสมัครขอรับพิธี
ลางบาป
การรับบุคคลผูหนึ่งเขาเปนคริสตชน ไดมีการกระทําเปนขั้น ๆ ดังตอไปนี้
2.1) การรับสมัครและการคัดเลือกครั้งแรก
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หรือเรียกวาพวก Barbarians.

- 19 ผูสมัครเรียนคําสอนตองแสดงความจํานง และยื่นรายชื่อ แลวจะมีการสอบประวัติ
เปนตนจากผูที่แนะนําและรับรองมา จากนั้นจะไดรับการอบรมจากครูคําสอนมีการหัดสวดภาวนา
บอยๆ มีการอธิบายขอความจากพระคัมภีรโดยเนนพระวรสารเปนพิเศษ เมื่อจบระยะการอบรม
ขั้นตนนี้ ครูคําสอนจะทําการปกมือเหนือผูสมัครเรียน และมีบทภาวนาพิเศษสําหรับพวกเขา
มีการสอบเรื่องความประพฤติและเนนหนักเปนตนดานเมตตาจิต ตามจิตตารมณคริสตชน การสอบ
ดังกลาวทําในที่ประชุม จัดเปนการคัดเลือกขั้นแรก
2.2) การเขารวมวจนพิธีกรรม
ขั้นนี้เปนขั้นที่สอง และมักเริ่มพรอมกับเทศกาลมหาพรตโดยคริสตศาสนจักรออก
ประกาศวา “ใกลวันสมโภชปาสกาแลว จงแจงชื่อเพื่อขอรับพิธีลางบาป” (Ecce Pascha est, da
nomen ad baptismum) ในขั้นนี้ผูสมัครเปนคริสตชนจะไดรับเชิญใหเขารวมพิธี ฟงบทอาน
จากพระคัมภีร (รวมในวจนพิธีกรรม) จะมีการปกมือ มอบบท "สัญลักษณคณะอัครสาวก” และ
บทภาวนาไลปศาจ สําหรับพิธีไลปศาจนี้ถาประกอบขึ้นในวันใกลวันรับพิธีลางบาป ผูนําคริสตศาสนจักรในแตละแหง (มุขนายก) จะเปนผูประกอบพิธีดังกลาว
2.3) การเตรียมตัวระยะใกลรับพิธีลางบาป
ระหวางสามวันกอนวันรับพิธีลางบาป ซึ่งตามปกติทําในวันอาทิตยปสกา10 จะมีพิธี
พิเศษสําหรับผูจะเปนคริสตชนใหม ในวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ เขาจะตองชําระรางกายอยางหมดจด
ในวันศุกรศักดิ์สิทธิ์จะตองทรมานตน ใชโทษบาปดวยการอดอาหาร และในวันเสารศักดิ์สิทธิ์
จะตองเขาพิธีรับเรียกจากมุขนายก หรือผูนําคริสตศาสนจักรในแตละทองถิ่นซึ่งเปนผูประกอบพิธี
ไลปศาจ และเปาลมเหนือเขาพรอมทั้งเจิมอวัยวะสําคัญบางสวนของรางกาย อาทิ หนาผาก
อก จมูกและหู
2.4) การรับพิธีลางบาป
การประกอบพิธีลางบาป กระทํากันในคืนวันเสารศักดิ์สิทธิ์ โดยมีลําดับพิธีคือ
การประกาศทิ้งปศาจ การเจิมน้ํามันการประกาศวาจะกราบไหวนมัสการพระตรีเอกภาพ11 การถาม
ตอบขอความเชื่อสําคัญๆ แลวจึงถึงพิธีลางบาป โดยจุมตัวลงในน้ําสามครั้งตามดวยการเจิมน้ํามัน
อีกครั้งหนึ่ง จากนั้นผูประกอบพิธีจะภาวนาเพื่อความมั่นคงหนักแนนของผูรับพิธีลางบาปใหม
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การสมโภชการคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจา ซึ่งในระหวางสัปดาหจะมีการระลึกถึงพระทรมาน
การสิ้น พระชนมและทําการสมโภชพระเยซูคริสตเจากลับคืนชีพ โดยมีสามวันสําคัญ คือ วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์
ศุกรศักดิ์สิทธิ์ เสารศักดิ์สิทธิ์และอาทิตยปสกา.
11
ศาสนาคริสตเชื่อในพระเจาองคเดียว ที่ทรงสรางความสัมพันธกับมนุษยในแบบสามพระบุคคล ไดแก พระบิดา
พระบุตร (พระเยซูคริสตเจา) และพระจิตเจา หรือที่เรียกวา "พระตรีเอกภาพ".

- 20 หลังจากพิธีลางบาปยังมีการอบรมตอโดยมีผูรับรอง (ที่ภายหลังเรียกกันวาพอแมทูนหัว) เปนผูดูแล
ใกลชิดคอยตักเตือนแนะนําลูกทูนหัว (Godson, Goddaughter) ของตน
3) ยุครุงเรืองของสถาบันคริสตศาสนธรรม (คําสอน)
คริสตศาสนจักรไดจัดตั้งสถาบันคําสอนขึ้นในที่หลายๆ แหงในเวลาไลเลี่ยกัน อีกทั้ง
โครงสรางของระบบการทํางานก็คลายคลึงกันมาก จึงมิอาจกําหนดลงไปไดแนนอนวา ที่ใดเปนที่
ที่ไดริเริ่มและพัฒนาสถาบันดังกลาวนี้กอนใครหมด อยางไรก็ดีเปนที่ยอมรับกันวาชวงเวลาระหวาง
คริสตศตวรรษที่ 3-4 เปนยุคที่สถาบันคําสอนเจริญรุงเรืองมากที่สุด เวลาดังกลาวนี้นับไดตั้งแตเมื่อ
จักรพรรดิ์คอนสตันตินไดทรงประกาศวา ศาสนาคริสตเปนศาสนาที่รัฐรับรอง (ค.ศ.313)จนกระทั่ง
ถึงสิ้นสมัยของพระสันตะปาปา เยลาซิอูส (Gelasius, ค.ศ. 496) ยุคดังกลาวเปนยุคที่มีการขยับขยาย
ปรับปรุงพัฒนาสถาบันคําสอนมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจากสาเหตุสนับสนุนหลายประการ ทั้งทาง
การเมืองและทางวัฒนธรรม จึงสรุปสาเหตุสําคัญๆ ที่ชวยใหสถาบันคําสอนรุงเรืองมากในยุคนี้ได
ดังตอไปนี้
3.1) การประกาศรับรองศาสนาคริสต จากทางฝายบานเมืองทําใหมีผูเขามานับถือศาสนา
คริสตมากขึ้น ทั้งในวงราชการและคนชั้นสูงในขณะนั้น เพราะมีเหตุผลทางการเมืองเขามาพัวพัน
ดวย
3.2) ผลประโยชนทางกฎหมาย การไดรับสิทธิและความคุมครองจากรัฐในเมื่อตนตองใช
เวลาในการปฏิบัติศาสนกิจทําใหเกิดความสนใจตอศาสนาคริสตมากขึ้น
3.3) เมื่อมีผูสนใจสมัครเรียนคําสอนมากขึ้น ทางสถาบันก็จําตองขวนขวายหาอาจารยดีๆ
และเพิ่มจํานวนใหมากขึ้นเพื่อมาชวยอบรมสั่งสอน ทําใหเกิดความกระตือรือรนในการเตรียม
ครูสอนคริสตศาสนธรรม
3.4) ในบรรดาผูสมัครที่เขามาเรียนคําสอน มีหลายคนยังไมอยากรับพิธีลางบาป
แตขอใหเก็บชื่อของตนไวเปนเพียงแคผูสมัครเรียนคําสอน เพราะเกรงวาถาตนรับพิธีลางบาปเปน
คริสตชนแลวอาจถูกเรียกรองใหทําการใชโทษบาปอยางหนัก เปนตนในระยะแรก ๆ ที่เขาเปน
คริสตชน บางคนก็ยังอาจติดใจอยูกับขนบธรรมเนียมหรือพิธีกรรมบางอยางในศาสนาเดิมของตน
ซึ่งถาหากตนเขาเปนคริสตชนอยางเปดเผยแลว ก็ตองงดเวนการไปรวมพิธีเหลานั้น จึงหนวงเหนี่ยว
รอการรับพิธีลางบาปไวตอนปลายชีวิตทั้งหมดสิ่งตาง ๆ บางประการที่กลาวมาขางบนนี้ได
เปนแรงผลักดันจากภายนอกใหมีการสงเสริมและขยับขยายงานดานสถาบันคําสอนมาก แตที่สําคัญ
ก็คือ บรรดาปตาจารยของคริสตศาสนจักรไดมีความรอนรนในการประกาศขาวดีแหงความรอดและ
ในการอภิบาลสัตบุรษอยูเสมอ ทานเหลานี้ไดมอบผลงานทางเทววิทยาและคําสอนแกพวกคริสตชน
รุนหลังเปนจํานวนมาก

- 21 มีหนังสือเลมหนึ่ง ที่เราควรพูดถึงเปนพิเศษก็คือ หนังสือ "วาดวยการสอนคําสอน
ชาวบาน" (De catechizandisrudibus) ของนักบุญออกัสติน (ค.ศ. 400) หนังสือเลมนี้ใหแนวการ
สอนคําสอนแกเรา และทุกวันนี้เรากําลังหวนไปคิดถึงความสําคัญหลายๆ ประการที่ทานไดกลาวไว
แลวในหนังสือดังกลาว เนื้อหาในหนังสือเลมนี้ทานไดเนนถึงความสําคัญของครูสอนคริสตศาสนธรรมที่ตองไดรับการเตรียมตัวและอบรมมาอยางดี ทานยังบอกวา การสอนคําสอนควรเนนหนัก
ดานประวัติศาสตรความรอดนั้น มิใชสอนแตเพียงดานบทบัญญัติหรือศีลธรรมแตอยางเดียว
ทานชี้ใหเห็นวา คําสอนมีเปาหมายชัดเจน กลาวคือใหผูฟงไดเกิดความเชื่อเลื่อมใส เมื่อเลื่อมใสแลว
จะไดมีความวางใจ และผลที่ตามมาก็คือจะรักไดงายขึ้น เมื่อคนหนึ่งรักพระเจาอยางจริงใจ เขาก็จะ
ดําเนินชีวิตคริสตชนไดอยางครบครันตามวาทะของทานนักบุญที่กลาวไวในแหงอื่นวา “ขอใหรัก
จริงๆ เถิดแลวจะทําอะไรก็ตามใจ” (Ama et fac quod vis)
4) ยุคเสื่อมของสถาบันการสอนคริสตศาสนธรรม (คําสอน)
ที่สุด ลวงมาถึงคริสตศตวรรษที่ 5 มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนเกี่ยวกับการทํางานของ
สถาบันคําสอน ความสําคัญและบทบาทของสถาบันดังกลาวคอยๆ ลดลง จนเสื่อมไปในที่สุด
จึงสรุปสาเหตุใหญๆ ที่ทําใหสถาบันนี้เสื่อมลงไดดังตอไปนี้
4.1) ประชากรสวนใหญในจักรวรรดิโรมันลวนเปนคริสตชนกันแลว ฉะนั้น การสอน
คําสอนและเตรียมพิธีลางบาปผูใหญจึงไมสูมีบอยนัก
4.2) เนื่องจากพิธีกรรมและธรรมเนียมคริสตชนไดแผวงกวางออกไป จึงทําใหมีการลด
"การสอบสวนดานความประพฤติ" แลวลดการดําเนินงานที่เคยทําเปนขั้นๆ กอนพิธีลางบาปลงมาก
จนเหลือเพียงดานพิธีกรรมซึ่งก็ทํากันแบบงายๆเชนพิธีไลปศาจและการเจิมน้ํามัน
4.3) ไดมีหนังสือพิธีกรรมเกี่ยวกับการประกอบพิธี (ศีล) ศักดิ์สิทธิ์ออกมาในสมัยของ
พระสันตะปาปา เยลาซิอูส (ราว ค.ศ. 490) เรียกวา “Sacramentarium Gelasianum”12 เปนหนังสือ
ที่ไดปรับปรุงและลดเวลาของการประกอบพิธีใหสั้นลงมากการเตรียมตัวของผูรับพิธีลางบาป
จึงทํากันในระยะเวลาสั้นเขา
4.4) การสมัครเขาเปนคริสตชนของชาวเยอรมันนีและชาวสลาฟ (Slave) จากยุโรป
ตะวันออกเปนจํานวนมากและหลายครั้งสมัครมาเปนคริสตชนแบบเปนเมืองๆ (Mass Conversion)
การเตรียมผูรับพิธีลางบาปจึงกระทํากันแบบเรงรีบ ทําใหมิอาจสอนคําสอนแบบเปนขั้นตอนเหมือน
ในสมัยแรกๆ ได

12

มีการรวมเลม ราว ค.ศ. 750.

- 22 4.5) ภาระหนาที่ในการสอนคําสอน เปลี่ยนมาเปนความรับผิดชอบของผูที่เปนบาทหลวง
โดยสิ้นเชิง ครูสอนคริสตศาสนธรรมที่เปนฆราวาสคอยๆ หมดความหมายไป การสอนคําสอน
เปลี่ยนรูปมาเปนบทเทศนและจํากัดลงมาเหลือแคกระทํากันในพิธีกรรมเทานั้น
คริสตศาสนจักรยุคดังกลาว กําลังอยูในภาวะตองปรับตัวใหเขากับสังคมสมัยนั้น ที่กําลัง
เปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งจักรวรรดิโรมันอันยิ่งใหญคอยๆ เสื่อมลงกลายเปนแควนเล็กแควนนอย
คริสตศาสนจักรหันมาเอาใจใสจัดการสอนคําสอนเด็กเล็กที่ลางบาปแลวแทนการสอนกอนลางบาป
การสอนเด็กจึงเนนหนักไปทางดานเนื้อหาและความจําจนกลายเปน “วิชาคําสอนและเทววิทยา”
ซึ่งภายหลังไดกอใหเกิดความหางเหินกันไปบางระหวาง “ความรูทางพระสัจธรรม กับชีวิต
ประจําวัน” (Doctrine & Life) สิ่งนี้เปนสิ่งหนึ่งที่มีหลายคนวิพากษวิจารณกันในสมัยนี้ แตหากจะ
ไดเขาใจความเปนมาแตแรก คงจะไมมองการทํางานของคริสตศาสนจักรในแงราย ตรงขามทุกคน
มีหนาที่ชวยกันฟนฟูจิตตารมณที่ถูกตองขึ้นใหม ซึ่งก็เปนเปาหมายของการทํางานของคริสตศาสนจักรหลังสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 นั่นเอง
1.4 ความหมายและสถานการณการสอนคริสตศาสนธรรม (คําสอน) ในยุคกลางของยุโรป
และสมัยปฏิรูปศาสนา (Protestant Reformation)
คําวา “ยุคกลางของยุโรป” ตามการพิจารณาในเรื่องประวัติการสอนคริสตศาสนธรรม
หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 7 จนถึงปลายคริสตศตวรรษที่ 15 หรือพูดอีกนัยหนึ่ง
จนถึงยุคปฏิรูปของลัทธิโปรแตสตันท13 (Protestant Reformation) และสภาสังคายนาแหงเมือง
เตรนท (Council of Trent) เปนที่เห็นชัดวาระยะเวลาหลายรอยปที่จัดเขาอยางหลวมๆ วาเปนยุค
เดียวกัน ยอมไมเหมือนกันระหวางตนยุค กลางยุคและปลายยุค คําสอนที่จัดทําขึ้นและสอนในที่
ตางกันในเวลาตางกัน แมจะอยูในยุคเดียวกันก็ยอมแตกตางกันไปไมนอย รวมทั้งผลที่ไดรับดวย
แตที่เราถือวาการสอนคําสอนในระหวางเวลาอันยาวนานดังกลาวนั้น พอจัดไดวาเปนยุคเดียวกัน
ก็เพราะลักษณะของการดําเนินงานในยุคดังกลาวแตกตางจากลักษณะการทํางานประกาศขาวดีแหง
ความรอดในยุคแรก และก็ตางจากที่ทํากันในยุคใหมนี้ดวย
ลักษณะเฉพาะบางประการของการสอนคําสอนในยุ คกลาง ที่แ สดงถึงสภาพ
การทํางานดานสอนคําสอนในยุคดังกลาว ดังตอไปนี้ (ประวิทย พงษวิรัชไชย, 2550)
1) องคประกอบตาง ๆ ที่ทําใหการสอนคริสตศาสนธรรม (คําสอน) ในยุโรปยุคกลาง
ยุคกลางเปนยุคที่เนนหนักในการสอนคําสอนพวกเด็กที่ลางบาปแลว แตยัง
ขาดความรูลึกซึ้งทางศาสนา ซึ่งแตกตางจากเปาหมายของการสอนคําสอนในยุคแรก เพราะ
13

การแยกตัวของคริสตชนกลุมหนึ่งในราว ค.ศ. 1500 ที่ไมยอมรับอํานาจของพระสันตะปาปาและไดจัดระบบ
ความเชื่อตามแบบของตน.

- 23 ในคริสตศตวรรษแรกๆ มุงสอนใหคนเขาเปนคริสตชนและเตรียมรับพิธีลางบาปเมื่อเปนเชนนี้
เปาหมายของการสอนในยุคกลาง จึงมุงหนักทางดานการอธิบายเนื้อหาและคอยๆ เพิ่มรายละเอียด
มากขึ้นจนกลายเปนการแสวงหาความลึกซึ้งทางดานสติปญญา ขณะเดียวกัน มิไดเนนภาคธรรมปฏิบัติใหมากควบคูกันไป การสอนคริสตศาสนธรรมจึงกลายเปนเรื่องของสติปญญามากกวา
เรื่องของการปฏิบัติ สาเหตุอีกประการหนึ่งที่ทําใหทั้งผูสอนและผูเรียนในขณะนั้นไดมองขาม
ความสําคัญดานนี้ ก็เพราะธรรมเนียมคริสตชนไดเผยแผในสังคมทั่วไปในขณะนั้น ผลที่ตามมาคือ
เกิดความไมตอเนื่องกันระหวางการเรียนที่สูงสง และการดําเนินชีวิตอีกแบบหนึ่ง อีกสิ่งหนึ่ง
ที่นาสลดก็คือ เมื่อสถาบันคําสอนเสื่อมลงและสูญสิ้นไปในที่สุดนั้น คริสตศาสนจักรก็มิไดจัดตั้ง
สถาบันใดที่คลายคลึงขึ้นมาแทน คงมีแตองคการยอยๆ ที่ริเริ่มกันเองในระหวางพวกนักบวชฤาษี
คณะตาง ๆ ที่จัดใหมีสํานักศึกษาพระสัจธรรมและเทววิทยาขึ้น โดยเฉพาะการขาดการติดตาม
ความรูดานคริสตศาสนธรรมในบรรดาคริสตชนทั่วไป สภาพดังกลาวนับเปนสภาพทั่วๆ ไปของ
สังคม และคริสตศาสนจักรในยุคนั้น เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดชองวางชนชั้นระหวางพวก
นักศึกษาวิชาพระสัจธรรมในศาสนาคริสต และชาวบานทั่วไปที่ไมคอยมีความรูดานพระสัจธรรม
ในศาสนามากนัก นอกนั้นเรายังพบวาองคประกอบ อีกหลายประการที่ทําใหเกิดภาพพจนใหมของ
การสอนคําสอนขึ้น ไดแก
1.1) คานิยมของสังคม
บรรยากาศสังคมขณะนั้นสรางความรูสึกวา ทุกคนเปนคริสตชน ฉะนั้น ทุกคน
ไปรวมพิธีในโบสถ ทุกคนถือตามพระบัญญัติเหมือนกัน ฯลฯ พิธีกรรมทางศาสนาจึงมีความสําคัญ
ตอรัฐ จนที่สุดหลายอยางกลายเปนรัฐพิธีไป เชน กองตํารวจเกียรติยศยืนเรียงรายเวลาประกอบ
พิธีกรรมในวัด ฯลฯ มีการแปลความหมายของพระคัมภีรโดยดึงเอารัฐพิธีเขาไปเกี่ยวของ เชน
มีการหาความหมายจากพระคัมภีรวาในสวรรคมีการทําพิธีอยางนี้อยางนั้นอยางไร พระคัมภีร
ตอนไหนกลาวพาดพิงถึงพิธีเชนนั้นบาง แลวก็เอามาประยุกตกับพิธีแตงตั้งบรรดาอัศวินชั้นตางๆ
พิธีสวมมงกุฎจักรพรรดิ ฯลฯ
สิ่งที่ตามมาจากความเขาใจลักษณะดังกล าวทําใหการสอนคํ าสอนบิดเบื อน
จากเปาหมายที่แทจริง จนเปนเหตุใหมีผูวิจารณในภายหลังวาลักษณะการกระทําเชนนี้เปนลักษณะ
ที่กอใหเกิด “ลัทธิระเริงชัย”(Triumphalism) แบบหนึ่งขึ้นในคริสตศาสนจักรที่เนนความสุข
ความชื่นชมยินดี ซึ่งถือวา เปนคนละเสนทางกับทางไมกางเขนอันยากลําบากที่พระเยซูคริสตเจาได
เผชิญและทรงสอนใหคริสตชนดําเนินตามแบบอยางของพระองค

- 24 1.2) มีการเปลี่ยนแปลงดานผูสอนคําสอน
จากเดิม ในยุคแรกๆ ของคริสตศาสนจักร มุขนายกเปนผูสอนคําสอนและ
เปนผูรับคริสตชนใหมเอง ลวงมาถึงยุคกลาง หนาที่ดังกลาว เปลี่ยนมาอยูกับบรรดาบาทหลวง
(ผูชวยของมุขนายก) ตามหมูบานที่อยูตามชนบท มุขนายกจะตั้งสํานักของทานในหัวเมืองและ
หลายครั้งก็ทําหนาที่ผูปกครองเมืองไปดวย งานดานการอภิบาลสัตบุรุษเปลี่ยนมาอยูในความดูแล
ของบาทหลวงแทบทั้งสิ้น บาทหลวงเปนผูประกอบพิธีลางบาป ฯลฯ มีการแบงเขตทํางาน
เขตปกครอง นาน ๆ ครั้ง มุขนายกจะออกไปเยี่ยมเยียนสัตบุรุษและสอนคําสอนกันสักครั้ง ทําให
เกิดความตกต่ําดานความสนใจเรียนคําสอน กลายเปนวาเรียนเพื่อเตรียมถูกสอบคําสอนจาก
มุขนายก
1.3) มีการสรางธรรมเนียมหนึ่งขึ้นในบรรดาคริสตชน
กลาวคือ เกิดลักษณะคลายครอบครัวแบบใหมในคริสตศาสนจักร เนื่องจาก
ผูรับพิธีลางบาปมักเปนเด็กเล็ก ฉะนั้น พอแมทูนหัวจึงตองรับผิดชอบบรรดาลูกทูนหัวของตนใน
เรื่องคําสอน ทําใหมีการแยกแยะเกินไปวา ภาระการสอนคําสอนเด็กเล็กอยูในความรับผิดชอบของ
ฆราวาส สวนบาทหลวงและนักบวชรับสอนพวกเด็กโตและคนหนุมๆ สาวๆ ตามสถาบันตางๆ
ที่จัดตั้งขึ้น การแยกแยะเชนนี้ บอยครั้งทําใหเด็กเล็กขาดผูรับผิดชอบตอการศึกษาอบรมดาน
คําสอนอยางจริงจัง และอยางมีระบบกฎเกณฑ สิ่งที่พวกเขาเรียนรูมักเปนแตบทสวดบางบท
พระบัญญัติสําคัญๆสวนเรื่องความหมายลึกซึ้งหรือคําสอนขั้นสูงขึ้น ถาพวกเขาเผอิญไดมีโอกาส
เขาศึกษาตามสํานัก ก็นับวาเปนโชคดีของตน มิฉะนั้นก็เริ่มออกทํางานในทุง และเติบโตขึ้นโดย
ขาดความรูคําสอนที่จําเปน
2) ความใสใจและการวางกฎเกณฑของคริสตศาสนจักรในเรื่องการสอนคริสตศาสนธรรม (คําสอน) ในยุโรปยุคกลาง
แมวาจะมีสถานการณทางสังคม การเมืองและวิถีชีวิตของประชาชนในสังคมที่ปรับ
เปลี่ยนไป แตคริสตศาสนจักรมิไดเพิกเฉยตอความรับผิดชอบการสอนคริสตศาสนธรรม เห็นได
จากมีคําสั่งและประกาศตางๆ กระตุนเตือนพอแมคริสตชนใหสํานึกความรับผิดชอบการสอน
คริสตศาสนธรรมตอลูกหลานเสมอ สภามุขนายกในแขวงตางๆ (Synod) ไดออกสาสนเวียน
เปนระยะๆ กําชับใหสอนเด็กๆ เรื่องบทขาแตพระบิดา (The Lord's Prayer) บทขาพเจาเชื่อถึง
พระเจา (Apostles' Creed) บทวันทามารีอา (Hail Mary) มีการเรียกรองใหพอแมของเด็กที่รับพิธี
ลางบาปพยายาม "ซ้ําบทเทศนที่ตนไดฟงมาจากโบสถใหลูกๆ ฟง" สาสนเวียนเชนนี้ชี้แจงไวดวยวา
หนาที่ดังกลาว พอแมจะบายเบี่ยงไมได
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ลูกหลานนั้น นอกจากบทภาวนาที่สําคัญๆดังกลาวแลว ควรอบรมลูกเรื่องความเคารพยําเกรง
พระเจา บรรดานักบุญ ความเคารพตอผูนําทางศาสนา และตอพอแม ผูใหญเกี่ยวกับดานศีลธรรม
ภาคปฏิบัติ ตองหมั่นอบรม ซ้ําๆ เรื่อง “ทําดีหนีชั่ว” ปลูกฝงคุณธรรมการเขารวมพิธีกรรมทาง
ศาสนา การรับศีลอภัยบาป รวมพิธีบูชาขอบพระคุณ และการมีเมตตาจิต สอดคลองกับอันตนนีโอ
โฆเช กายเย (2550) ที่วิเคราะหลักษณะเฉพาะของการสอนคําสอนในยุคนี้วา เปนการสอนคําสอน
ใหครอบครัวรวมทั้งผูใหญและเด็กๆ จุดมุงหมายเพื่อสอนขอความเชื่อคริสตชน เริ่มจากขอความ
เชื่อ พระบัญญัติและพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ตางๆ (พิธีกรรม) วิธีการเสนอขอความเชื่อคริสตชน อยางมี
ระเบียบ แบบแผน รูปแบบนี้ใชอยูจนถึงคริสตศตวรรษที่ 20 หรือที่เรียกวา “Doctrinal Catechesis”
คริสตศาสนจักรยังไดจัดใหมีการเผยแผหนังสือ “คูมือชีวิตคริสตชน” บรรจุทั้ง
เนื้อหาคําสอนและวิธีสอนหลักคําสอนสําคัญๆ ของคริสตศาสนา หนังสือคูมือนี้นอกจากจะใช
ในหมูคริสตชน ยังใชประโยชนในการ "ประกาศขาวดีแหงความรอด"ทั่วๆ ไปดวย หนังสือนี้
บรรยายรายละเอียดของการปฏิบัติตัวในฐานะเปนคริสตชน เชน เมื่อเขารวมพิธีกรรมตองสวด
ภาวนาตองทําอยางไร ตองตักเตือนกันและลงโทษผูทําผิดอยางไร ทําอยางไรจึงมีความเคารพเชื่อ
ฟง มีวิธีฝกหัดอยางไร ฯลฯ มีการใหคําแนะนําตางๆ เชน คริสตชนที่ดียอมถือวา การไปรวม
พิธีกรรมที่โบสถในวันอาทิตยสําคัญกวาการไปมั่วสุมที่รานกาแฟหรือตามบารที่มีการเตนรําทํา
เพลง มีการกําชับใหอบรมลูกที่ยังมีอายุนอยๆ ใหมีนิสัยวานอนสอนงาย การสอนคําสอนในยุค
กลางนี้ เกือบพูดไดวาไมแยกจากบทเทศน เปนตน บทเทศนในวันอาทิตยและวันฉลองตางๆ
จนกระทั่งกลาวกันวา บทเทศนก็คือการอธิบายคําสอนนั่นเอง
คริสตศาสนจักร โดยพระสันตะปาปาฯ ไดเตือนบรรดาผูนําคริสตศาสนาในกลุม
คริสตชนเขตตาง ๆ ใหเอาใจใสเรื่องบทเทศนใหมาก ขอบกพรองประการหนึ่งของกิจกรรมดานนี้
ก็คือ ในยุคดังกลาวไดละเลยการอธิบายพระคัมภีรตามอยางที่บรรดาปตาจารยไดเคยกระทําไว
แตหันมาอธิบายเรื่อง บทขาแตพระบิดา บทขาพเจาเชื่อถึงพระเจาและเรื่องคุณธรรมตางๆ
เสียเปนสวนใหญ ฉะนั้น การเทศนสอนในรอบปหนึ่งๆ จึงซ้ําซากกันบอยๆ ภายหลังจึงคอยๆ
มีผูอธิบายเพิ่มเติมเรื่องบาป พิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ตางๆ บทวันทามารีอา ความสําคัญของวันพระเจา
วันฉลองตางๆ บาทหลวงและมุขนายกผูประกอบพิธีจะใชโอกาสวันอาทิตยวันฉลองและการรับพิธี
อภัยบาปประจําปสอนความรูทางศาสนาใหผูใหญ เพื่อใหนําไปเลาใหเด็กๆฟง ในดานปญหา
เกี่ยวกับผูเทศน คริสตศาสนจักรก็มิใชวาจะนิ่งเฉยละเลย ไดมีการแนะแนว “การเทศน” มีหนังสือ
คูมือเทศนเรียกกันทั่วๆ ไปวา “Artes Praedicandi” เปนหนังสือที่รวบรวมศิลปะในการเทศน
หนังสือประเภทนี้มีหลายตอหลายเลม มักพูดหนักดานวิธีเทศนมากกวาแนะเรื่องเนื้อหาของ
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ที่ผูฟงธรรมดาไมอาจเขาใจ แตอยูที่การสามารถทําใหผูฟงเขาใจแลวบังเกิดความซาบซึ้ง ซึ่งจะเปน
แรงผลักดันใหเขานําไปปฏิบัติตางหาก จากการเรียกรองคุณสมบัติตางๆของผูเทศนอบรม ทําใหเกิด
การละเลยตอการสอนคนกลุมใหญ มาเปนอบรมกลุมนอย ที่จะเปนนักเทศนสอน การละเลยนี้เปน
สาเหตุหนึ่งที่ทําใหสามัญชนหันความสนใจไปสูพวกปฏิรูปคริสตศาสนจักร(Protestant Reformers)
นับเปนความเสียหายใหญหลวงที่นาสลดใจไมนอยในประวัติการประกาศขาวดีแหงความรอดของ
คริสตศาสนจักรคาทอลิก
3) การจัดทําหนังสือการสอนคริสตศาสนธรรม
3.1) การจัดทําหนังสือคําสอนโดยมารติน ลูเทอร
เหตุการณสําคัญที่ทําใหผูนําคริสตศาสนจักร ตองหันมาตรวจสอบเรื่องงาน
คําสอน ไดแกการปฏิรูปศาสนาโดยมารติน ลูเธอร (ค.ศ. 1483-1546) ลูเธอร แตเดิมเปนบาทหลวง
ของคริสตศาสนจักร เปนทั้งนักเทศนและครูสอนคําสอนดวย แตไดแยกตัวออกจากคริสตศาสน
จักรที่อยูภายใตการปกครองของพระสันตะปาปา ราว ค.ศ. 1520 ทานพบวา คริสตชนในเวลานั้น
ขาดความรูเกี่ยวกับคําสอนของศาสนาเปนอยางมาก เปนตนคนในชนบทและคนหนุมสาว ตําราคํา
สอนที่มีอยูก็ไมจุใจ จึงแตงตําราสอนคําสอนขึ้นเองใน ค.ศ. 1529 เลมแรกชื่อ “คําสอนใหญ”
(The Great Catechism) เปนคูมือสําหรับครูผูสอนและนักเทศน เลมตอมาชื่อ “คําสอนเล็ก”
(The Little Catechism)ใชสําหรับเด็กๆและผูที่เริ่มเขาเปนคริสตชน หนังสือทั้งสองนี้ไดรับการ
ยอมรับและแพรหลายมาก จนทําใหเกิดความสับสนเกี่ยวกับขอความเชื่อดั้งเดิมของศาสนาคริสต
(คาทอลิก)
3.2) การจัดทําหนังสือคําสอนทางการของคริสตศาสนจักร (คําสอนโรมัน)
จากการจัดทําหนังสือคําสอนของมารติน ลูเธอร ซึ่งทําใหเกิดความสับสนเกี่ยวกับ
ขอความเชื่ อดั้ ง เดิมของศาสนาคริสต (คาทอลิก ) สงผลใหผูปกครองของคริสต ศาสนจัก ร
มีความเห็นวา ถึงเวลาที่คริสตชน (คาทอลิก) ควรมีหนังสือที่มีระบบระเบียบ เพื่อใชสําหรับอบรม
ความเชื่อใหกับสมาชิกอยางเปนสากล ความคิดนี้ไดรับการยอมรับและใหเปนหัวขอสําคัญ
ประการหนึ่งในการประชุมสังคายนาแหงเตรนต (ค.ศ. 1545-1563) จนกระทั่ง ค.ศ. 1566 จึงมี
หนังสือคําสอนอยางเปนทางการที่ชื่อวา “คําสอนแหงสังคายนาเมืองเตรนต” หรือ “The Catechism
of the Council of Trent” ซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งวา “คําสอนโรมัน” หรือ “The Roman Catechism”
(นอกจากนั้น ยังมีการเรียกอีกชื่อหนึ่งวาคําสอนโรมัน สําหรับบาทหลวงประจําโบสถ หรือคําสอน
ของปโอที่ 5 อีกดวย) หนังสือคําสอนเลมนี้เอง ถือวาเปนผลงานที่สมบูรณแบบทั้งเนื้อหาและ
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(A Pastoral Directory) สําหรับบรรดาผูนําของคริสตศาสนจักรในระดับตาง ๆ อีกดวย
โครงสรางของหนังสือ “คําสอนโรมัน” นี้แบงออกเปนสี่ภาคใหญ ๆ ดวยกัน คือ
1) ความเชื่อและขอความเชือ่ ของอัครสาวก (Faith and the Apostles' Creed)
2) ศีลศักดิ์สิทธิ์ (The Sacraments)
3) พระบัญญัติ (The Commandments)
4) บทขาแตพระบิดาของขาพเจาทั้งหลาย (The Our Father)
ในสองภาคแรกของหนังสือเลมนี้ เริ่มดวยการอธิบายสิ่งที่พระเจาไดทรงกระทําให
เราในอดีต และสิ่งที่พระองคทรงกระทําใหเราในปจจุบัน จากนั้น จึงเปนสิ่งที่มนุษยจะตอบสนอง
ความรัก ความดีงามของพระองค โดยการประพฤติตามบทบัญญัติและคําสั่งสอนของพระองค
เมื่อพิจารณาสถานการณการสอนคําสอนในชวงนี้แลว ทําใหเขาใจไดวาการสอน
คําสอนในชวงเวลานี้มีจุดประสงคเพื่อจะใหความรูที่ถูกตอง (ตามแนวคาทอลิก) แกคริสตชน
และใหคริสตชนไดยึดมั่นสัตยซื่อตอความเชื่อนั้น เพื่อจะไดตอสูกับคําสอนของพวกปฏิรูปตางๆ
หรือที่คริสตชนเรียกวา “พวกเฮเรติ๊ก” (Heretics) ในสมัยนั้นมีความเขาใจวารูคําสอนเพื่อไวโตตอบ
โตเถียง หรือปกปองความเชื่อที่ถูกตองตามที่คริสตศาสนจักรสอน และความคิดนี้ไดคงอยูเรื่อยมา
ในหมูคริสตชนเปนเวลานาน
ดังนั้น จึงสรุปแมวาคริสตศาสนจักรในยุคกลางและยุคปฏิรูป ระบบการสอนคําสอน
คริสตชนสํารองจะลดความเขมขนลงไป แตความหมายของ “คําสอน” ก็ยังคงเหมือนกับสมัย
ที่ผานมา คือ การสอนขอคําสอนและหลักความเชื่อของคริสตชน
1.5 ความหมายและสถานการณการสอนคริสตศาสนธรรม (คําสอน) จากเอกสารสําคัญๆ
ของคริสตศาสนจักรที่เกี่ยวกับการสอนคริสตศาสนธรรม โดยเฉพาะเอกสารสภาสังคายนาวาติกัน
ครั้งที่ 2 และเอกสารที่ตามมา
ในเอกสารตางๆ ของคริสตศาสนจักร มีการอางอิงเกี่ยวกับงานคําสอนอยูมากมาย สวน
ใหญแลว เมื่อกลาวถึง “คําสอน” มักหมายถึงการใหขอแนะนําหรือขอคําสอนของคริสตชนแก
บุคคลที่ไดเขารวมพิธีลางบาปเปนคริสตชนแลว โดยมีจุดประสงคเพื่อที่จะบํารุงพัฒนาความเชื่อ
ที่มีอยูใหเขมแข็งขึ้น อยางไรก็ตามคริสตศาสนจักรตระหนักวา เมื่อกาลเวลาผานไป สถานการณ
ผานไป ความจําเปนหรือความตองการและความหมายในเรื่องการเรียนรูคําสอนก็ไดรับการพัฒนา
ปรับเปลี่ยนไปดวย จะเห็นไดจากเอกสารสําคัญๆ ของคริสตศาสนจักรในชวงศตวรรษที่ 20 เปนตน
มาที่นําเสนอหรือใหคําแนะนําการสอนคริสตศาสนธรรมที่สําคัญๆ เปนสองสวน ไดแก เอกสาร
กอนและหลังสภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 ดังนี้

- 28 1.5.1 เอกสารกอนสภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2
1) เอกสาร Acerdo Nimis
"Acerdo Nimis" เปนเอกสารฉบับแรกของศตวรรษที่ยี่สิบที่ใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับคําสอนโดยตรง ออกโดยพระสันตะปาปาปโอที่ 1014 ใน ค.ศ. 1905 พระองคทรงเปน
พระสันตะปาปาที่เต็มไปดวยจิตวิญญาณแหงนักอภิบาลและคําสอน และพระองคนี้แหละ
เปนผูผลักดันใหเกิดหนังสือคําสอนที่เหมาะกับยุคศตวรรษที่ 20 หนังสือคําสอนนั้นเปนที่รูจักกัน
ในนาม “คําสอนของปโอที่ 10” (The Catechism of Pius X)
ในเอกสาร “Acerdo Nimis” นี้ไดใหความสําคัญแกคําสอนโดยถือวา
เปนเครื่องมือที่จะหยิบยื่นความเชื่อของคริสตชนสูชนรุนใหม โดยดูไดจากชื่อนําของเอกสารนี้เอง
ที่วา “Acerdo Nimis : De Chistiana tradenda” ซึ่งหมายความวา “จงมอบคําสั่งสอนของคริสตชน
โดยการสอน” แมวาจะไมมีการกําหนดนิยามโดยตรงวาคําสอนคืออะไร แตความหมายของ
การสอนคําสอนก็ปรากฏแจงชัดในเอกสารฉบับนี้ คือ “การมอบคําสั่งสอนของคริสตชน”
สิ่ ง ที่ น า สนใจนอกจากความหมายของการสอนคํ า สอนแล ว เห็ น จะได แ ก
การใหความสําคัญแกงานคําสอนตามโบสถ โดยที่พระสันตะปาปาไดทรงเนนถึงแนวปฏิบัติ
บางประการ ที่เคยปฏิบัติสืบมาแลวใหเขมขนอีก เชน
1.1) ใหทุกโบสถคาทอลิกจัดใหมีการเรียนคําสอน สําหรับเด็กๆในวันอาทิตย
เปนเวลา 1 ชั่วโมง
1.2) ใหจัดการเรียนคําสอนพิเศษ โดยมีระยะเวลาที่แนชัดสําหรับผูที่เตรียม
ตัวรับศีลอภัยบาป ศีลกําลัง และศีลมหาสนิท
1.3) จัดใหมีกลุมผูสอนคําสอนทุกโบสถ
1.4) ใหจัดหลักสูตรพิเศษแกบรรดานักศึกษา
1.5) ใหจัดการเรียนคําสอนพิเศษใหบรรดาผูใหญ นอกเหนือจากการเทศนใน
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย
งานตางๆที่พระองคทรงกําชับนี้ ไดรับการตอบสนองโดยทั่วไป ทําให
สํานักงานคําสอนแพรหลายออกไปอยางกวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งการสอนคําสอนตามโบสถ
ตางๆ ไดรับความสนใจและเอาใจใสจากบรรดาบาทหลวงประจําโบสถเปนอยางดี
เอกสาร Acerbo Nimis (Pius X, 1905) ถือไดวาเปนเอกสารที่พูดถึงงาน
คําสอนโดยเฉพาะเจาะจงเปนฉบับแรกของศตวรรษที่ยี่สิบ ความหมายของการสอนคําสอน
ที่เอกสารฉบับนี้ใหไว ก็คือ “การมอบคําสั่งสอนของคริสตชนสูชนรุนใหม”
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ดํารงตําแหนงประมุขคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิก ระหวาง ค.ศ. 1903-1914.

- 29 2) เอกสาร Provido Sane Concilio
เอกสารสําคัญฉบับตอมาที่จะกลาวถึง คือ Provido Sane Concilio ซึ่งออกโดย
พระสันตะปาปาปโอที่ 1115 ใน ค.ศ.1935 เอกสารฉบับนี้ทําใหเห็นวา พระสันตะปาปาฯทรงให
ความสําคัญแกงานคําสอนมาก และเนนงานดานนี้ตอเนื่องจากพระสันตะปาปาปโอที่ 10 ขอ
นาสังเกตก็คือพระองคสนับสนุนใหจัดการสอนคําสอนตามโบสถ โรงเรียนและมหาวิทยาลัย
พระองคย้ําใหใชสถาบันการศึกษาเปนที่ใหความรูทางศาสนา ใหเด็กและเยาวชนไดรูคําสอนและ
เพื่อใหงานคําสอนดําเนินไปอยางมีเอกภาพ พระองคทรงสนับสนุนใหมีสํานักงานคําสอนในระดับ
ตางๆ ทั้งระดับวัดสังฆมณฑล16 และระดับชาติขึ้น เพื่อทําหนาที่สนับสนุนและปรับปรุงกิจกรรม
การสอนคําสอนใหทันสมัยอยูเสมอ
จากเอกสารฉบับดังกลาว พระสันตะปาปาฯ ทรงกําชับใหบรรดามุขนายก
บาทหลวงและผูอภิบาลทุกคน ถือวางานคําสอนเปนหนาที่หลักในการอภิบาล และจะตองจัดใหมี
การสอนคําสอนในโบสถคาทอลิกตางๆ ที่รับผิดชอบ สวนจุดประสงคพื้นฐานของการสอน
คําสอนก็คือ การชวยมนุษยทุกคนใหมารูจักพระเยซูคริสตเจา และเรียนรูถึงคําสั่งสอนของพระองค
เอกสารดังกลาว ย้ําวาการสอนคําสอน หมายถึงการสอนที่พิเศษที่มีรูปแบบเฉพาะของคริสตศาสนจักรเปนรูปแบบที่ไดรับการถายทอดมาจากการสอนหรือการใหขอแนะนําแกบรรดาผูเตรียมตัวเขา
เปนคริสตชนในคริสตศาสนจักรยุคแรกๆ เปนการสอนที่เขมขน จริงจังเกี่ยวกับคําสั่งสอนของ
พระเยซูคริสตเจา และของคริสตศาสนจักรใหแกบุคคลที่เตรียมตัวรับศีลศักดิ์สิทธิ์ตางๆ และกับ
บรรดาคนหนุมสาวรวมทั้งบรรดาผูใหญ เพื่อที่จะนําบุคคลเหลานี้ใหเกิดความเขาใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
เกี่ยวกับความเชื่อของคริสตชน
1.5.2 เอกสารหลังการประชุมสภาสังคายนาวาติกนั ครั้งที่ 2
วุฒิชัย อองนาวา (2549: 57) อธิบายความหมายและความสําคัญของการประชุม
สภาสั ง คายนาวาติ กั น ครั้ ง ที่ 2 ว า เป น ความพยายามอย า งเป น รู ป ธรรมของคริ ส ต ศ าสนจั ก ร
ที่จะทบทวน ปรับปรุง “วิธีการ” และการดําเนินชีวิตเปนประจักษพยานเพื่อประกาศขาวดีแหง
อาณาจัก รพระเจ า เป นจริงเปน จังดวยการจัด ประชุมสภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 ซึ่งจัด ขึ้น
ที่มหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน ระหวาง ค.ศ. 1962 - 1965 พระสันตะปาปา ยอหนที่ 2317
ทรงจั ด และมี พ ระประสงค ที่ จ ะปรั บ ปรุ ง คํ า สอนและแนวคิ ด ของคริ ส ต ศ าสนาให เ ข า กั บ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม พระองคจึงทรงประกาศเรียกบรรดามุขนายกทุกประเทศเขารวม
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ดํารงตําแหนงประมุขคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิก ระหวาง ค.ศ. 1922-1939.
เขตปกครองของคริสตศาสนจักรทองถิ่น มีมุขนายกเปนประมุขในแตละเขตปกครอง.
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ดํารงตําแหนงประมุขคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิก ระหวาง ค.ศ. 1958 – 1963.
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- 30 ประชุม18 โดยมีตัวแทนบาทหลวง นักบวช ฆราวาสและผูเชี่ยวชาญทางดานตาง ๆ รวมถึงมีการเชิญ
ผูไมไดนับถือคริสตศาสนา โรมันคาทอลิก เขารวมเปนที่ปรึกษาและผูสังเกตการณดวย การประชุม
สภาสังคายนาเสร็จสมบูรณในสมณสมัยของพระสันตะปาปา ปอลที่ 619 (8 ธันวาคม 1965)
สาระสําคัญของการประชุมสภาสังคายนาดังกลาว ไมใชการนําเสนอแนวคิด
ใหม แตเปนการแสดงจุดยืนคําสอนคริสตศาสนาทามกลางกระแสคานิยมของสังคมที่เนนวัตถุและ
การพัฒนามนุษยโดยใชเศรษฐกิจเปนตัวกําหนดความเจริญของมนุษยตามคานิยมของสังคมปจจุบัน
การสงเสริมใหมีการเสวนาและสรางความสัมพันธในหมูผูนับถือศาสนาตาง ๆ รวมทั้งการปฏิรูป
วิถีชีวิตคริสตชน โดยเฉพาะดานพิธีกรรม มีการสงเสริมใหมีการแปลพระคัมภีรเปนภาษาทองถิ่น
การประยุกตวัฒนธรรมใหเขากับทองถิ่น โดยเฉพาะการใชภาษาทองถิ่นในการรวมพิธีกรรม และ
มี ก ารปรับ ปรุ ง การบริ ห ารองคก รโดยเน น การมี สว นร ว มในแบบหมูค ณะที่ รับ ผิด ชอบรว มกั น
โดยใหมุขนายกมีสวนรวมในการพิจารณาและการบริหารปกครอง โดยถือวาพระสันตะปาปาคือ
หัวหนาของสมัชชาของมุขนายก (College of the Bishops) และสงเสริมใหแตละประเทศ
มีสภามุขนายก (Bishops’s Conference) เพื่อการทํางานที่เปนเอกภาพ รวมถึงการสงเสริมบทบาท
ของฆราวาสทั้งดานการอบรมศึกษาศาสนาและการประกาศขาวดีแหงความรอดพน
สิ้นสมัยประชุมสุดทาย มีการจัดทําเอกสารการประชุม ซึ่ง พระสันตะปาปาปอล
ที่ 6 ทรงรับรอง โดยเอกสารที่เกี่ยวของกับการสอนคริสตศาสนธรรม มีชื่อวา Christus Dominus
(1965)
เอกสาร Christus Dominus (1965: 14) สรุปความไดวา การสอนคําสอน
มีจุดมุงหมายที่จะทําใหความเชื่อในตัวมนุษยเขมแข็งและมั่นคง อาศัยความสวางแหงคําสอน
บรรดามุขนายกตองสอดสองจัดการใหเด็กและเยาวชน ผูใหญอายุนอยและอายุมากไดรับการสอน
คําสอนแบบนี้ดวยความเอาใจใสอยางกวดขันดวย ในการสอนคําสอนใหใชลําดับและตําราที่มิใช
เหมาะแกเรื่องที่สอนเทานั้น แตใหเหมาะแกอุปนิสัย ความสามารถ อายุและสภาพชีวิตของผูฟง
ดวยการสอนที่กลาวนี้จะตองถือพระคัมภีร ธรรมประเพณีพิธีกรรม คําสอนทางการและชีวิตของ
คริสตศาสนจักรเปนหลัก
ความหมายการสอนคําสอนตามแนวทางของสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2
จึงมุงเนนใหเห็นวา งานคําสอนเปนหนาที่ที่สําคัญประการหนึ่งในงานอภิบาลของคริสตศาสนจักร
การสอนคําสอนจึงเปนงานที่มีอัตลักษณเฉพาะของตัวเอง
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ประกอบดวยบรรดามุขนายก (Bishop) 2,860 ทาน.
ดํารงตําแหนงประมุขคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิก ระหวาง ค.ศ. 1963 – 1978.

- 31 ดังนั้น การสอนคําสอนกับการสอนศาสนาจึงไมเหมือนกัน ดังในเอกสาร
Christus Dominus (1965) ไดแนะนําวา หนาที่สําคัญของการสอนคําสอน คือ การพัฒนาการดําเนิน
ชีวิต และพัฒนาความเชื่อของคริสตชนใหเขมขน ชัดเจน โดยอาศัยคําสั่งสอนของพระเยซูคริสตเจา
ในเอกสารของสภาสังคายนาฯ ฉบับดังกลาว เมื่ออางถึงขอคําสอนของคริสตชน จะรวมถึงคําสั่ง
สอนของพระเยซูคริสตเจา หรือความจริงที่พระเยซูคริสตเจาทรงเปดเผย และไดรับการรับรอง
โดยคริสตศาสนจักรดังที่นําเสนอวา “ตองสอนคริสตศาสนธรรม ดวยวิธีเหมาะแกความตองการ
ของยุค คือใหตรงกับความยุงยากและปญหาที่บีบคั้น และทําใหมนุษยกระวนกระวายใจมากที่สุด”
(Christus Dominus,1965: 13)
จากคําแนะนําดังกลาว ทําใหเราเห็นความจริงสองมิติของงานคําสอน กลาวคือ
(1) ตองสอนขอคําสอนของพระเยซูคริสตเจา และ
(2) ตองสอนคําสอนของพระเยซูคริสตเจา ดวยความรับผิดชอบตอมวลมนุษย
ดวยการชวยพวกเขาใหเผชิญหนากับปญหาตางๆ ในชีวิตดวยความเชื่อศรัทธา
ความจริงทั้งสองมิติของงานคําสอนดังกลาวนี้ เรียกวาความสัตยซื่อตอพระเยซูคริสตเจาและการรับผิดชอบตอมวลมนุษยที่จะตองมีอยูในใจของผูสอนคําสอนทุกคนเสมอ
จึงเห็นไดวา การประชุมสภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 ที่นําเสนอแนวคิดเกี่ยว
กับความหมายการสอนคริสตศาสนธรรม ผานทางเอกสาร Christus Dominus (1965) เปนการสรุป
และทบทวนความเขาใจและประสบการณการสอนคริสตศาสนธรรมของคริสตศาสนจักร รวมทั้ง
ประยุกตใหเขากับสถานการณชีวิตคริสตชนในสังคมปจจุบัน
หลังการประชุมสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 มีความพยายามนํามติที่ประชุม
ดังกลาวไปพัฒนาคริสตศาสนจักรในทุกมิติ รวมทั้งการสอนคริสตศาสนธรรม ที่เนนใหการสอน
คริสตศาสนธรรมดําเนินไปอยางทันยุคสมัย สอดคลองกับการดําเนินชีวิตของคริสตชน รวมทั้ง
มีเอกสารสําคัญๆ ที่นําแนวคิดจากการประชุมสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 มาอธิบายการสอน
คริสตศาสนธรรม เอกสารสําคัญที่เกี่ยวของกับการอธิบายการสอนคริสตศาสนธรรมตามแนวทาง
ของสภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 เรียงตามลําดับเวลาไดดังนี้
1) คูมือแนะแนวการสอนคําสอนทั่วไป (General Catechetical Directory ,1971
หรือ General Directory for Catechesis, 1997)
คูมือแนะแนวการสอนคําสอนทั่วไป (General Catechetical Directory) เปน
เอกสารที่พระสันตะปาปา เปาโล ที่ 620 ใหการรับรองใน ค.ศ. 1971 โดยใหชื่อยอที่ใชเรียก
โดยทั่วไป คือ GCD ดําเนินการปรับปรุงใหมและประกาศใชโดยเปลี่ยนชื่อเปน คูมือแนะแนว
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ดํารงตําแหนงประมุขคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิก ระหวาง ค.ศ. 1963-1978.

- 32 ทั่วไป สําหรับการสอนคําสอน (General Directory for Catechesis) โดยใชชื่อยอวา GDC ใน
ค.ศ. 1997
คูมือฯ นี้จัดพิมพขึ้นเนื่องมาจากผลการประชุมสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2
ทั้งนี้เพื่อประมวลและจัดระบบงานคําสอนตางๆ ของคริสตศาสนจักรคาทอลิกใหอยูในหมวดหมู
คูมือนี้ไมเนนภาคทฤษฎีมากนัก คูมือนี้จึงมีความผสมผสานระหวางความหมายของงานคําสอน
พรอมกับรายละเอียดเกี่ยวกับธรรมชาติ จุดมุงหมาย ประสิทธิผล เนื้อหา วิธีการ ฯลฯ นอกจากนี้
คูมือนี้ยังใหแนวทางเพื่อการสรางงานคําสอนใหเหมาะกับสภาพการของแตละสถานที่ กาลเวลา
และความเปนไปของผูคน จึงสรุปเนื้อหาสาระที่สําคัญไดดังนี้
(1) การสอนคริสตศาสนธรรม (คําสอน)เปนงานหนึ่งในศาสนบริการดาน
พระวาจา กลาวคือ คําสอนเปนรูปแบบหนึ่งแหงงานอภิบาลดานพระวาจา (GDC,1997: 17) ศาสนบริกรของคริสตศาสนจักรมีภารกิจสามอยาง ไดแกการประกาศพระวาจาของพระเจา พิธีกรรม
และการอภิบาล รับใช อาศัยศาสนบริการเหลานี้ คริสตศาสนจักรไดถายทอดความเชื่อ (คําสอน)
สูชนรุนถัดมาอยางตอเนื่อง คูมือนี้ไดระบุโดยอางอิงถึงคําสั่งสอนของสภาสังคายนาฯ วา
"สิ่งที่บรรดาอัครสาวกถายทอดสืบตอกันมานั้น รวมทุกอยางซึ่งมีประโยชนสําหรับเสริมสรางชีวิต
ที่ศักดิ์สิทธิ์ และเพิ่มความเชื่อของประชากรของพระเจาและดังนี้ คริสตศาสนจักรในการสั่งสอน
การดําเนินชีวิตและพิธีกรรม ก็ทะนุบํารุงและถายทอดทุกอยางที่ตัวเองเปนและที่ตัวเองเชื่อตอไป
ใหมนุษยทุกชั่วอายุขัย (GDC,1997: 13) ดังนั้น จึงสรุปไดวา การสอนคําสอนเปนสวนหนึ่งของ
ศาสนบริการ ดานพระวาจาในคริสตศาสนจักร (GDC, 1997: 17)
(2) การสอนคริสตศาสนธรรม (คําสอน) เปนการอบรมคริสตชนใหบรรลุ
ถึงความเชื่อที่สมบูรณ เปนการย้ําธรรมชาติ และจุดมุงหมายของการสอนคําสอนวา “ศาสนบริการ
ดานพระวาจาทําไดหลายแบบรวมทั้งการสอนคําสอนดวย ทั้งนี้สุดแลวแตสถานการณตางๆในเวลา
กระทํา และสุดแลวแตจุดมุงหมาย ซึ่งตองการจะบรรลุถึง...ยังมีศาสนบริการดานพระวาจาในแบบ
การสอนคําสอน” (ซึ่งมุงอาศัยการอบรมที่จะทําใหความเชื่อของมนุษยกลับมีชีวิตชีวา
เกิดความสํานึกและนําไปปฏิบัติ) (GDC, 1997: 14, 17)
จากขอแนะนําดังกลาว จึงกลาวไดวาการสอนคําสอนก็คืองานหนึ่งใน
ศาสนบริการดานพระวาจา ซึ่งมุงหวังที่จะทําใหความเชื่อของคนเรามีชีวิตมากขึ้น มีสํานึกและ
นําไปสูการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยการใหการศึกษาอบรม นอกจากนั้น คูมือฯ นี้ยังใหคําจํากัด
ความของการสอนคําสอนอีกวา “ในขอบขายของงานอภิบาล การสอนคําสอนเปนศัพทที่จะตองใช
สําหรับกิจการของคริสตศาสนจักร ในการนําสมาชิกของคริสตศาสนจักรทั้งสวนตัวและสวนรวม
ใหลุถึงความเชื่อสมบูรณ” (GDC, 1997: 21)

- 33 ดังนั้น จากเอกสารคูมือแนะแนวการสอนคําสอนทั่วไป จึงสรุปไดวา
จุดมุงหมายของการสอนคําสอนก็คือ การนําผูที่มีความเชื่อ (อยูแลว) ไปสูความเชื่อที่สมบูรณ
การนําเสนอที่ชัดเจนของคูมือเกี่ยวกับจุดมุงหมายของการสอนคําสอนนี้ เปนการสนับสนุน
เทววิทยาของการสอนคําสอน ซึ่งในเทววิทยานี้การสอนคําสอนถูกจัดใหอยูในขอบขายงานอภิบาล
ของคริสตศาสนจักร
2) เอกสารการประกาศพระวรสารในโลกปจจุบัน (Evangelii Nuntiandi, 1975)
วันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1975 อันเปนปที่ 13 แหงสมณสมัยของพระสันตะปาปา
เปาโล ที่ 6 พระองคไดออกเอกสาร “Evangelii Nuntiandi” (การประกาศพระวรสารในโลก
ปจจุบัน) โดยมีชื่อยอเปนทางการวา “EN” เอกสารฉบับดังกลาว ไดอธิบายความหมายของการสอน
คําสอนไววา เปนงานพื้นฐานของคริสตศาสนจักร กลาวคือ การสอนคําสอนเปนการประกาศ
พระวรสาร ซึ่งเปนหนาที่โดยตรงของคริสตศาสนจักร (EN, 1975: 14) การสอนคําสอนถูกจัดให
อยูในรูปแบบหรือเครื่องมือที่สําคัญในงานการประกาศพระวรสาร เนื่องจาก เคยมีการนิยาม
การประกาศพระวรสารวา เปนการประกาศพระเยซูคริสตเจาแกผูที่ไมรูจักพระองค ในรูปแบบของ
การเทศนาก็มี เปนการอธิบายคําสอนก็มี เปนการประกอบพิธีลางบาปและพิธี (ศีล) ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ
ก็มี (EN, 1978: 17) วิธีอยางหนึ่งที่ไมควรละเลยเสียในประกาศพระวรสารก็คือการแปลคําสอน
ซึ่งสติปญญา (โดยเฉพาะสติปญญาของเด็กและบรรดาเยาวชน) นั้นตองการจะเรียนรูขอคําสอน
ที่เปนพื้นฐานและขอความจริงตางๆ ที่พระเจาไดทรงเผยแสดงและคริสตศาสนจักรพยายามอธิบาย
ใหเขาใจยิ่งขึ้นเรื่อยๆตลอดมาในประวัติศาสตรและเขาตองการเรียนรูในเรื่องดังกลาวโดยมีผูสอน
ใหอยางมีแบบแผน (EN, 1978: 14)
จากการเสนอแนวทางจากเอกสารดังกลาวทําใหเขาใจไดวา การสอนคําสอน
เปนการใหการอบรมทางศาสนาอยางเปนระบบแกเด็กๆ และเยาวชนที่รับพิธีลางบาปแลว
ดวยคําสั่งสอนพื้นฐานของคริสตศาสนจักร
3) เอกสารการสอนคําสอนในยุคปจจุบนั (Catechesi Tradendae, 1979)
วันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ. 1979 พระสันตะปาปา ยอหนปอล ที่ 221 ไดออกเอกสาร
ชื่อ "การสอนคําสอนในยุคปจจุบัน" (Catechesi Tradendae) โดยใหใชชื่อยอวา “CT” ซึ่งถือไดวา
เอกสารฉบับดังกลาว เปนเอกสารที่ทรงอิทธิพลตอกิจการคําสอนตางๆ อยางมากที่สุดในชวง
ทศวรรษที่ผานมา และตราบจนปจจุบันนี้ เอกสารฉบับดังกลาวไดใหหลักการสอนคําสอนที่ถูกตอง
โดยวางอยูบนพื้นฐานทางเทววิทยาของคริสตศาสนจักร โดยมีพื้นฐานจากพระคัมภีร คําสอนของ
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ดํารงตําแหนงประมุขคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิก ระหวาง ค.ศ. 1978-2005.

- 34 สภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 และขอมูลจากเอกสารงานคําสอนฉบับกอนๆ โดยเริ่มดวยการอางอิง
พระบัญชาสุดทายที่พระเยซูคริสตเจาทรงมอบใหกับบรรดาอัครสาวกที่วา “จงออกไปประกาศ
ขาวดี แกนานาชาติใหมาเปนศิษยของพระองค และทรงสอนพวกเขาใหถือตามทุกสิ่งทุกอยาง
ที่พระองคไดทรงสอนไว” (มธ 28:19-20) (CT, 1979: 1)
ขอความจากพระคัมภีรดังกลาว อธิบายไดวาการสอนคําสอนเปนสวนที่สําคัญ
สวนหนึ่งในกระบวนการทําใหผูอื่นมาเปนศิษยของพระเยซูคริสตเจา สวนแรกสุดก็คือ การเทศนา
ที่นําไปสูการกลับใจและการรับพิธีลางบาป สวนที่สองก็คือ การสอนคําสอนหรือการสอนซึ่ง
นําไปสูชีวิตตามพระบัญชาของพระเยซูคริสตเจา ขออางอิงนี้ยังพาดพิงไปถึงความหมายของ
การสอนคําสอนสามประการ ไดแก
(1) การสอนคําสอนเปนการสอนบทบัญญัติของพระเยซูคริสตเจา
(2) การสอนคําสอนเปนการสอนที่ใหกับผูท ี่รับพิธีลางบาปแลว
(3) การสอนคําสอนเปนการสอนที่มุงหวังใหผูเรียนปฏิบัติตามบทบัญญัติของ
พระเจา
กลาวคื อ พิ ธีลางบาปเป นการบง บอกและอางอิงไปถึง เรื่องการเทศนสอน
ซึ่งนําผูคนใหมีความเชื่อในพระเยซูคริสตเจาและเขารับพิธีลางบาป จากนั้นจึงเปนเรื่องของการสอน
บทบัญญัติของพระเจา ซึ่งจะชวยเขาหรือนําพวกเขาใหปฏิบัติบทบัญญัติของพระเจาในชีวิตของ
พวกเขา เอกสารนี้นําเสนอวา การสอนคําสอนเปนงานสืบทอดศาสนบริการเรื่องการเทศนสอนของ
พระเยซูคริสตเจา (CT, 1979:7-8) พระเยซูคริสตเจาทรงมอบหมายศาสนบริการนี้ใหกับบรรดาอัครสาวก และบรรดาอัครสาวกก็มอบหมายหนาที่นี้ตอมายังผูสืบทอดทั้งหลาย ซึ่งก็คือ บรรดามุขนายก
และบาทหลวงของคริสตศาสนจักร
เอกสารนี้ยังย้ําวาการสอนคําสอนเปนรูปแบบหนึ่งของการประกาศพระวรสาร (Evangelization) แตไมไดระบุเฉพาะเจาะจงวาเปนการเทศน หรือการประกาศในขั้นเริ่มตน
(เหมือนดังในเอกสารของพระสันตะปาปา ปอล ที่ 6) ดังขอความในเอกสารฯ ที่ใหคําอธิบายไววา
“การสอนคําสอนก็คือ การอบรมเด็กๆ เยาวชน และผูใหญใหเติบโตในความเชื่อ โดยการถายทอด
คําสอนสําหรับคริสตชนตามลําดับ และทําอยางเปนระบบ เพื่อใหผูเรียนเติบโตในความเชื่อจนถึง
ขั้นสมบูรณ” (CT, 1979: 18) และอธิบายตอไปวา “ลักษณะเฉพาะของการสอนคําสอนซึ่งแตกตาง
จากการประกาศพระวรสารขั้นแรกสําหรับผูเริ่มสมัครเขาเปนคริสตชนมีจุดมุงหมายสองประการ
คือ เพื่อทําใหความเชื่อเติบโตจนถึงขั้นสมบูรณ และเพื่ออบรมใหเปนสาวกที่แทจริงของพระเยซูคริสตเจาโดยอาศัยความรูที่ลึกซึ้งและเปนระบบในเรื่องของพระเยซูคริสตเจา และคําสอนของ
พระองค"นอกจากนั้น เอกสารดังกลาวยังไดบงบอกถึงจุดมุงหมายเฉพาะหรือวัตถุประสงคพื้นฐาน
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มุงไปสูความไพบูลยและการหลอเลี้ยงชีวิตคริสตชนของสัตบุรุษ ทั้งผูเยาวและผูสูงอายุ ใหเจริญ
งอกงามขึ้นทุกวัน นั่นก็คือ การบันดาลใหเมล็ดพันธุแหงความเชื่อที่พระเจาไดทรงหวานไว
โดยการประกาศขาวดีครั้งแรกและพิธีลางบาปนั้น ใหเจริญงอกงามขึ้นทั้งดานความรูและชีวิต”
(CT, 1979: 20)
ดังนั้น จึงสรุปไดวาเอกสารนี้ไดอธิบายถึงเทววิทยาแหงงานคําสอนไดอยาง
ลึกซึ้ง กลาวคือ งานคําสอนถูกจัดใหอยูในรูปแบบหนึ่งของกระบวนการประกาศพระวรสารเปน
เครื่องมือหนึ่งในการประกาศพระวรสาร เอกสารนี้ยังไดแยกแยะใหเห็นถึงความแตกตางระหวาง
การประกาศพระวรสารในขั้นแรกเริ่มกับงานคําสอนไวอยางชัดเจน และไดนําเสนอวางานคําสอน
เปนการสืบทอดศาสนบริการเรื่องการสอนของพระเยซูคริสตเจาและเปนการสืบทอดงานสอนของ
คริสตศาสนจักร ยี่งกวานั้นยังไดใหความกระจางเกี่ยวกับเปาหมายหรือวัตถุประสงคของการสอน
คําสอนไวอยางชัดเจน นั่นก็คือการนําผูฟงไปสูการมีชีวิตคริสตชนที่สมบูรณ นั่นก็คือชีวิต
แหงความเชื่อของคริสตชนนั่นเอง
ดังนั้น ความหมายของการสอนคําสอนจากเอกสาร การสอนคําสอนในยุค
ปจจุบัน จึงสรุปไดวา งานคําสอนเปนเครื่องมือที่จะอบรมชีวิตแหงความเชื่อของคริสตชน
4) เอกสารคําสอนคริสตศาสนจักรคาทอลิก (Catechism of the Catholic
Church, 1992)
วันที่ 11 ตุลาคม ค.ศ. 1992 พระสันตะปาปา ยอหนปอล ที่ 2 ไดรับรองและ
ทรงมอบหนังสือที่สําคัญเกี่ยวกับงานคําสอนของคริสตศาสนจักร ชื่อ เอกสาร “คําสอนคริสตศาสนจักรคาทอลิก” หรือในภาษาอังกฤษวา “Catechism of the Catholic Church” โดยใชอักษรยอ
วา “CCC” ในเอกสารดังกลาว แบงเนื้อหาคําสอนออกเปนสี่ภาค กลาวคือ
(1) ภาคการประกาศยืนยันความเชื่อ
(2) ภาคการเฉลิมฉลองธรรมล้ําลึกคริสตชน -พิธีกรรม - ศีลศักดิ์สิทธิ์
(3) ภาคชีวิตในพระเยซูคริสตเจา-พระบัญญัติ
(4) ภาคการภาวนาของคริสตชน
ความเชื่อมโยงกันของทั้งสี่ภาคนี้ พระสันตะปาปา ยอหนปอลที่ 2 ไดทรง
เขียนไวในคํานําวา “ธรรมล้ําลึกแหงพระคริสตศาสนา คือ สิ่งที่ตองเชื่อ (ภาคหนึ่ง) ธรรมล้ําลึก
ที่ไดรับการเฉลิมฉลองและสื่อออกไปในการประกอบพิธีกรรม (ภาคสอง) ธรรมล้ําลึกนี้มีอยูเพื่อให
ความสวางและค้ําจุน บุตรทั้งหลายของพระเจา ในการประพฤติปฏิบัติของพวกเรา (ภาคสาม)
ธรรมล้ําลึกนี้เปนพื้นฐานแหงการภาวนาของเราซึ่งการแสดงออกที่พิเศษสุดก็อยูที่บท “ขาแต
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และการวิงวอนแทนของเรา (ภาคสี่)”
นอกจากนั้น เอกสารดังกลาวไดใหความหมายของการสอนคําสอนไวดวยวา
"การสอนคํ า สอน
คื อ
การใหก ารศึก ษาในเรื่อ งความเชื่ อ แก เ ด็ ก ๆเยาวชนและผู ใ หญ
ซึ่งประกอบดวยการสอนเรื่องหลักคําสอนของพระเยซูคริสตเจาอยางเปนระบบ ดวยความมุงหมาย
ที่จะสอนใหรูลูทางไปสูบูรณภาพแหงชีวิตคริสตชน" (CCC, 1992: 5) การสอนคําสอนยังถูกจัดให
เปนปจจัยหนึ่งในงานอภิบาลของคริสตศาสนจักรซึ่งเปนปจจัยที่ผูกพันอยางชิดสนิทกับชีวิตทั้งชีวิต
ของคริสตศาสนจักร มิเพียงแตในเรื่องของการขยายขอบเขตเชิงภูมิศาสตร และการเพิ่มพูนดาน
จํานวน แตรวมถึงการเจริญเติบใหญภายในของคริสตศาสนจักรดวย(CCC, 1992: 7) แมวา
วั ต ถุ ป ระสงค พื้ น ฐานของการสอนคํ า สอนจะเป น การนํ า ผู ฟ ง ให ก า วไปสู ก ารมี ชี วิ ต คริ ส ตชน
ที่สมบูรณ ครบครันแล ว การสอนคํ าสอนยั งเปน เครื่องมือสํ าคัญเพื่อเป นการให การอบรมชีวิต
แหงความเชื่อใหกับบรรดาคริสตชนอีกดวย
เนื้อหาเอกสารในสี่ภาคนี้ แบงออกเปนขอยอยๆ ได 2,856 ขอ การจัดแบง
เนื้อหานั้น ยังคงยึดรูปแบบตามหนังสือคําสอนของปโอที่ 5 (ค.ศ. 1566) หรือหนังสือคําสอน
แหงสภาสังคายนาเมืองเตรนท แมวาหนังสือคําสอนเหลานี้จะไดอธิบายถึงเนื้อหาทั้งหมดของ
คริสตศาสนจักร คาทอลิก แตไมไดหมายความวา คริสตชนทุกคน ทุกประเทศตองใชหนังสือนี้
โดยยกเลิกของเกาใหหมดหนังสือนี้มิไดมาแทนหนังสือคําสอนของแตละทองถิ่น แตจะมุงใหเกิด
กําลังใจ และเปนคูมือใหแตละคริสตศาสนจักรทองถิ่นไดเรียบเรียงคําสอนของตนเองใหเหมาะกับ
ทองถิ่นตามสถานการณและวัฒนธรรมของตน
ดังนั้ น การสอนคริสตศาสนธรรมองคริ สตศาสนจักรซึ่ง เริ่ มต น ตั้ง แตคริสตศาสนจัก ร
ยุคแรกๆ จนปจจุบัน ถือเปนภารกิจสําคัญที่ดําเนินงานอยางตอเนื่องและมีพัฒนาการ ซึ่ง ประวิทย
พงษวิรัชไชย (2550) เสนอคําศัพทสําคัญที่ใชเชื่อมโยงกับการสอนคริสตศาสนธรรมตามประวัติ
ของคริสตศาสนจักร ไดแก การประกาศขาวดี การเทศน การสอนคําสอน และเทววิทยา แตละคํา
มีการอธิบายในรายละเอียด ดังนี้
(1) การประกาศขาวดี (Kerygma) เปนการแจงขาวดีเรื่องพระเจา ใหผูที่ยังไมรูเรื่องไดรับ
ทราบ ลักษณะการประกาศขาวดีแหงความรอดดังกลาว อยูที่การประกาศขอความเชื่อพื้นฐาน
ใหผูอื่นที่ยังไมใชคริสตชนรับรูวาพระเยซูคริสตเจา คือ พระบุตรของพระเจา ไดทรงสิ้นพระชนม
เพื่อมนุษยชาติและไดทรงกลับคืนพระชนมชีพ ใครที่เชื่อและปฏิบัติตามคําสอนของพระองคจะได
ชีวิตเที่ยงแท
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แตเปนการสั่งสอนที่ไมตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางเปนระบบ (Systematic) ตามปกติจะทําควบคูไป
กับพิธีกรรม เนนหนักดานภาคปฏิบัติและชีวิตคุณธรรมเทศนตามเนื้อหาของพิธีกรรมนั้นๆ
แตละครั้ง
(3) การสอนคําสอน (Catechesis) เปนการสั่งสอนหรือการอธิบายที่อยูระหวางการประกาศ
ขาวดีและการเทศนเปนการสอนคนที่รูจักขาวดีเรื่องพระเจา และพรอมจะเปนคริสตชน (สําหรับผูที่
ยังไมไดรับพิธีลางบาป) หรือคนที่เปนคริสตชนแลวแตยังตองศึกษาใหรูจักคําสอนของพระเยซูคริสตเจาใหลึกซึ้งขึ้น เพื่อจะเขารวมกลุมคริสตชนในการประกอบพิธีกรรมและหลอเลี้ยงชีวิต
คริสตชนดวยพระวาจาและพิธี (ศีล) ศักดิ์สิทธิ์ การสอนคําสอนจึงเปนการประกาศขาวดีแหงความ
รอดที่จัดอยางเปนระเบียบแบบแผน (Systematic) เปนเรื่องๆ ตอกันมิใชแบบคําเทศนเปนครั้งคราว
(4) เทววิทยา (Theology) เปนการอธิบายความหมายที่ลึกซึ้ง และเปนการคนหาคําอธิบาย
ที่จะชวยใหเราเขาใจการเผยแสดงของพระเจาตอมนุษยดีขึ้น วิชาเทววิทยาจึงมีทั้งคําสอน และ
ในขณะเดียวกันก็ปะปนดวยการเสนอความเห็น การแปลความ ฯลฯ ซึ่งคริสตศาสนจักรจะเปน
ผูชี้ขาดวาเปนความเห็นที่ถูกตอง หรือที่ผิดหลงไปจากขอความจริงของความเชื่อเที่ยงแท
การสอนคริสตศาสนธรรม หรือ “คําสอน” จึงหมายถึง การจัดการศึกษาอบรมอยางเปน
ระบบแกผูสนใจสมัครเขาเปนคริสตชน และผูเปนคริสตชนอยูแลว ใหมีความสัมพันธที่ลึกซึ้งกับ
พระเยซูคริสตเจา เพื่อเปนคริสตชนที่มีคุณภาพตามแนวทางของคริสตศาสนจักร โดยมีรูปแบบ
ที่หลากหลายตามสถานการณในประวัติศาสตรและพัฒนาการของคริสตศาสนจักรที่พัฒนารูปแบบ
การสอนคริ ส ตศาสนธรรมให ส อดคล อ ง เหมาะสมกั บ แต ล ะยุ ค สมั ย สอดคล อ งกั บ วี ร ะ
อาภรณรัตน (2005) ที่สรุปความหมายของการอบรมคริสตศาสนธรรม วา การอบรมคริสตศาสนธรรม (การสอนคําสอน) คือ การอบรมเด็ก ๆ เยาวชนและผูใหญใหเติบโตในความเชื่อ
โดยการถายทอดคําสอนสําหรับคริสตชนตามลําดับ และทําอยางเปนระบบ เพื่อใหผูเรียนเติบโต
ในความเชื่อจนถึงขั้นสมบูรณ สอดคลองกับเอกสารการสอนคําสอนในยุคปจจุบัน (Catechesis
Tradendae, CT, 1979: 18) ที่อธิบายความหมายของการสอนคริสตศาสนธรรมวา การสอนคริ
สตศาสนธรรม (การสอนคําสอน) หมายถึง การอบรมเด็กๆ เยาวชน และผูใหญ ใหเติบโตในความ
เชื่อ โดยการถายทอดคําสอนและประสบการณชีวิตแหงความเชื่อ สําหรับคริสตชนอยางเปนลําดับ
และเปนระบบ เพื่อใหผูเรียนเติบโตจนบรรลุวุฒิภาวะแหงความเชื่อ
2. เปาหมาย และเนื้อหาการสอนคริสตศาสนธรรม
จากเอกสารคู มื อ แนะแนวทั่ ว ไปสํ า หรั บ การสอนคํ า สอน (General
Directory
for Catechesis, 1971) ไดใหแนวทางเกี่ยวกับการสอนคริสตศาสนธรรม ตามแนวทางของ
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ดังกลาวมากําหนดเปนแนวทางการจัดทําคูมือแนะแนวการสอนคําสอนในประเทศไทย โดยเฉพาะ
สภาประมุ ข แห ง บาทหลวงโรมั น คาทอลิ ก แห ง ประเทศไทย โดยคณะกรรมการคาทอลิ ก เพื่ อ
คริสตศาสนธรรม ไดแตงตั้งและมอบหมายใหคณะกรรมการจัดทําคูมือแนะแนวการสอนคําสอน
ในประเทศไทย ดําเนินการจัดทํารางคูมือแนะแนวการสอนคําสอนในประเทศไทย จนประกาศ
ทดลองใชใน ค.ศ. 2005
2.1 เปาหมาย
วี ร ะ อาภรณ รั ต น (2550) สรุ ป ความคิ ด จากการศึ ก ษาเอกสารคู มื อ แนะแนว
การสอนคําสอนทั่วไป (General Directory for Catechesis, 1971) เสนอวาเปาหมายการสอนคริสตศาสนธรรม คือ การชวยพี่นองคริสตชนใหเปนหนึ่งเดียว สนิทสัมพันธกับพระเยซูคริสต และ
ดําเนินชีวิตตามคําสั่งสอนของพระองค (GDC, 1997: 80) ดังนั้น ภารกิจขั้นพื้นฐานของ
งานอบรม ตามเอกสารคูมือแนะแนวการสอนคําสอนทั่วไป (GDC, 1997: 85 – 86) ไดแก
1) สงเสริมความรูดานความเชือ่ ในคริสตศาสนา
2) ศึกษาเรื่องเกีย่ วกับพิธีกรรม และศีลศักดิ์สทิ ธิ์
3) ฝกอบรมการดําเนินชีวิตในพระคริสตเจา และตามคําสอนของคริสตศาสนจักร
ปจจุบัน
4) สอนใหรูจักภาวนา
5) สอนใหรักและรับใชชุมชน
6) สอนใหเปนธรรมทูต กลาแบงปนความเชือ่
สอดคล อ งกั บ แนวทางจากเอกสารการสอนคํ า สอนในยุ ค ป จ จุ บั น (Catechesis
Tradendae, CT, 1979: 5) และเอกสารคําสอนคริสตศาสนจักรคาทอลิก (Catechism of the Catholic
Church, CCC, 1992: 426) ที่กลาววา เปาหมายของการอบรมคริสตศาสนธรรม คือ การพัฒนาชีวิต
คริสตชนใหเปนหนึ่งเดียว สนิทสัมพันธกับพระเยซูคริสตเจาอยางแนนแฟน ดวยการดําเนินชีวิต
ตามคําสอนของพระองค
2.2 เนื้อหาการสอนคริสตศาสนธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม (2005: หมวดที่ 3) ในเอกสารราง
คูมือแนะแนวการสอนคําสอนในประเทศไทย ไดอธิบายแหลงที่มาและเนื้อหาการสอนคริสตศาสนธรรม ดังนี้
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เพื่อใหการสอนคริสตศาสนธรรมดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน เนื้อหา
คริสตศาสนธรรมจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของการเผยแสดงของพระเจาที่ปรากฏอยูในพระคัมภีร
ศักดิ์สิทธิ์และในธรรมประเพณีของคริสตศาสนจักร ซึ่งแสดงออกโดยผานทางการชี้นําและการ
รับรองจากอํานาจการสอนของคริสตศาสนจักร พิธีกรรม เทววิทยา ประจักษพยานชีวิตของ
บรรดาผูศักดิ์สิทธิ์ คุณคาทางศาสนาและวัฒนธรรมประจําทองถิ่นที่ผูเรียนอาศัยอยู (GDC, 1997:
94-95) ซึ่งนําเสนอเปนโครงสราง ดังนี้
พิธีกรรม
พระคัมภีร
พระวาจา

คําสอนคริสตศาสนจักร
เทววิทยา
ประจักษพยาน

ธรรมประเพณี
คุณคาทางศาสนา
และวัฒนธรรม
ภาพที่ 1. กรอบโครงสรางเนื้อหาคริสตศาสนธรรม
2.2.2 หลักเกณฑในการนําเสนอเนื้อหา
หลักเกณฑในการนําเสนอเนื้อหา ตองเนนที่พระเยซูคริสตเจา และขาวดี
ที่พระองคนําเสนอในประวัติศาสตรมนุษยชาติ ภายใตการสืบตองานผานทางอัครสาวกและผูสืบ
ตํ า แหน ง โดยประยุ ก ต เ ข า กั บ วั ฒ นธรรมและสามารถนํ า ไปสู ก ารดํ า เนิ น ชี วิ ต ในแต ล ะท อ งถิ่ น
กลาวคือ (คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม, 2005: 28 – 30)
(1) พระเยซูคริสตเจาเปนศูนยกลางในการสอนคริสตศาสนธรรม หมายถึง
เนื้อหาคริสตศาสนธรรมเปนสารแหงพระวรสาร มิไดมาจากมนุษย แตเปนพระวจนาตถของ
พระเจา “คําสั่งสอนของเรามิใชของเราเอง แตเปนของผูทรงใชเรามา” (ยน 7: 16) ดังนั้น ทุกสิ่งที่
การสอนคริสตศาสนธรรมถายทอดใหนั้นก็คือ “คําสั่งสอนของพระเยซูคริสตเจา” (GDC, 197: 98)
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จะนําไปสูการยืนยันความเชื่อในพระตรีเอกภาพ
เพราะธรรมล้ําลึกของพระตรีเอกภาพเปน
ศูนยกลางธรรมล้ําลึกของความเชื่อและชีวิตคริสตชน (CCC, 1992: 234; 2157, GDC, 1997:
99-100)
(2) เนื้อหาคริสตศาสนธรรมเปนการประกาศเรื่องความรอดพน กลาวคือ
การสอนเกี่ยวกับพระอาณาจักรของพระเจา (ความยุติธรรม ความรัก สันติสุข ฯลฯ) ซึ่งเริ่มตั้งแต
บนโลกนี้ (GDC, 1997: 101-102)
ขาวดีเกี่ยวกับพระอาณาจักรของพระเจา ที่ประกาศเรื่องความรอดพนนั้น
ยอมรวมถึงเนื้อหาการปลดปลอยใหเปนอิสระจากความทุกข ความยากจน ความอยุติธรรม
ยาเสพติด ฉอราษฎรบังหลวง ฯลฯ ดังนั้นสารแหงการปลดปลอย มิอาจมีขอบเขตจํากัด ไมวาจะ
เปนดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม หรือดานขอความเชื่อ (GDC, 1997: 103-104)
(3) เนื้อหาคริสตศาสนธรรมมีแหลงกําเนิดจากการยืนยันความเชื่อของ
คริสตศาสนจักร อันสืบเนื่องมาจากอัครสาวก บรรดาผูศักดิ์สิทธิ์ ปตาจารย นักปราชญและ
บรรดาผูนําของคริสตศาสนจักร(GDC, 1997: 105-106) ซึ่งมีลักษณะทางประวัติศาสตรของ
พระธรรมล้ําลึกแหงความรอดพน โดยใชพระคัมภีรเปนหลักในการสอนคริสตศาสนธรรมเพื่อจะ
แสดงใหมนุษยรูวาพระเปนเจาทรงเผยแสดงพระองคเอง “ดวยกิจการและพระวาจา” (GDC, 1997:
107-108)
(4) การสอนคริสตศาสนธรรมตองมีการประสานขาวดีของพระเยซูเจาเขา
กับวัฒนธรรมทองถิ่น (Inculturation) ซึ่งจําเปนตองศึกษาและเขาใจอยางถองแทถึงวัฒนธรรมไทย
โดยยึดหลักการพื้นฐานสองประการ คือ การสอดคลองกับพระวรสารและการเปนหนึ่งเดียวกับ
คริสตศาสนจักรสากล (GDC, 1997: 109 - 110) เนื้อหาการสอนคริสตศาสนธรรมตองมี
ความครบถวนของสารแหงพระวรสาร ในการสอนคริสตศาสนธรรมจะตองถายทอดสารแหง
พระวรสารอยางซื่อสัตยและครบถวน มิใชการนําเสนอแบบแบงสวนหรือบิดเบือน (GDC, 1997:
111-113)
(5)
เนื้อหาการสอนคริสตศาสนธรรมตองเปนสารที่เขาใจงายและ
เปนลําดับขั้นตอน
เนื่องจากขอความจริงบางประการมีพื้นฐานมาจากขอความเชื่ออื่นๆ และ
มีความเชื่อมโยงกันและกัน ดังนั้น การนําเสนอเนื้อหาคริสตศาสนธรรม ควรเปนลําดับขั้นตอน
ดังนี้ คือ ประวัติศาสตรแหงความรอดพน ความเชื่อ พิธีกรรม พระบัญญัติและการภาวนา (GDC,
1997: 114-115)
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ดําเนินชีวิต การสอนคริสตศาสนธรรมมิใชสอนเรื่องพระเจาเทานั้น แตตองประยุกตใหเขากับ
ชีวิตมนุษย โดยคํานึงถึงสภาพของสังคม เศรษฐกิจ ความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม
รวมสมัย (GDC, 1997: 116-117)
ที่สุด หลักเกณฑในการนําเสนอเนื้อหาคริสตศาสนธรรม ใหนําเสนอเนื้อหา
สอดคล อ งกั บ เอกสารคํ า สอนทางการของคริ ส ต ศ าสนจั ก รฉบั บ ล า สุ ด ซึ่ ง พระสั น ตะปาปา
ยอหน ปอล ที่ 2 ทรงมีคําสั่งใหแตงตั้งคณะกรรมาธิการจัดทํา ทรงรับรองเอกสารดังกลาว วันที่ 25
มิถุนายน ค.ศ. 1992 และทรงมีคําสั่งใหจัดพิมพและเผยแพรหนังสือคําสอนคริสตศาสนจักรคาทอลิก (Catechism of the Catholic Church) ในวันที่ 11 ตุลาคม ค.ศ. 1992 “เพื่อใหบาทหลวง
และผูมีความเชื่อทุกคนใชหนังสือเลมนี้อยางสม่ําเสมอในงานธรรมทูตของตนในการประกาศ
ความเชื่อ...ใชเปนตนฉบับอางอิงที่แนนอนและถูกตองถองแทในการสอนหลักคริสตศาสนจักร
คาทอลิก และโดยเฉพาะเพื่อการเรียบเรียงหนังสือคําสอนของทองถิ่น”
เนื้อหาเอกสารดังกลาว ประกอบดวยสี่ภาคสําคัญ ไดแก
ภาค 1 การประกาศยืนยันความเชื่อ นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อคาทอลิก
อธิบายบทขาพเจาเชื่อ
ภาค 2 การเฉลิมฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจา นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ
พิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์
ภาค 3 ชีวิตในพระคริสตเจา นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของคริสตชนอาศัยพระบัญญัติ 10 ประการ
ภาค 4 การภาวนาแบบคริสตชน นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการภาวนาในชีวิต
คริสตชน และอธิบายบทขาแตพระบิดา
หนังสือคําสอนทางการของคริสตศาสนจักรคาทอลิก เปนคลังแหงความเชื่อของ
คริสตศาสนจักร ที่มีพื้นฐานอางอิงจากพระคัมภีร ธรรมประเพณี คําสอนของบรรดาปตาจารย
นักปราชญของคริสตศาสนจักรและคําสอนของพระสันตะปาปา และสาสนจากสมณกระทรวง
ตางๆ ในสมัยปจจุบัน (GDC, 1997: 124-125)
2.2.3 เนื้อหาคริสตศาสนธรรม
เนื้ อ หาคริสตศาสนธรรมมีพื้ น ฐานอยูที่ ความเชื่อ ในพระเจา มีศู น ย ก ลางบน
การเผยแสดงของพระเจา ผานทางพระเยซูคริสตเจาที่นําเสนอขาวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจา
โดยสํานึกถึงบทบาทของพระจิตเจาที่ประทับอยูในคริสตศาสนจักร และตัวอยางการดําเนินชีวิต
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(คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม, 2005: 24 – 27)
(1) เนื้ อ หาคริ ส ตศาสนธรรมมี พื้ น ฐานอยู ที่ ค วามเชื่ อ ในพระเจ า กล า วคื อ
เนื้อหาคริสตศาสนธรรมตองอยูในบริบทของความเชื่อเรื่องพระเจา ในฐานะที่พระองคทรงเปน
พระผูสรางและสิ่งสรางที่สําคัญที่สุด คือ มนุษย โดยใหมีภาพลักษณของพระองค (ปฐก 1:26)
คุณลักษณะของพระเจา คือ ทรงเปนองคแหงความรัก ความเมตตา เนื้อหาคริสตศาสนธรรม
ตองนําผูเรียนใหเขาสัมผัสกับพระเจาผูประทับอยูทามกลางเรา (ยน 1:14) และเพื่อนมนุษยทุกคน
เราทุกคนจึงเปนพี่นองกัน รวมมือกันในการปกปอง ดูแล และอนุรักษสิ่งสรางตางๆ รอบตัวเรา
(2) ศูนยกลางการสอนคริสตศาสนธรรมอยูที่การเผยแสดงของพระเจา กลาวคือ
มนุษยรูจักพระเจาไดจากการเผยแสดงของพระองคโดยผานทางกิจการและพระวาจา(GDC 38)
ในประวัติศาสตรชาติอิสราเอล โดยผานทางบรรดาบุคคลตางๆ ในพันธสัญญาเดิม และการเผย
แสดงของพระองคที่สมบูรณที่สุดอยูที่องคพระบุตรพระเยซูคริสต (ฮบ 1:1-2)
(3) เนื้อหาการสอนคริสตศาสนธรรมเนนความสัมพันธกับพระเยซูเจา เนื่องจาก
ชีวิตของพระเยซูคริสตทําใหรูวาพระเจาคือใคร คําสอนของพระองคเปนหนทาง ความจริง และ
ชีวิต (ยน 14:6) มนุษยสามารถคนหาคําตอบของชีวิตไดจากการศึกษาชีวิตของพระองค เชน เกิดมา
ทําไม ตายแลวไปไหน ความทุกขมีความหมายอยางไร ทําความดีไปทําไม ฯลฯ การสอนคริสตศาสนธรรมจึงตองนําเสนอชีวิตของพระเยซูคริสต ใหผูเรียนไดเกิดความรัก ความศรัทธา และ
ดําเนินชีวิตตามแบบอยางของพระองค
(4) เนื้อหาคริสตศาสนธรรม คือ ขาวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจา ขาวดี
ที่พระเยซูคริสตทรงนํามาประกาศแกมนุษย คือ ขาวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจา ซึ่งเปนขาวดี
สําหรับทุกคน เปนอาณาจักรแหงความรักและสันติสุข เปนพิเศษสําหรับผูยากจน ผูถูกทอดทิ้ง ฯลฯ
ในเวลาเดียวกันก็เปนอาณาจักรแหงความยุติธรรม และการพิพากษา (GDC 103) และพระองคทรง
เชื้อเชิญมนุษยทุกคนใหเขามาเปนสมาชิกแหงพระอาณาจักรนี้ (มธ 28:19)
(5) เนื้อหาคริสตศาสนธรรม เนนบทบาทของพระจิตเจา เนื่องจากขาวดีแหง
ความหวังเรื่องพระอาณาจักรของพระเจาปรากฏอยูในชีวิต พันธกิจ พระทรมาน การสิ้นพระชนม
และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสต ซึ่งเปนอาณาจักรแหงชีวิตที่สําเร็จสมบูรณโดย
อาศัยพระพรของพระจิตเจา ดังนั้น การสอนคริสตศาสนธรรมจะตองเชิญชวนใหผูเรียนเปดใจรับ
พระพรของพระจิตเจา เพื่อความเชื่อของตนเองและความดีของสวนรวม ภายใตพระญาณเอื้ออาทร
ของพระเจา
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คริสตศาสนจักรก็เทากับเชื่อฟงพระองค ดังนั้น งานคริสตศาสนธรรมจะตองมีความซื่อสัตยตอ
คริสตศาสนจักร หนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ สากล และสืบจากอัครสาวก
อยางไรก็ตาม การดําเนินชีวิตตามแนวทางคริสตศาสนธรรมของพระเยซูคริสตมิใชวาจะราบรื่น หรือไมมีอุปสรรคใดๆ ดวยเหตุนี้ พระเจาทรงเมตตาประทานเครื่องมือ
ศักดิ์สิทธิ์มาเพื่อชวยเหลือมนุษยใหมีความเชื่อและพัฒนา
โดยอาศัยพระวาจา ศีลศักดิ์สิทธิ์
พระบัญญัติ และการภาวนา
(6) เนื้อหาคริสตศาสนธรรม ใหนําเสนอแบบอยางการดําเนินชีวิตของสมาชิก
คริสตศาสนจักร ในบรรดาสมาชิกของคริสตศาสนจักร พระแมมารีย ทรงเปนแบบฉบับของ
ผูที่ ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า สอนของพระเจ า (มธ 12: 46-50) ดั ง นั้ น เราต อ งให ค วามสํ า คั ญ กั บ การสอน
คริสตศาสนธรรมเรื่องพระแมมารีย ผูใหกําเนิดพระเยซูคริสตเจา พระแมทรงเปนเพื่อนรวมทาง
และแบบอยางแหงความเชื่อของเรา
คริสตชนยังไดรับแรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิตตามหลักคําสอนของ
พระเยซูคริสต จากแบบอยางของบรรดาผูศักดิ์สิทธิ์ ผูแพรธรรม และผูชอบธรรม ที่เจริญชีวิต
เปนประจักษพยานแหงความรักและความเชื่อ ดังนั้น การสอนคริสตศาสนธรรมจะตองให
ความสําคัญกับแบบอยางชีวิต ของบุคคลตางๆ เหลานี้ดวย
(7) เนื้อหาการสอนคริสตศาสนธรรม ตองตระหนักถึงคุณคาและวัฒนธรรม
เนื่องจากพระเจาทรงเผยแสดงพระองคในความดีงามของวัฒนธรรม คุณคาทางศาสนาและหลัก
ศีลธรรมตางๆ ดังนั้น เนื้อหาคริสตศาสนธรรมจะตองพิจารณาถึงคุณคาและความหมายที่ดีงามจาก
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผูเรียนดวย (GDC 95)
3.2.4 เนื้อหาคริสตศาสนธรรมการตามวัย
เพื่อใหการสอนคริสตศาสนธรรมบรรลุผลตามจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การสอน
คริ ส ตศาสนธรรมไม เ พี ย งแต มุ ง เน น เนื้ อ หาคริ ส ตศาสนธรรมเพื่ อ ให ผู เ รี ย นมี ค วามรู เ ท า นั้ น
แตจําเปนตองสนใจผูเรียนเปนสําคัญ กลาวคือ ตองมีความรูดานจิตวิทยา ความตองการของแตละ
วัย เพื่อจะไดพัฒนาผูเรียนใหเปนคนที่สมบูรณ มีความเชื่อ และคุณธรรมตามคานิยมพระวรสาร
สามารถดําเนินชีวิตธรรมทูตอยางมีสันติสุขในสังคมไทย
จึงแบงผูเรียนเปนสามชวงอายุ คือ
วัยผูใหญ วัยเด็ก และวัยเยาวชน (GDC, 1997: 171-188) ในแตละวัยจะคํานึงถึงสภาพทั่วไป
(หลั ก การและเหตุ ผ ล) บุ ค คลเป า หมาย เป า หมายการพั ฒ นา รู ป แบบการอบรมและบทบาท

- 44 หนาที่ของครูสอนคริสตศาสนธรรม กลาวคือ (คณะกรรมการคาทอลิ กเพื่อคริสตศาสนธรรม,
2005: 34 - 62)
1) คริสตศาสนธรรมสําหรับวัยเด็ก
1.1) สภาพทัว่ ไป (หลักการและเหตุผล)
การพัฒนาของเด็กวัยนี้มีความสําคัญ และมีอิทธิพลอยางมากตอการอบรม
เด็ก เด็กวัยนี้เริ่มรูจักตนเอง รูจักแยกแยะสิ่งดีและสิ่งไมดี เรียนรูสิ่งตางๆรอบตัวไดมากขึ้น รูจัก
การใหและการรับ การเขาหาบุคคลหรือสังคมในวงกวางขึ้น ในเวลาเดียวกัน พวกเขายังมีสังคม
เฉพาะกลุมของตน เพื่อนจะมีอิทธิพลตอการกระทําของเขามากกวาผูใหญ
เนื้ อ หาของหลั ก สู ต รคริ ส ตศาสนธรรมสํ า หรั บ วั ย เด็ ก ควรมี กิ จ กรรม
ที่หลากหลาย เพื่อเปดโอกาสใหเด็กๆ ไดสรางสรรคและเรียนรูเกี่ยวกับแงมุมตางๆ ของความเชื่อ
และการเรียนรูทางสังคมไดมากขึ้น โดยยึดพระคัมภีรเปนหลัก “ดวยเหตุนี้การสอนคริสตศาสนธรรมจะต อ งถื อ ตามสิ ท ธิ บ นพื้ น ฐานกลุ ม อายุ ที่ ห ลากหลายและเสริ ม ประกอบเข า กั น ได
โดยคํานึงถึงความตองการตาง ๆ และศักยภาพของตัวผูรับทั้งหลาย” (GDC, 1997: 171)
คริสตศาสนจักรตระหนักถึงความสําคัญของบรรดาเด็กๆ เสมอมาดัง
แนวคิดของพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ที่ย้ําถึงความสําคัญของการสอนคริสตศาสนธรรม
ในยุคปจจุบันโดยเฉพาะสําหรับเด็กและเยาวชน “เนื่องจากเด็กๆ และเยาวชนเปนผูที่กําลังเตรียมตัว
ที่จะเปนผูใหญในวันขางหนา เราประกาศพระเยซูคริสตใหแกพวกเขาไดอยางไร ที่จะทําใหพวก
เขาเหลานั้นเกิดความใกลชิดสนิทสัมพันธยิ่งวันยิ่งลึกซึ้งกับพระองคมากขึ้น โดยเฉพาะคําสอนของ
พระเยซูเจาที่ทรงเผยแสดงแผนการของพระเจาเรื่องอาณาจักรของพระเจา เราตองทําอยางไร
จึงจะใหเด็กๆ เขาใจความหมาย ความสําคัญ สิ่งจําเปนขั้นพื้นฐาน กฎแหงความรัก คําสัญญาและ
ความหวังในพระอาณาจักรนี้ (CT, 1979: 35)
ดวยเหตุผลและทัศนะของความเชื่อที่วา “เด็กวัยนี้มีคุณคา ทั้งเพื่อสราง
คริสตศาสนจักรและสรางสังคมมนุษย” (ChL, 1988: 47) ดังนั้น พวกเขามีสิทธิอันเนื่องมาจาก
ศีลลางบาป
ซึ่งทําใหตองไดรับความเคารพและความชวยเหลือในการเติบโตทั้งดานชีวิตจิต
และชีวิตมนุษย และไดรับการอบรม สั่งสอนใหเขาสูชีวิตคริสตชนอยางเต็มเปยม ดังที่พระเยซูคริสตตรัสกับบรรดาศิษยวา “ปลอยใหเด็กเล็กๆ มาหาเราเถิด อยาหามเลยเพราะพระอาณาจักร
ของพระเจาเปนของคนที่เหมือนเด็กเหลานี้” (มก 10:14)
1.2) บุคคลเปาหมาย
คริสตศาสนจักรมีแนวคิดวา ความเชื่อจะชวยเสริมสรางการพัฒนาตัวบุคคล
ใหเปนคริสตชนที่สมบูรณขึ้น ดังนั้น การสอนคริสตศาสนธรรมจะตองถือตามสิทธิบนพื้นฐาน
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พัฒนาการตางๆ ของเด็กในแตละชวงอายุ ซึ่งมีพัฒนาการและทัศนะของความเชื่อที่แตกตางกัน
จึงควรมอบความเชื่อคริสตชนใหตรงกับคุณสมบัติพิเศษเฉพาะวัย (GDC, 1997: 171, 148, 178)
กลาวคือ
(1) วัยทารก หมายถึงเด็กตั้งแตแรกเกิดจนถึงกอนเกณฑเขาโรงเรียน
เปนชวงเวลาที่เด็กไดรับการสอนคริสตศาสนธรรมเบื้องตนจากพอแมและบรรยากาศในครอบครัว
ตามประเพณีที่ถือกันมา การสอนคริสตศาสนธรรมในวัยทารก จึงเปนการสอนใหสวดภาวนาและ
แนะนําใหรูจักพระคัมภีร (CT, 1979: 36; GDC, 1997: 178)
(2)
วั ย เด็ ก หมายถึ ง เด็ ก ตั้ ง แต เ ข า เรี ย นในระดั บ อนุ บ าลจนถึ ง ชั้ น
ประถมศึกษา เปนวัยที่เริ่มกาวสูสังคมที่กวางขึ้นสูสังคมโรงเรียน วัด และกลุมกิจกรรมตางๆ
เปนชวงเวลาแหงการเริ่มเขาสูชีวิตคริสตชนอันเนื่องมาจากการรับศีลลางบาป และตองทําให
สมบูรณโดยการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ตางๆ วัยเด็กเปนชวงเวลาแหงการฝกอบรมเรื่องความเชื่ออยาง
มีระบบเปนครั้งแรก และนําเด็กเขาสูชีวิตของคริสตศาสนจักร เด็กวัยนี้ตองการความเคารพและ
ความชวยเหลือเติบโตทั้งดานฝายจิตและความเจริญทุกดานของชีวิตมนุษย จึงเรียกรองใหการสอน
คริสตศาสนธรรมและครูคําสอนตองประสานงานรวมมือกับผูปกครองและครูที่สอนในโรงเรียน
(GDC, 1979: 177-179)
(3) เด็กดอยโอกาสและเด็กที่ขาดแรงหนุนทางดานศาสนาจากครอบครัว
ถือเปนเด็กกลุมพิเศษ ถือเปนความรับผิดชอบของกลุมคริสตชนที่จะตองชวยกูสถานการณแบบนี้
อยางจริงจัง โดยการเสนอรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดหาวิธีสอนคริสตศาสนธรรมที่สอดคลอง
กับความสามารถ และความตองการอันแทจริงของเด็กๆ เหลานี้ (GDC, 1979: 180)
1.3) เปาหมายการพัฒนาความรูดานคริสตศาสนธรรม
การสอนคริสตศาสนธรรมของเด็กในวัยนี้อยูในระดับการนําเสนอพื้นฐาน
เรื่องความเชื่อ เปาหมายหลัก คือ การเสริมสรางทัศนคติในการปลูกฝงเรื่องของศาสนา ใหได
สัมผัสกับพระเจาในแบบที่เปนรูปธรรม ชี้ใหเห็นวาพระเยซูคริสตเจาทรงเปนเพื่อน ผูนําและ
แบบอยางใหเขาเปรียบเหมือนเปน “แสงสวาง” และ “เกลือ” (มธ 5:13-16) เพื่อความยินดีสวนตัว
และเพื่อรับใชผูอื่น (CT, 1979: 38, 56) ดังนั้น ในการสอนคริสตศาสนธรรม จึงตองคํานึงถึงการ
พัฒนาสี่มิติ ดังนี้
(1) มิติดานอัตลักษณของบุคคลมีลักษณะพื้นฐานดานอัตลักษณสว นบุคคล
ไดแก
(1.1) มีสัมพันธภาพที่ดีตอธรรมชาติ ตนเองและผูอื่น
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กับมนุษย
(1.3) เชื่อเรื่องพระเจา พระบิดา พระบุตร พระจิตและคริสตศาสนจักร
(1.4) พรอมที่จะชวยเหลือผูอื่นดวยความรักตามแบบอยางของพระคริสตเจา
(2) มิติดานความสัมพันธกับพระเยซูคริสตเจามีลักษณะพื้นฐานที่สําคัญ
ไดแก
(2.1) รูจักการภาวนา พิธีกรรม สรรเสริญและขอบพระคุณพระเจาใน
สิ่งซึ่งพระองคประทานสําหรับชีวิตของเขาในแตละวัน
(2.2) เรียนรูเบื้องตนเกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์ตางๆ อันเปนเครื่องหมาย
แสดงภารกิจของพระเจาในการชวยมนุษยใหรอดพน โดยเนนเรื่องศีลมหาสนิทและพิธีมิสซาบูชา
ขอบพระคุณ (CCC, 1992: 1211)
(3) มิ ติ ด า นการเป น สมาชิ ก ของคริ ส ต ศ าสนจั ก รสั ง คมและวั ฒ นธรรม
มีลักษณะพื้นฐานที่สําคัญ ไดแก
(3.1) เกิดความรูสึกภูมิใจทีไ่ ดเปนลูกของพระเจา
(3.2) สรางความสํานึกการเปนสมาชิกในครอบครัวของพระเจา
(3.3) มีความเสียสละ รับผิดชอบตอตนเองและครอบครัว ชุมชนและ
สังคม
(3.4) มีความเคารพและเห็นคุณคาของตนเองและผูอื่น
(4) มิติดานกระแสเรียกการเปนธรรมทูต มีมิติพื้นฐานที่สาํ คัญ ไดแก
(4.1) ดําเนินชีวิตเปนประจักษพยานถึงพระเยซูเจา ในดานความเชื่อ
ความศรัทธาทางศาสนา เปนผูมีจิตใจดีและมีคุณธรรม
(4.2) สามารถแบงปนความเชื่อในพระเจากับเพือ่ นและครอบครัว
(4.3) ส ง เสริ ม ให มี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมคาทอลิ ก และกิ จ กรรมของ
โรงเรียน
1.4) รูปแบบการสอนคริสตศาสนธรรม
เนื่องจากสภาพสังคมไทยมีลักษณะการดําเนินชีวิตแบบครอบครัว มีความ
เอื้ออารี ไมตรีจิตตอทุกคน มีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม และมีคุณคาสืบตอมา
ชานานอีกทั้งความร่ํารวยในภูมิปญญาทองถิ่น และความกลมกลืนกับธรรมชาติ ดังนั้น ในการ
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รูปแบบชีวิตคริสตชนที่แทในจารีตประเพณีที่เปนอยู รวมถึงการเฉลิมฉลองแบบคริสตชน
ที่ซอนเรนอยูในวัฒนธรรมนั้นๆ เพื่อชวยใหเด็กเขาใจความเชื่อของตนอยางลึกซึ้งยิ่งขึ้น สรางความ
ใกลชิด ความนับถือตอพี่นองตางความเชื่อ (GDC, 1997: 157)
ดังนั้น รูปแบบการสอนคริสตศาสนธรรมมีความสําคัญมากในการดึงดูดเด็ก
ควรใชทุกโอกาส ทุกรูปแบบที่สามารถเอื้ออํานวยและเหมาะสมกับวัย ใหพวกเขาหันมาสนใจ
มีความกระตือรือลนที่จะเรียนรูและนําไปปฏิบัติในชีวิต
(1) การใหความสําคัญตอการสอนคริสตศาสนธรรมในระบบโรงเรียน
เนื่ อ งจากวั ย เด็ ก เป น ช ว งเวลาที่ เ ข า รั บ การศึ ก ษาในระบบโรงเรี ย น
ดังนั้นจึงใหความสําคัญตอการสอนคริสตศาสนธรรมในระบบโรงเรียน “โรงเรียนเปนสถานที่เพื่อ
การเผยแผพระวรสาร เพื่อการแพรธรรมอยางถองแท และเพื่อกิจการเชิงอภิบาล มิใชโดยอาศัย
กิจกรรมเสริม หรือควบคู หรือกิจกรรมนอกหลักสูตร แตโดยตัวของมันเองเลยทีเดียว นั่นคืองาน
ใหการศึกษาอบรมแกบุคคลผูเปนคริสตชน” (สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย,2000:
44) ทั้งนี้ “โรงเรียนสามารถและสมควรจะแสดงบทบาทในงานดานการสอนคริสตศาสนธรรม
โดยเฉพาะ ในเมื่อเปาหมายทางการศึกษาของโรงเรียนมีรากฝงอยูในหลักการของคริสตศาสนา”
(สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย, 2000: 69) ภารกิจนี้บรรลุผลสําเร็จในโรงเรียน
ซึ่งมีทุกคนที่เกี่ยวของโดยตรงกับโรงเรียน ไดแก คณะผูบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา
ผูปกครองและชุมชนเปนหัวใจสําคัญ และเปนผูมีบทบาทโดยธรรมชาติ และทดแทนอีกไมไดแลว
ในการศึกษาของบุตรธิดาของเขา ชุมชนในโรงเรียนยังรวมถึงตัวนักเรียนอีกดวย เพราะนักเรียน
เปนผูมีบทบาทโดยตรงในการศึกษาของตัวเอง (GDC, 1997: 259)
(2) การจัดการสอนคริสตศาสนธรรมนอกระบบโรงเรียน
นอกเหนือจากการจัดการสอนคริสตศาสนธรรมในระบบโรงเรียนแลว
ควรใหความใสใจตอการสอนคริสตศาสนธรรมนอกระบบโรงเรียนดวย เนื่องจากจากสภาพ
สังคมไทยที่อยูรวมกันกับพี่นองตางความเชื่อ และจํานวนคาทอลิกในประเทศไทยยังมีจํานวนนอย
เด็กๆ คริสตชนคาทอลิกจํานวนมากยังคงเรีย นอยูในโรงเรียนของรั ฐและโรงเรียนเอกชน
ตามสถานที่ตั้งของครอบครัว โอกาสในการเรียนคริสตศาสนธรรมในระบบโรงเรียนจึงไมเกิดขึ้น
เพื่อชวยเหลือและรักษาความเชื่อของพวกเขาใหพัฒนาเติบโตขึ้น จึงจําเปนตองจัดการสอน
คริสตศาสนธรรมในรูปแบบ ตางๆ ไดแก
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(2.2) การสอนคริสตศาสนธรรมในวันเสาร วันอาทิตยและวันหยุด
ในโอกาสตางๆ
(2.3) การเรียนคริสตศาสนธรรม - พระคัมภีรทางไปรษณีย
(2.4) การเรียนคริสตศาสนธรรมทางไกลโดยผานสื่อตางๆ เชน
สิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ
(3) การสอนคริสตศาสนธรรมในรูปแบบกิจกรรมกลุมและตามโอกาส
การสอนคริ ส ตศาสนธรรมในรู ป แบบกิ จ กรรมกลุ ม และการสอน
คริสตศาสนธรรมตามโอกาสและสถานการณตามสภาพแวดลอม เปนสิ่งที่ควรใหความสําคัญดวย
โดยเฉพาะการสอนคริสตศาสนธรรมโดยใชกลุมกิจกรรมคาทอลิก : เพื่อชวยเสริมสรางและพัฒนา
ความเชื่อของเด็กในมิติที่กวางขึ้น ในดานความรู ความรัก การรับใช และเปนหนึ่งเดียวกัน
โดยอาศัยกลุมกิจกรรมตางๆ เชน ยุวธรรมทูต กองหนาราเริง พลศีล พลมารี ยุววินเซ็นต
เดอ ปอล ฯลฯ และการสอนคริสตศาสนธรรมตามโอกาส : เนื่องจากสภาพการณและวัฒนธรรม
ที่ แ ตกต า งกั น ในแต ล ะท อ งถิ่ น นั้ น จึ ง จํ า เป น ต อ งมี ก ารสอนคริ ส ตศาสนธรรมให กั บ เด็ ก ๆ
ตามสภาพการณ และตามโอกาสที่เหมาะสมสําหรับแตละทองถิ่นเทาที่สามารถจะกระทําได
เพื่อหลอเลี้ยงความเชื่อของพวกเขาใหเติบโตขึ้นในสภาพสังคมที่พวกเขาเจริญชีวิตอยู เชน การเขา
คายลูกเสือ-เนตรนารี คายปจฉิมนิเทศ วันวิชาการ คายจริยธรรม วันสื่อมวลชน เตรียมฉลองวัด
การแสวงบุญ ฯลฯ
(4) การสงเสริมใหเกิดความกระตือรือลนตอการศึกษาคริสตศาสนธรรม
ดวยวิธีการที่หลากหลาย
ในการสอนคริสตศาสนธรรมรูปแบบตางๆ ที่ไดกลาวมาแลวนั้น
ควรใชวิธีการตางๆ เพื่อใหเด็กมีความกระตือรือรนในการพัฒนาความเชื่อของตนใหมากยิ่งขึ้น โดย
(4.1) สอนให ส วดภาวนา ฝ ก ให ส วดบทภาวนาจากพระคั ม ภี ร
การภาวนาจากใจจะเปนจุดเริ่มตนการผูกสัมพันธในความรักกับพระเจา (CT, 1979: 36, GDC,1997:
178)
(4.2) สอนดวยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อชวยเด็กๆ ใหดําเนินชีวิต
สอดคลองกับความเชื่อ พิธีกรรม ชีวิตคริสตศาสนจักรและการเตรียมตัวรับศีลศักดิ์สิทธิ์ตางๆ
(CT, 1979: 37; GDC, 1997: 178)
(4.3) ยึดพระคัมภีรเปนหลัก เปดโอกาสใหเด็กๆ ไดสรางสรรคและ
เรียนรูมากขึ้นเกี่ยวกับแงมุมตางๆ ของความเชื่อและการเรียนรูทางสังคม (CT, 1979: 27)
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และมีชีวิตชีวามากขึ้น จึงควรใชสื่อประกอบ เชน เพลง ภาพประกอบ ธรรมชาติ ชมนิทรรศการ
วีดีทัศน ฯลฯ
(4.5) การทองจํา เนื่องจากการเฉลิมฉลองหรือการระลึกถึงเหตุการณ
สําคัญในประวัติศาสตรแหงความรอดพน เรียกรองความรูที่ถูกตองแนชัด โดยฝกผูเรียนใหทองจํา
พระวาจาของพระเจา บทสวด บทตอบรับในพิธีกรรม ประวัตินักบุญ ฯลฯ (CT, 1979: 55)
อยางไรก็ตามวิธีการสอนตางๆ ที่ใชกันอยูในการสอนคริสตศาสนธรรม
ในปจจุบันนี้ อาจเปนเครื่องหมายที่แสดงใหเห็นถึงความมีชีวิตชีวา และความปราดเปรื่องแต
ที่สุดแลวการที่เลือกเอาวิธีการใดวิธีการหนึ่งนั้น จะตองคํานึงถึงกฎขั้นพื้นฐานสําหรับชีวิตของ
คริสตศาสนจักรทั้งหมด นั่นคือกฎแหงความซื่อสัตยตอพระเจาและกฎแหงความซื่อสัตยตอมนุษย
โดยอาศัยทัศนคติแหงความรักเพียงประการเดียว (CT, 1979: 55, CCC, 1992: 25)
1.5) บทบาทและหนาที่ของครูคริสตศาสนธรรมสําหรับวัยเด็ก
ครู สอนคริสตศาสนธรรมเปน ของขวั ญล้ํ าค าที่คริสต ศาสนจัก รสามารถ
หยิบยื่นใหแกโลก การสรางคริสตชนที่เพียบพรอมดวยสิ่งที่เปนแกนสารสําหรับชีวิต และเปนผูที่
เบิกบานยินดีในความเชื่อของตน (CT, 1979: 61) เพื่อทํางานอยางสอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่น เพื่อทําใหพระคริสตเปนที่รูจัก เปนที่รักและติดตามโดยผูที่ยังไมรูจักพระองคและผูที่มี
ความเชื่ออยูแลว บทบาทและหนาที่ของครูสอนคริสตศาสนธรรมสําหรับการสอนคริสตศาสนธรรมสําหรับวัยเด็ก จึงมีคุณลักษณะดังนี้
(1.5.1) ครูสอนคริสตศาสนธรรมตองมีความสัมพันธที่ดีกับบาน โบสถ
โรงเรียน ชุมชนคริสตชนและตอพี่นองตางความเชื่อ
(1.5.2) ครูสอนคริสตศาสนธรรมตองมีหัวใจรักของความเปนพอเปนแม
มีความเพียรทน สม่ําเสมอ อุทิศตน ซื่อสัตย เสียสละ วางใจในพระเจาและเพื่อนมนุษย
(1.5.3) ครูสอนคริสตศาสนธรรมมีพันธกิจอันละเอียดออนในการใหความรู
เบื้องต นเกี่ยวกับคําสอน เตรียมเด็กรับศี ลอภัย บาป รับศีลมหาสนิทครั้งแรก และศีลกําลัง
(CT, 1979: 66, GDC, 1997: 232)
(1.5.4) ครูสอนคริสตศาสนธรรมควรพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องทั้งในดาน
ความรู ทักษะ วิธีการ และเทคนิคกระบวนการสอนใหมๆ ที่เหมาะกับวัยของเด็ก
(1.5.5)
ครู ส อนคริ สตศาสนธรรมควรสง เสริ ม กระแสเรีย กการเป น
บาทหลวง นักบวช และฆราวาสผูประกาศขาวดีในคริสตศาสนา
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2.1) สภาพทัว่ ไป (หลักการและเหตุผล)
งานอบรมคริสตศาสนธรรมเยาวชนเปนงานการอบรมที่ตอเนื่องมาจากวัย
เด็ก วัยเยาวชนเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอระหวางเด็กและผูใหญ ที่ตองเผชิญกับสภาพของสังคม
ที่หลากหลาย ดังนั้น จึงเปนที่ผูอภิบาลทั้งหลายจะตองใหความสําคัญกับพวกเขาเปนพิเศษ
เพราะพวกเขาไมใชเปนแคความหวังสําหรับอนาคตเทานั้น แตพวกเขายังเปนบุคคลแหงโลก
ปจจุบันเปนทรัพยากรที่มีคาของคริสตศาสนจักร
จากสภาพความเปนจริงของคริสตศาสนจักรประเทศไทย พบวาเยาวชน
สวนหนึ่งกําลังศึกษาอยูทั้งในและนอกสถาบันของคริสตศาสนจักร อีกสวนหนึ่งกําลังทํางานทั้งใน
ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและงานบริการทั่วไป เยาวชนที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันของคริสต
ศาสนจักรจะไดรับการอบรมอยางตอเนื่องและเปนระบบดวยกิจกรรมที่หลากหลาย แตที่กําลัง
ศึกษาอยูในสถาบันอื่นๆ และที่ตองทํางาน อาชีพ มักจะขาดการอบรมที่ตอเนื่องและเปนระบบ
จึงพบวาคริสตชนคาทอลิกในวัยเยาวชนยุคปจจุบัน มีความตองการที่จะเรียนรูคุณคาพระวรสาร
เพื่อนํามาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต
คริสตศาสนจักรใหความสําคัญกับเยาวชน เยาวชนเปนทั้งความหวังและ
ความทาทายอันยิ่งใหญสําหรับการเปลี่ยนแปลงอนาคตของคริสตศาสนจักร ดังนั้น งานอภิบาลของ
คริสตศาสนจักรจึงมุงมั่นพัฒนาเยาวชนใหมีอัตลักษณของตนเอง โดยยึดพระเยซูคริสตเจาเปนหลัก
ในการดําเนินชีวิต พรอมกับใชศักยภาพของตนเอง เขามีสวนรวมในงานของคริสตศาสนจักรทุก
รูปแบบ (GDC, 1997: 183) เพื่อใหเยาวชนคาทอลิกเปนผูประกาศขาวดีของพระเยซูคริสตเจา
ในหมูเยาวชนดวยกัน เพื่อประกาศขาวดีอาศัยภาษาของพวกเขาเอง (สภาพระสังฆราชคาทอลิก
แหงประเทศไทย, 2000: 97)
2.2) บุคคลเปาหมาย
คริ ส ต ศ าสนจั ก รได แ บ ง ระดั บ การอบรมคริ ส ตศาสนธรรมสํ า หรั บ
เยาวชนตามความตองการและสภาพชีวิตเปนหกกลุม ดังนี้
(1) กลุมเยาวชนคาทอลิกที่ไดรับการอบรมคริสตศาสนธรรมตอเนื่อง
เปนระบบ เยาวชนกลุมนี้มีการปฏิบัติศาสนกิจที่ดีอยูแลว จึงมีเปาหมายในการอบรมความเชื่อ
เพื่อใหเปนผูประกาศขาวดีในฐานะธรรมทูต การเปนผูนําและการเปนประจักษพยานดวยชีวิต
ดังนั้น การนําเสนอเนื้อหาจึงเปนการนําเสนอเรื่องราวในพระคัมภีร แบบอยางของพระเยซูคริสต พระนางมารีย บรรดาอัครสาวก บรรดาผูศักดิ์สิทธิ์ และ
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ปญหาสังคม การรวมพิธีกรรม มิตรภาพ การวางแผนชีวิต
(2) กลุมเยาวชนคาทอลิกที่ละเลยหรือไมใสใจตอการปฏิบัติตนเปน
คริสตชน ขาดการติดตอสัมพันธกับคริสตศาสนจักร เปาหมายในการอบรมความเชื่อจึงเปนการ
ปลุกจิตสํานึกในการดําเนินชีวิตคริสตชน และทาทายเขาใหปรับเปลี่ยนชีวิตเปนประจักษพยาน
ใหเหมาะสมในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
ดังนั้น การนําเสนอเนื้อหาจึงเปนการนําเสนอตัวอยางบุคคลใน
พระคัมภีร และนําเสนอชีวิตฝายจิตของบุคคลตางๆ ที่ไดรับพระพรพิเศษในการเปลี่ยนแปลงวิถี
การดําเนินชีวิต เชน อับราฮัม โมเสส เยเรมีย อาโมส อัครสาวก ศักเคียส มารีย มักดาเลนา
นักบุญออกัสติน นักบุญเปาโล ฯลฯ
(3) กลุมเยาวชนซึ่งเปนพี่นองตางความเชื่อที่กําลังแสวงหาคุณคาและ
ความหมายของชีวิต เปาหมายในการอบรมความเชื่อจึงเปนการนําเยาวชนกลุมนี้มาคนหาคําตอบ
ของชีวิต พบกับพระเจา พบคุณคาของชีวิต ตลอดจนนํามารับความเชื่อในพระเยซูคริสต
การนํ า เสนอเนื้ อ หาจึ ง เป น การนํ า เสนอความหมายของชี วิ ต
เรื่องราวในพระคัมภีร ในดานพิธีกรรม การสวดภาวนา มิตรภาพการตอนรับ การยอมรับ
ในความแตกตาง เพื่อความเปนหนึ่งเดียวกัน เสริมสรางชีวิตกลุมในคริสตศาสนจักร
(4) กลุ ม เยาวชนเพื่อเตรีย มเข าสูชีวิ ตครอบครัว เป า หมายในการ
อบรมความเชื่อจึงเปนการนําเยาวชนกลุมนี้ใหเขาใจบทบาทและหนาที่ในชีวิตครอบครัว
เนื้อหาการสอนคริสตศาสนธรรมจึงเปนการนําเสนอพระคัมภีร
ในมุมมองของชีวิตครอบครัว ความหมายของศีลสมรส พิธีสมรส ศักดิ์ศรีและคุณคาของชายและ
หญิง
(5 ) กลุมชาติพันธุ หมายถึง กลุมเยาวชนเผาตางๆ ที่มีอยูในประเทศ
ไทย เปาหมายในการอบรมคริสตศาสนธรรมจึงเปนการนําเยาวชนกลุมนี้ใหรักษาคุณคาดั้งเดิม
ในวิถีชีวิตของตนเอง และพบความหมายใหมตามคุณคาพระวรสาร
เนื้อหาจึงเปนการนําเสนอเรื่องราวในพระคัมภีร ประวัติศาสตร
ของบรรพบุรุษของตน ประวัติคริสตศาสนจักรทั้งระดับสากลและทองถิ่นดวยกระบวนการแนว
ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
(6) เยาวชนกลุมพิเศษ ไดแกเยาวชนที่พิการดานรางกาย ผูติดเชื้อ
เอดส ผูตองขัง ผูอพยพ ผูติดยาเสพติด เปาหมายในการอบรมความเชื่อจึงเปนการนําใหเยาวชน
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ไมกางเขนของพระเยซูคริสต เกิดการยอมรับทั้งแกตนเองและสังคม
เนื้อหาการสอนคริสตศาสนธรรมจึงเปนการนําเสนอเรื่องราว
ชีวิตการไถกู ผานทางกางเขนของพระเยซูคริสต และบุคคลพระคัมภีร เชน โยบ ดาเนียล โทบิต
ฯลฯ รวมทั้งคําสอนดานสังคมของคริสตศาสนจักร
2.3) เปาหมายการพัฒนาความรูดานคริสตศาสนธรรม
ประกอบดวยการพัฒนาดานอัตลักษณสวนบุคคล ชีวิตสนิทสัมพันธ
กับพระเยซูคริสตเจา การเปนสมาชิกของคริสตศาสนจักรและสังคม รวมทั้งความกระตือรือลนใน
การประกาศขาวดี ดังนี้
2.3.1) อัตลักษณของบุคคล
การอบรมด า นคริ ส ตศาสนธรรมสํ า หรั บ เยาวชนคาทอลิ ก
มีเปาหมายเพื่อพัฒนาอัตลักษณสวนบุคคลใหเยาวชนมีคุณลักษณะและความสํานึกในเรื่องตอไปนี้
(1) ตระหนักถึงความหมายของคําสอนศาสนากับชีวิตเยาวชน
(2) ใชพระคัมภีรเปนหลักในการดําเนินชีวิตและเปนมิตรกับ
ทุกคน
(3) มีความรัก ความเมตตา และมีความสัมพันธอยางดีกับ
สมาชิกในครอบครัว
(4) เคารพในศักดิ์ศรีของตนเองและผูอื่น
(5) มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และอนุรักษภูมิปญญา
ทองถิ่นของตน
2.3.2) ความสนิทสัมพันธกบั พระเยซูคริสตเจา โดย
(1) มีชีวิตที่สนิทกับพระเยซูเจา ผูเปนหนทางความจริง และชีวติ
(ยน 14: 6)
(2) ตระหนักถึงการประทับอยูของพระเจาในชีวิตประจําวันดวย
การภาวนา อานพระคัมภีร รวมพิธีกรรมและรับศีลศักดิ์สิทธิ์
2.3.3) การเปนสมาชิกของคริสตศาสนจักรและสังคม โดย
(1) ภูมิใจในการเปนสวนหนึ่งของคริสตศาสนจักร โดยรวม
รับผิดชอบในพันธกิจตามพระพรของแตละบุคคล
(2) เปนเยาวชนคาทอลิกที่ดี มีหนาที่ธํารงรักษา ปกปองและ
เสริมสรางคริสตศาสนจักรและสังคม
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ผูประกาศขาวดี
2.3.4) ความกระตือรือลนในการเปนผูประกาศขาวดี โดย
(1) รูจักตนเองอยางถองแท เพื่อเลือกและตัดสินใจในชีวิตของ
ตนเองไดอยางถูกตองและเหมาะสม
(2) ดําเนินชีวิตเปนประจักษพยาน เห็นคุณคาและศักดิ์ศรีของ
การเปนบุตรพระเจา
(3) ใหเปนผูนํา มีสวนรวมในพิธีกรรมและกิจกรรมคาทอลิก
2.4) รูปแบบในการอบรมคริสตศาสนธรรม
การอบรมคริสตศาสนธรรมสําหรับเยาวชนควรเริ่มจากประสบการณ
ชีวิต ปญหาใกลตัว โดยอาศัยพระคัมภีรเปนหลักในการดําเนินชีวิตใชกระบวนการกลุมในรูปแบบ
กิจกรรมตางๆ หรือการสัมผัสชีวิต กระบวนการนี้จะบรรลุประสิทธิผลมากเทาใดก็ขึ้นกับ
ความสัมพันธระหวางผูอภิบาลและผูเรียน
วิธีการที่เหมาะสมกับวัยนี้ก็คือ การนําเสนอในลักษณะของการอธิบาย
การฟง การเสวนา การคนควา กระบวนการ ไตรตรอง และการใชสื่อที่เราใจ ฯลฯ
2.5) บทบาทหนาที่ของผูสอนคริสตศาสนธรรม
การสอนคริ ส ตศาสนธรรมเยาวชนมี ลั ก ษณะแตกต า งจากการสอน
คริสตศาสนธรรมวัยอื่นๆ เนื่องจากพลังความสามารถที่มีอยูมากมายในเยาวชน ครูสอนคริสตศาสนธรรมควรมีลักษณะดังนี้
(1) เปนผูรวมทางในการอบรมดานคริสตศาสนธรรม
(2) เปนผูใหความรู ดานขอความเชื่อของศาสนา ใหเยาวชนมีความรู
เกี่ยวกับคริสตศาสนธรรมในทุกมิติ
(3) เปนผูอบรมที่มุงใหเยาวชนเกิดการพัฒนาตนในทุกดาน เฉพาะ
อยางยิ่งดานการอบรมฝายจิต
(4) เปนผูปลุกเราใหเยาวชนไดใชทุกโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของ
ตน
(5) เป น ผู ช ว ยแนะแนวชี วิ ต ให เ ยาวชนได ค น พบคํ า ตอบและรู จั ก
ตัดสินใจเลือกอยางถูกตองในโอกาสตางๆ ตามแนวทางคุณคาพระวรสาร
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3.1) สภาพทัว่ ไป (หลักการและเหตุผล)
โดยทั่ ว ไปเราเนน การสอนคริสตศาสนธรรมแกเ ด็ก โดยไมไ ด ใ ห ค วาม
สนใจมากนักตอการอบรมคริสตศาสนธรรมแกเยาวชนและผูใหญมากนัก สงผลใหการอบรม
คริสตศาสนธรรมจึงขาดความตอเนื่อง เนื่องจากการสอนคริสตศาสนธรรมผูใหญทําใหเกิด
พัฒนาการดานความเชื่อของตนเอง และชุมชนทั้งหมด ดังนั้น คริสตศาสนจักรคาทอลิกจึงเนนวา
“การสอนคริสตศาสนธรรมผูใหญจึงเปนสิ่งสําคัญที่สุด เนื่องจากเกี่ยวของกับบุคคลที่สามารถ
รับผิดชอบไดอยางเต็มที่แลว การสอนคริสตศาสนธรรมวัยอื่นๆแมวาจําเปนก็จริง แตตองมุงไปสู
การสอนคริสตศาสนธรรมผูใหญทั้งนั้น” (GDC, 1997: 59)
วัยผูใหญหมายถึงผูที่มีอายุตั้งแตอายุ 25 ปขึ้นไป หรือผูที่แตงงานแลว
กลุมเปาหมายของคริสตศาสนธรรมผูใหญเปนบุคคลหลากหลายประเภท จึงจําเปนตองมีการศึกษา
สภาพของผูเรียนในดานการศึกษา ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรมทองถิ่น ฯลฯ เพื่อจะไดกําหนด
เนื้อหาคริสตศาสนธรรมใหบรรลุวัตถุประสงคและวุฒิภาวะของความเชื่อ ซึ่งตอไปเขาจะไดเปน
ผูถายทอดความเชื่อในครอบครัวและสังคมใหเหมาะกับยุคสมัย
คริ ส ต ศ าสนจั ก รสํ า นึ ก ว า พระเจ า ประทานพระพรสํ า หรั บ มนุ ษ ย ทุ ก คน
ใหเ ติบโตเพื่ อที่จะเปนผู ใหญ และมีชีวิตแบบผูใหญ พระพรนี้มีรูปแบบที่ ครบครั นที่สุดในองค
พระเยซูชาวนาซาเร็ธ “ทรงเริ่มเทศนาสั่งสอน มีพระชนมายุราว 30 พรรษา” (ลก 3: 23) ในการ
ประกาศพระอาณาจักร การเจริญชีวิตและการใกลชิดกับพระองคผูเปนมนุษยครบครัน (อฟ 4:1315) การสอนคริสตศาสนธรรมผูใหญจะตองใหถูกตองตามลักษณะเฉพาะของการเปนผูใหญ
คริสตชนซึ่งจะมีการแสดงออกมาเปนรูปธรรมตามวัตถุประสงคและเนื้อหาสาระ (GDC, 1997:
173) ดังนั้น การสอนคริสตศาสนธรรมผูใหญ จึงตองคํานึงในเรื่องตอไปนี้
(1) สอนคริสตศาสนธรรมตามสภาพแวดลอมของผูใหญ โดยคํานึงถึง
ประสบการณ ปญหาดานภาษา จิตใจ และวัฒนธรรมทองถิ่น ดวยความเคารพในความแตกตาง
ของบุคคล
(2) ผูรับศีลลางบาปทุกคนไดรับเชิญใหบรรลุความศักดิ์สิทธิ์ (ChL, 1988:
57-59)
(3) เอาใจใสเรื่องความสัมพันธกับชุมชน เพื่อวาการสอนคริสตศาสนธรรม
จะไดอยูในบรรยากาศของการตอนรับและค้ําจุนสนับสนุน
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การฝกอบรมดานพระคัมภีร คําสอนดานสังคม ศาสนสัมพันธ คริสตสัมพันธและการบริการ
เมตตาจิต
(5) มีการอบรมดานคารวกิจและพิธีกรรม สนับสนุนใหนําวัฒนธรรมมาใช
ตามความเห็นชอบของคริสตศาสนจักรทองถิ่น และการใชสัญลักษณในพิธีกรรมที่สอดคลองกับ
วิธี คิด และวิ ธีป ฏิ บั ติ ข องคนไทย เพื่อ คริ ส ตศ าสนจัก รไทยจะเติ บ โตในความเชื่ อ และการเป น
ประจักษพยานถึงพระคริสตเจาในฐานะคริสตชนไทย (GDC, 1997: 174)
3.2) บุคคลเปาหมาย
การสอนคริสตศาสนธรรมผูใหญมุงไปที่ตัวบุคคล ดังนั้น จึงตองตระหนัก
ถึงประสบการณ สภาพแวดลอม และสิ่งทาทายตาง ๆ ที่ผูเรียนประสบในชีวิต เชน ปญหาเกี่ยวกับ
ความเชื่อ ความตองการที่มีอยูหลากหลายแตกตางกัน จึงแบงเปน 5 กลุม คือ
(1) ผู ใ หญ ค ริส ตชนที่ ดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามความเชื่ อ ของพวกเขาอย า งยึ ด มั่ น
สม่ําเสมอและปรารถนาที่จะเขาใจอยางลึกซึ้งยิ่งขึ้นในความเชื่อ
(2) ผูใหญที่รับศีลลางบาปแลว แตมิไดรับการสอนคริสตศาสนธรรมอยาง
ลึกซึ้งเพียงพอ หรือมิไดรับการชี้นําใหบรรลุถึงเปาหมายการเดินทางที่เริ่มจากการเขาเปนคริสตชน
หรือผิดพลาดไปจากความเชื่อ
(3) ผูใหญที่ยังไมไดรับศีลลางบาป เปนผูที่สนใจศาสนาคริสต และ
ปรารถนาที่จ ะเข า มาเป น คริ สตชน ต อ งมี ก ารเตรี ย มตั ว เป น คริ ส ตชนอยา งแท จ ริ ง และถู ก ต อ ง
เหมาะสม (GCD, 1997: 172)
(4) ผูใหญที่เตรียมตัวเพื่อรับศีลสมรส (ระหวางคาทอลิกกับคาทอลิก)
ผูใหญที่เตรียมเขาพิธีสมรส (ระหวางคาทอลิกกับผูที่นับถือตางความเชื่อ) และคําสอนครอบครัว
(5) ผูใหญในกลุมพิเศษ ไดแก ผูสูงอายุ ผูปวย ผูติดเชื้อเอดส ผูพิการ
ผูอพยพยายถิ่น ผูติดยาเสพติด ผูถูกคุมขัง ผูเดินทางทะเล ผูทองเที่ยว แรงงานตางชาติในประเทศ
ผูขายบริการทางเพศ ผูมีสภาพจิตเบี่ยงเบน กลุมชาติพันธุ เปนตน
3.3) เปาหมายการพัฒนาการสอนคริสตศาสนธรรมสําหรับผูใหญ
การสอนคริสตศาสนธรรมผูใหญจะตองนําเสนออยางมีระบบเกี่ยวกับความ
เชื่อคริสตชนอันครบถวนและถูกตองตามคําสอนของคริสตศาสนจักร ใหความสําคัญอันดับแรก
ในการประกาศเรื่องความรอดพน อานพระคัมภีรดวยความเชื่อและหมั่นสวดภาวนา ดังนั้น
การสอนคริสตศาสนธรรมจึงตองคํานึงถึงการพัฒนา 4 มิติ ดังนี้
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(1) พัฒนาใหเปนผูมีความเชื่อแบบผูใหญ รับผิดชอบหนาที่คริสตชน ดําเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม มีชีวิตเรียบงาย
(2) เนนการเปนผูนําความเชื่อในการสรางคริสตศาสนจักรระดับบาน
(Domestic Church) และ สามารถถายทอดความเชื่อใหแกลูกหลานและผูอื่น
(3) รูจักรักรับใชคริสตศาสนจักรและสังคม ตามจิตตารมณพระวรสาร โดยตระหนักถึงการอยูรวมกัน ดวยความยุติธรรมและสันติ
ตามหลักศาสนสัมพันธและ
มีความสํานึกในการเปนชุมชน (ไมใช ตางคนตางอยู)
3.3.2) ความสนิทสัมพันธกบั พระเยซูคริสตเจา โดย
(1) เปนบุคคลที่มีประสบการณกับพระเจา สํานึกถึงการประทับอยู
ของพระเจา และสามารถแบงปนประสบการณความเชื่อได
(2) สงเสริมการอบรมและพัฒนาชีวิตในพระคริสตเจาผูทรงกลับคืน
พระชนมชีพ โดยใชพระคัมภีรในชีวิตประจําวันอยางลึกซึ้งยิ่งขึ้น ดําเนินชีวิตเปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกันและชวยเหลือผูยากไร
(3) มีสวนรวมในพิธีกรรมอยางมีชีวิตชีวา โดยเฉพาะในพิธีมิสซา
บูชาขอบพระคุณ
(4) การภาวนา ควรนําผูเรียนใหมีประสบการณที่ลึกซึ้งกับพระเจา
ดวยการภาวนาในรูปแบบตางๆ เชน การภาวนาจากใจการรําพึงไตรตรองพระวาจา (Lectio Divina)
จิตภาวนา ฯลฯ
3.3.3) การเปนสมาชิกของคริสตศาสนจักรและสังคม โดย
(1) รูสึกรักและภูมิใจที่เปนสมาชิกของคริสตศาสนจักร และไดรับ
การตอนรับอยางอบอุน และพรอมที่จะรับใชคริสตศาสนจักรเต็มความสามารถ
(2) สงเสริมใหเปนสมาชิกวิถีชุมชนวัด (BASIC ECCLESIAL
COMMUNITIES; BECs) ดวยการสรางคริสตศาสนจักรแบบมีสวนรวม (Asian Integrated Pastoral
Approach; AsIPA) เพื่อ ใหคริสตชนรวมงานกับคริสตศาสนจักรในระดับวัดและชุมชนอยางดี
(3) ส ง เสริ ม การเสวนากั บ พี่ น อ งต า งความเชื่ อ (Interreligious
Dialogue) สงเสริมคริสตศาสนจักรสัมพันธ (Ecumenism) และการนําความเชื่อเขาในวัฒนธรรม
ทองถิ่น (Inculturation)
3.3.4) ความกระตือรือลนในการประกาศขาวดี โดย
(1) มีสวนรวมรับผิดชอบในพันธกิจของคริสตศาสนจักร
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(3) สงเสริมใหมีสวนรวมในองคกรคาทอลิก
(4) มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการเป น พลเมื อ งที่ ดี ในด า นเศรษฐกิ จ
การเมือง และสังคม
3.4) รูปแบบการอบรมคริสตศาสนธรรมสําหรับผูใหญ
สถานการณและสภาพแวดลอมบางอยาง ตองการการสอนคริสตศาสนธรรมในรูปแบบเฉพาะตางๆ ดังนี้
(1) การเตรียมตัวเขาเปนคริสตชนสําหรับผูใหญควรมีรูปแบบเฉพาะ
สภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ไดรื้อฟนการเตรียมตัวเขาเปนคริสตชน (Catechumenate) สําหรับ
ผูที่กําลังเตรียมเขาเปนคริ สตชน(Catechumens) เพื่อชวยใหบุคคลเหลานี้ไดบรรลุวุฒิภาวะดาน
ความเชื่อ โดยใชพิธีรับผูใหญเขาเปนคริสตชน (RCIA) เปนแนวทางปฏิบัติ
(2) การอบรมตอเนื่องแกบุคคลที่มีหนาที่ฝกอบรมครูคําสอนและบุคคล
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานฆราวาสแพรธรรมและสรางชุมชนคริสตชน
(3) การสอนคริสตศาสนธรรมในโอกาสพิเศษตางๆ ในชีวิตของคริสตศาสนจักรและในสังคม เชน ตรีวารฉลองวัด การอบรมคูสมรส พิธีสมรส พิธีลางบาป การรับศีล
ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ การภาวนาอุทิศใหผูลวงลับ พิธีปลงศพ รณรงคจิตตารมณมหาพรต รณรงคใน
เทศกาลและวันสําคัญตางๆ การประกวดเทียนปสกา การประกวดดาวและถ้ําพระกุมาร กองบุญ
ขาว ฯลฯ
(4) การสอนคริสตศาสนธรรมโดยใชศรัทธาประชาชน (Popular Devotion)
และวัฒนธรรมทองถิ่นใหสอดคลองกับปพิธีกรรม เชน มรรคาศักดิ์สิทธิ์ มิสซาวันศุกรตนเดือน
นพวารพระมารดานิจจานุเคราะห สวดสายประคํา พิธีแหพระรูปแมพระ การจาริกแสวงบุญทั้งใน
และตางประเทศ
(5) การสอนคริสตศาสนธรรมโดยใชสื่อตางๆ เชน สิ่งพิมพคาทอลิก
วีดีทัศน รายการวิทยุ รายการโทรทัศน เว็บไซต ขาวสารคาทอลิก คําสอนและพระคัมภีรไปรษณีย
(6) การสอนคําสอนกลุมพิเศษ โดยพิจารณาการใชรูปแบบการสอนตาม
ความเหมาะสมของแตละกลุม เพื่อเปนแนวทาง ความหวัง และกําลังใจในการดําเนินชีวิต เชน
ผูสูงอายุ ผูพิการ ฯลฯ
3.5) บทบาทและหนาที่ของครูสอนคริสตศาสนธรรมสําหรับผูใหญ
ครูสอนคริสตศาสนธรรมสําหรับผูใหญ ควรมีบทบาทหนาที่ ดังนี้
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(2) เปนผูอภิบาล ผูนําทางวิญญาณ และที่ปรึกษา
(3) เปนมโนธรรมของสังคม ประจักษพยาน แบบอยางและสอนดวยชีวิต
(4) เปนครู ผูใหความรู ผูอบรม เขาใจสถานการณในสังคม และเขาใจใน
พัฒนาการชีวติ ของผูเรียน
(5) เพิ่มเติมความรูดานศาสนาและสังคมอยางตอเนื่อง
(6) เปนมิตร และผูรวมเดินทางกับผูเรียน
3. วิธีการสอนคริสตศาสนธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม (2005: หมวดที่ 5) ในเอกสารรางคูมือแนะ
แนวการสอนคําสอนในประเทศไทย เสนอวิธีการสอนคริสตศาสนธรรม ดังนี้
3.1 ภูมิหลังทางประวัติศาสตรและสภาพการณวิธีการถายทอดความเชื่อคริสตศาสนาใน
ประเทศไทย
ในอดีต สมัยที่คริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทยอยูภายใตการบริหารงานดาน
คริสตศาสนธรรมของบรรดามิสชันนารีจากคณะนักบวชตางๆ ที่เปนชาวตางชาติ สังคมมีความ
แตกตางจากปจจุบัน วัดเปนศูนยกลางของชีวิตคริสตชน ตั้งแตเกิดจนตาย เชน ที่อยูอาศัย
การทํามาหากิน การศึกษาอบรม การปรึกษาหารือเพื่อแกปญหาตางๆ ในชีวิต และการใหบริการ
ศีลศักดิ์สิทธิ์ตางๆ เปนตน คริสตชนคาทอลิกมีความศรัทธาและเกาะกลุมกันอยางเหนียวแนน
เสียงระฆังของวัด มีบทบาทตอการดําเนินชีวิตประจําวันของสัตบุรุษ มีการสวดภาวนาพรหมถือ
สารทั้ ง สามเวลา การภาวนาค่ํ า พร อ มกัน ในบ า นมีแ ทน พระเปน ศู น ยก ลางของบา นคริส ตชน
คาทอลิกไดรับการถายทอดความเชื่อดวยวิธีการทองจําขอคําสอนไดอยางขึ้นใจจากหนังสือคําสอน
ที่มีลักษณะถามตอบประกอบคําอธิบายเปนเรื่องๆอยางชัดเจน
เปนสิ่งนาชื่นชมที่มีมุขนายก บาทหลวง นักบวชและฆราวาสบางทานไดพยายาม
เรียบเรียงหนังสือคําสอนคริสตศาสนาที่เปนภาษาไทย เพื่อใชในการอบรมคริสตศาสนธรรม
รวมทั้งมีการดําเนินการจัดทําหนังสือคําสอนอยางตอเนื่อง
ตอมา สถานการณทั้งทางดานสังคม การศึกษา การงาน เศรษฐกิจเริ่มเปลี่ยน
แปลงไป ชีวิตของคริสตชนคาทอลิกเริ่มซับซอนมากยิ่งขึ้น ชีวิตความเชื่อไมไดรับการขัดเกลาจาก
ทางวัดแตเพียงดานเดียว แตจากสื่อสารมวลชน แนวความคิดและคานิยมของโลกสมัยใหมตาง ๆ
อีกดวย ดังนั้น คริสตศาสนจักรจึงตองปรับกระบวนการทํางานของตนเองในการทํางานดาน
คริสตศาสนธรรมนี้ ทั้งทางดานการเตรียมบุคลากร วิธีการ
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เปลี่ยนแปลงไปดวยแรงผลักดันหลายๆ ประการ โดยเฉพาะจากสภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2
(ค.ศ. 1962-1965) ที่เนนใหคริสตศาสนจักรเปนผูเผยแผคําสอนของพระเยซูเจา นําขาวดีแหงความ
รอดพนไปยังนานาชาติ เรียกรองใหมีการปรับปรุงการสอนคริสตศาสนธรรมใหทันกับเหตุการณ
และความตองการของทองถิ่น โดยมีการการปรับปรุงทั้งในรูปแบบและวิธีการ
แตเดิมการสอนจะใหความสําคัญกับ “ความรู” คือ ตองการสอนใหผูเรียนไดรูวา
พระเยซูเจาคือใคร แตรูปแบบใหมเนนที่ “ใจ” หรือ “ประสบการณ” กลาวคือใหผูเรียนได
สั ม ผั ส กั บ ความรั ก ความเมตตาของพระเจ า โดยรั บ รู ว า พระเจ า ทรงรั ก เราและโลกอย า งไร
การสอนที่เนนการทองจํา จึงเปลี่ยนเปนการใหผูเรียนไดเกิดประสบการณโดยผานทางกิจกรรมหรือ
การปฏิบัติจริง วิธีการนี้เรียกวาการสอนแบบ ซีซีพี (Christian Community Program) คือเปน
วิ ธี ก ารสอนแบบอุ ป มานรู ป แบบหนึ่ ง (Inductive
Method) ซึ่ ง สภาประมุ ข แห ง บาทหลวง
ตั้งแต
โรมันคาทอลิก ประเทศไทยใหการสนับสนุนเพื่อใชสําหรับการสอนในประเทศไทย
ค.ศ. 1976 อยางไรก็ตามการสอนแบบอนุมาน (Deductive) ที่เนนขอคําสอนเปนหลักแลวนําสูการ
ปฏิบัติก็ยังมีการใชอยูทั่ว ๆ ไป
3.2 แนวทางเบื้ อ งต น ในการใช วิ ธี ก ารสอนคริ ส ตศาสนธรรมของคริ ส ต ศ าสนจั ก ร
คาทอลิก ประเทศไทยในยุคปจจุบัน
คณะกรรมการเพื่อคริสตศาสนธรรม (2005) ไดวิเคราะหแนวทางการสอนคริสตศาสนธรรมไว 5 แนวทาง ดังนี้ (2005: 68 – 74)
3.2.1 แนวทางที่หนึ่ง “ประสิทธิภาพของวิธีการขึ้นอยูก บั การใชที่ชาญฉลาด”
อุปสรรคสําหรับในการสอนคริสตศาสนธรรมใหมีประสิทธิภาพนั้นไมไดอยูที่
ครูสอนคริสตศาสนธรรมคนไทยขาดวิธีการ หรือสื่ออุปกรณ แตอยูที่การใชการประยุกตและ
การพัฒนาวิธีการตางๆ นั้นอยางชาญฉลาด วิธีการทุกอยางขึ้นอยูกับผูใช ครูสอนคริสตศาสน
ธรรมจะตองไดรับการฝกใหมีประสบการณในการสอนหลายๆ รูปแบบโดยใหรูวาทําไมตองใช
วิธีการนี้และจะประยุกตหรือปรับเปลี่ยนอยางไรใหเขากับผูเรียนของเรา โดยครูสอนคริสตศาสนธรรมจะตองฝกทักษะในเรื่องตางๆ โดย
1) ใหสามารถดึงเอาความหมายของชีวิตคริสตชนออกมาจากประสบการณ
ชีวิตประจําวันของตนเอง และของผูสนใจออกมา
2) นําความหมายของชีวิตนั้นมาเทียบกับคุณคาที่ถูกตองของสังคมไทย และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับคุณคาแหงพระวรสาร ซึ่งขั้นตอนนี้ครูสอนคริสตศาสนธรรมจะตองเปน
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กับผูสนใจอยูตลอดเวลา
3.2.2 แนวทางที่สอง “วิธีการที่ดี ไมไดมีเพียงวิธกี ารเดียวเทานัน้ ”
การสอนคริสตศาสนธรรม ตองใชวิธีการที่หลายหลาก โดยพิจารณาถึงสภาพ
ทางจิตวิทยาและวุฒิภาวะของผูสนใจ ดังนั้น ครูคําสอนนอกจากจะศึกษาศาสตรเกี่ยวกับพระเจา
แลว ยังตองศึกษาศาสตรตาง ๆ เกี่ยวกับมนุษยดวย เนื่องจากผูเรียน มีความแตกตางกัน ทั้งวุฒิภาวะ
ประสบการณ จึงจําเปนตองเรียนรูกระบวนการพัฒนาทางดานความเชื่อ และการบรรลุวุฒิภาวะ
ของบุคคลในวัยตางๆ ใหมากขึ้น เพราะประสบการณความเชื่อของเด็กยอมแตกตางไปจากวัย
เยาวชนหรือวัยผูใหญ เปนตน จึงจําเปนตงพิจารณาความตองการและขีดความสามารถของบุคคล
ยิ่ ง กว า นั้ น อย า ลื ม ว า คริ ส ต ศ าสนจั ก รเชื่ อ ว า “ข า วดี เ รื่ อ งอาณาจั ก รของ
พระเจา” ก็ยังแสดงออกดวยวิธีการที่หลากหลายเชนเดียวกัน ดังจะเห็นไดวาเรื่องราวเกี่ยวกับ
แผนการของพระเจานั้นยังดําเนินตอไปในโลกปจจุบัน และจะสมบูรณไดก็ตอเมื่อพระเยซูคริสตเจา
จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง พระวาจาของพระเจายังคงมีบทบาทตอโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลง และ
คริสตชนทุกคนไดรับเรียกมาเพื่อใหเปนประจักษพยานตอความจริงนี้ในฐานะที่เปนประชากรของ
พระองคดวยวิธีการที่แตกตางกันไป ดังแบบอยางของบรรดาประกาศก อัครสาวก และบรรพบุรุษ
แหงความเชื่อคริสตชนในอดีต
นอกจากนั้น “ขาวดีเรื่องอาณาจักรของพระเจา” เปนขาวดีสําหรับคนทุกยุค
ทุกสมัย แมกาลเวลาจะเปลี่ยนแปลงไป พระวาจาของพระเจาทามกลางมวลมนุษยก็ยังคงไดรับ
การพัฒนาและประยุกตเพื่อเปนหลักในการดําเนินชีวิตของคริสตชนตอไป การตีความและการนํา
พระวาจาของพระเจาไปใชนี้ จึงกอใหเกิดวิธีการศึกษาตาง ๆ มากมาย คุณคาของพระวาจาของ
พระเจา ยิ่งใหญเกินกวาที่จะใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งในการทําความเขาใจ
3.2.3 แนวทางที่สาม “เนนวิธีการที่ถูกตองของงานคริสตศาสนธรรม คือ พระคัมภีร
ธรรมประเพณี พิธีกรรม คําสอนของคริสตศาสนจักรและประสบการณมนุษย”
แมวาจะยอมรับความหลากหลายของวิธีการ แตทุกวิธีการจะตองมีพื้นฐาน
บางอยางรวมกัน พื้นฐานเหลานี้จะชวยทําใหวิธีการที่ใชเปนวิธีการที่ถูกตองของงานสอนคริสตศาสนธรรม พื้นฐานตางๆ ไดแก พระคัมภีร ธรรมประเพณี พิธีกรรม คําสอนของคริสตศาสนจักรและประสบการณมนุษย
ถาไมมีพระคัมภีรในการสอนนั้นก็ไมใชคําสอนของคริสตชน
ถาไมมีธรรมประเพณี เราก็เปนแคนักพระคัมภีรหรือนักปรัชญา ถาไมมีพิธีกรรมก็เปนความรูแค
สติปญญาเทานั้นไมมีการตอบสนอง เพราะพระวาจาของพระเจาเสด็จลงมาบังเกิดอยูในสังคม
มนุษยดวยและถาไมมีพื้นฐานอยูบนประสบการณ มนุษยเราก็จะไมใหความสนใจกับตัวบุคคล
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ที่เราใชจะตองตอบสนองแนวทางปฏิบัติสองประการดวยกันคือ ความสัตยซื่อตอพระวาจา
และคําสอนของคริสตศาสนจักร และความเปนไปของมนุษยในโลกปจจุบัน
3.2.4 แนวทางประการที่สี่ “บรรยากาศที่ดีทําใหการเรียนคําสอนมีประสิทธิภาพ”
ความสําเร็จของการสอนคริสตศาสนธรรม ขึ้นอยูกับความพรอมของสภาพ
แวดลอมทางดานจิตใจ อารมณ และลักษณะทางกายภาพของการสอนคําสอน ชีวิตของกลุม
คริสตชนที่มีชีวิตชีวา ที่แสดงออกดวยทาทีของความเชื่อศรัทธา มีบรรยากาศแหงการตอนรับเปน
กันเอง สิ่งเหลานี้เปนลักษณะพื้นฐานที่จะทําใหการสอนคริสตศาสนธรรมมีประสิทธิภาพ
สภาพแวดล อ มของแต ล ะสถานที่ เ ป น องค ป ระกอบสํ า คั ญ ในการกํ า หนด
วิธีการ วิธีการที่ใชไดผลในสถานที่แหงหนึ่งอาจจะไมเหมาะกับสถานที่อีกแหงหนึ่งก็ได ดังนั้น
การใหความสําคัญกับสภาพแวดลอม จึงเปนสวนสําคัญที่จะชวยใหเราสามารถแกปญหาใหเกิด
ความสมดุลระหวางขอความเชื่อ หลักศีลธรรม และการภาวนาได
ยิ่งกวานั้น โดยทั่วไปแลว งานการสอนคริสตศาสนธรรมมักจะอยูภายใตเรื่อง
ที่สําคัญๆสามประการ ไดแก คําสอนเรื่องพิธีกรรม (Liturgical Catechesis) คําสอนจากเหตุการณ
(Catechesis of Events) และการสอนคําสอนแบบทางการ (Formal Catechesis) กลาวคือ คําสอน
พิธีกรรมชวยเสริมสรางความสัมพันธใหกับชุมชนคริสตชน โดยการเตรียมสมาชิกใหเขารวม
พิธีกรรมดวยความเขาใจและมีชีวิตชีวา พิธีกรรมยังคงมีความสําคัญตอเหตุการณตางๆ ในวิถีชีวิต
ของคริสตชน เชน การเกิด (ศีลลางบาป) การเติบโต (ศีลกําลัง) การแตงงาน (ศีลสมรส) และความ
ตาย (ศีลเจิมผูปวย) นอกจากนั้นยังมีวันฉลองทางศาสนาอื่นๆมากมาย สุดทายการสอนคําสอนแบบ
ทางการ เปนการสอนแบบมีระบบ มีการจัดการโดยผานทางวัด โรงเรียน หรือชุมชนคริสตชน
เปนตน
3.2.5 แนวทางที่หา “พระจิตเจาผูประทานความสําเร็จ”
การสอนคริสตศาสนธรรมจะประสบผลสําเร็จไมได ถาไมไดรับความชวยเหลือ
จากพระจิตเจา กอนอื่นหมดงานคริสตศาสนธรรม คือ การนําผูเชื่อแลวใหมีชีวิตแหงความเชื่อ
ความหวัง และความรักที่สมบูรณ ในพระเยซูคริสตเจา สิ่งเหลานี้เปนพระพรที่พระเจาประทาน
ใหแกคริสตชน ไมไดเกิดขึ้นจากคุณงามความดีอะไรของคริสตชน เปนพระจิตเจาที่ทรงชวยเหลือ
ครูสอนคริสตศาสนธรรมใหพัฒนาปรับปรุงตนจนสามารถสื่อสารหรือถายทอดความเชื่อคริสตชน
ไดอยางถูกตอง เนื่องจากจุดมุงหมายของการสอน ไมไดหยุดอยูแคใหผูเรียนไดประพฤติตน
ตามคําสอนของคริสตศาสนาเทานั้น แตใหพวกเขาเกิด “ความเชื่อ” ไมใชแคใหมีการดําเนินชีวิต
แบบคริสตชนเทานั้น แตใหเกิดการกลับใจอยางแทจริง ดังนั้น เสรีภาพจึงเปนเรื่องที่สําคัญตอ
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ทางพระบุตรเยซูคริสตและพระจิตเจา สวนมนุษยเองก็ตอบรับพระพรและการเรียกของพระเจา
ดวยใจอิสระเชนกัน ดังนั้น ครูสอนคริสตศาสนธรรมจะตองไวตอความละเอียดออนแหงความรัก
ของพระเจาและการแสวงหาพระเจาในสวนของมนุษย
3.3 วิธีการสอนคําสอนสําหรับคริสตชนไทยในยุคปจจุบัน
คณะกรรมการเพื่อคริสตศาสนธรรม (2005) ไดวิเคราะหวิธีการสอนคริสตศาสนธรรมสําหรับคริสตชนคาทอลิกชาวไทยไวสามรูปแบบ สรุปความไดดังนี้ (2005: 74 – 89)
3.3.1 การสอนคําสอนแบบบูรณาการและเปนระบบ
การสอนคริสตศาสนธรรมแบบบูรณาการและอยางเปนระบบ หมายถึง
การสอนคริสตศาสนธรรมโดยที่ผูสอนจะตองผสมผสานสาระสําคัญของคริสตศาสนธรรม ไดแก
1) ความรูเกี่ยวกับพระวาจาของพระเจา
2) การเฉลิมฉลองความเชื่อดวยศีลศักดิ์สิทธิ์
3) การประกาศความเชื่อคริสตชนดวยการดําเนินชีวิตประจําวัน
การบูรณาการสาระสําคัญทั้งสามประการนี้ตองมีลักษณะกลมกลืน และอยูใน
ทุกรูปแบบของการสอนคริสตศาสนธรรม รวมทั้งเปนหลักในการประเมินประสิทธิภาพและความ
สมบูรณของโครงการหรือบทเรียนคําสอนในทุกรูปแบบ เนื่องจากการสอนคริสตศาสนธรรม
จะตองดําเนินการใหตรงกับหลักแหงความสัตยซื่อสองประการ คือ “ความสัตยซื่อตอพระเจา”
และ “ความสัตยซื่อตอมนุษย” ในพระเยซูคริสตเจา นอกจากเราจะตองสอนโดยมีความ “สัตยซื่อ
ตอคริสตศาสนจักร” ซึ่งแสดงออกในวิธีการสอนคําสอนเพื่อสรางชุมชน กลาวคือ
1) ความสัตยซอื่ ตอพระเจา
ลักษณะเฉพาะของการสอนเพื่อพัฒนาความเชื่อของคริสตชน สาระสําคัญ
ขึ้นอยูกับเนื้อหาของการสอนมากกวากระบวนการสอน เนื้อหาการสอนไดแกเรื่องพระธรรมล้ําลึก
แหงชีวิตของพระเยซูคริสตเจา เนื่องจากงานคริสตศาสนธรรม คือ งานถายทอดความหมายของ
พระธรรมล้ําลึกของพระเยซูคริสตเจาไปสูผูเรียน ความเชื่อหรือความสัตยซื่อตอพระเจาของ
คริสตชนในสมัยเริ่มแรก แสดงออกโดยศาสนบริการของคริสตศาสนจักรใน 5 รูปแบบ (กจ 2:42,
44-47) ไดแก การประกาศขาวดีของพระเยซูคริสตเจา (Kerygma) การสอนและความเขาใจขาวดีนั้น
(Didache) การบิปงและการสรรเสริญพระเจารวมกัน (Liturgia) การกอตั้งเปนชุมชนและการ
มีสิทธิในสิ่งของตางๆรวมกัน (Koinonia) และการเปนประจักษพยานแหงความรักดวยการรับใช
เพื่อนมนุษยทุกคนในพระคริสตเจา (Diakonia)

- 63 ทั้งหารูปแบบของงานศาสนบริการดังกลาวขางตนดําเนินไปตามลําดับขั้น
เริ่มตนดวยการประกาศขาวดีของพระเยซูคริสตเจา (Kerygma) แกพี่นองชาวไทยที่สนใจทุกคน
หมายความวา คริสตศาสนจักรจะตองใชทุกวิถีทางที่จะทําใหพระวาจาของพระเจาหยั่งรากลึกเขา
ไปในหัวใจของประชาชนทุกคน ทุกวัย การไดฟงเรื่องราวของพระเยซูเจาจะตองทําใหผูฟงตองการ
คนหาความหมายที่ลึกซึ้งกวา และตองการจะไตรถามหรืออยากรูเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของ
คริสตชนมากขึ้น จากนั้นจึงนําสูขั้นการสอน (Didache) เพื่อพัฒนา “ความรู” เกี่ยวกับชีวิตของ
พระเยซูคริสตเจาใหเกิดความเขาใจในความหมายที่ถูกตอง ซึ่งในทางปฏิบัติครูสอนคริสตศาสนธรรมสามารถกระทําไดโดย
(1) ใหขอความจริงแหงความเชื่อคริสตชนสัมพันธกับปญหาของชีวิต
(2) ศึกษาหรืออานเทววิทยาและคําสั่งสอนของคริสตศาสนจักรใหมาก
(3) นําขอความเชื่อของคาทอลิกเขาสูวงสนทนาในวัด โรงเรียนในกลุม
สนทนา หรือในการสอนคําสอนผูใหญ
อยางไรก็ตาม “การรู” อยางเดียวเทานั้นยังไมเพียงพอจะตองมีการ “ปฏิบัติ
ความจริง” ในการดําเนินชีวิตติดตามพระเยซูคริสตดวยการรับใชดวยความรักในขั้นนี้การสอน
คริสตศาสนธรรมจะตองนําเสนอหลักศีลธรรม (Diakonia) ที่จําเปนดวยเรื่องของพระบัญญัติของ
พระเจา ความสุขที่แทจริง บทเทศนในระหวางอาหารค่ําครั้งสุดทาย ดวยการนําเสนอในลักษณะ
ของกรณีศึกษา บทบาทสมมุติ การแกปญหาการทําคานิยมใหกระจาง (Value Clarification) ฯลฯ
โดยใหสอดคลองกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของสังคมไทยในปจจุบัน มิติทางจริยธรรมแหงความ
เชื่อของคริสตชนจะตองครอบคลุมถึงความดีเชิงศีลธรรมที่มาจากแบบฉบับความดีและความรักของ
พระเยซูเจาเอง และจากความนึกคิดดวยเหตุและผลที่ไดมาจากการอบรมทางมโนธรรมของมนุษย
แตละคนอีกดวย
การเริ่มเขาสูพระธรรมล้ําลึกของพระเยซูคริสตเจาหมายความวา แตละคน
จะตองกาวลงไปใหลึกกวา “การรู” และ “การปฏิบัติ” นั้นคือ เขาไปใหถึง “ความรัก” โดยผาน
ทางการเฉลิมฉลองพิธีกรรม (Liturgia) ในชุมชนคริสตชน (Koinonia) ผูเรียนคริสตศาสนธรรม
จะตองเรียนรูที่จะเขามามีสวนรวมในพิธีกรรมของสวนรวม ดังนั้น วิธีการสอนคริสตศาสนธรรม
จะตองกระทําอยางสรางสรรค เพื่อจะใหคริสตชนคาทอลิกไทยไดมีสวนรวมรับผิดชอบมีบทบาท
ในการเสริมสรางและทําใหกลุมคริสตชนของเราเขมแข็งดวยการรวมเฉลิมฉลองพิธีกรรมและ
ศีลศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ
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วิ ธีก ารสอนแบบบู ร ณาการนี้ ไม ไ ด ห มายความแคก ารทํ า ใหเ นื้ อ หาของ
คําสอนมีความสมดุลยกันเทานั้น แตยังจะตองทําใหเนื้อหาสัมพันธโดยตรงกับผูเรียน ใหแนวทาง
ดําเนินชีวิตทางศีลธรรม ใหมีสวนรวมในการเฉลิมฉลองศีลศักดิ์สิทธิ์ตางๆ ดังนั้น ความหมายแรก
ของการสอนตามหลัก “ความสัตยซื่อตอมนุษย” ก็คือ การใหความสําคัญกับตัวบุคคล ชุมชน และ
ประวัติของผูเรียนอยางจริงจัง
อนึ่ง วิธีการสอนคริสตศาสนธรรมดวยการทองจํา ที่ครั้งหนึ่งเคยเปนแนวทาง
สําคัญในการสอน แตมาไดใหความสําคัญนอยลง ซึ่งทําใหเยาวชนคนรุนใหมรูจักบทภาวนา
พื้นฐาน หรือขอความเชื่อของคริสตศาสนจักรนอยลง ดังนั้น ในสมัยปจจุบันจึงจําเปนที่จะตอง
รักษาสมดุลยระหวางความเขาใจกับความจําใหเหมาะสม วิธีการสอนแบบการใชความจํายังมี
ความสําคัญและความจําเปน (GDC, 1997:154) เพราะการทองจําเปนวิธีการรักษาและถายทอด
ความเชื่อจากชนรุนหนึ่งมาสูชนอีกรุนหนึ่ง เรื่องที่ตองจดจําใหได เชน บทขาพเจาเชื่อ ขาแต
พระบิดา วันทามารีอา สิริพึงมี บทแสดงความเชื่อ บทแสดงความรัก บทแสดงความไวใจ
บทแสดงความทุกข รวมทั้งบทภาวนาในพิธีมิสซา ขอความสําคัญๆจากพระคัมภีร บัญญัติสิบ
ประการ ความสุขแทจริง และบัญญัติของคริสตศาสนจักร การจําเรื่องเหลานี้ ถาไดมีการอธิบาย
ถึงความหมายอยางดีแลว ก็ จ ะเป น วิ ธี ก ารที่ ชั ด เจนในการถ า ยทอดความเชื่ อ สู ช นรุ น หลั ง ต อ ไป
แมวาสถานที่นั้นๆ จะขาดแคลนบาทหลวงหรือครูคริสตศาสนธรรมก็ตาม ดังนั้น ในการสอน
คริสตศาสนธรรมแตละครั้ง มีสองเรื่องที่เราควรพิจารณาในดานความจํา คือ
(1) เนื้อหาทีส่ ําคัญๆ
(2) บทภาวนาและขอความเชื่อ
การสอนแบบบูรณาการเรียกรองใหใสใจตอ “มิติดานพฤติกรรม” ดังในเอกสารการฟนฟูคําสอน
สําหรับเอเชีย (Renewed Catechesis for Asia : Towards the year 2000 and beyond, 1995: 17)
ใหแนวทางวามิติดานพฤติกรรมเปนเรื่องที่แสดงถึงการมีวุฒิภาวะของผูเรียน วิธีการสอน
คริสตศาสนธรรมจะตองเปนวิธีการที่กอใหเกิด “ประสบการณ” ที่เกี่ยวพันกับปญหาทางศีลธรรม
ที่เกิดขึ้นรอบๆตัวของผูเรียน และเปนเรื่องที่ผูเรียนกําลังสับสนตัดสินใจไมได การศึกษาจิตวิทยา
เรื่องกระบวนการพัฒนาบุคคลตามลําดับขั้นตาง ๆ สามารถชวยครูคริสตศาสนธรรมวางแผน
การสอนหรือจัดหลักสูตรการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเปน“แรงจูงใจ” เปนสิ่งที่
สําคัญที่จะผลักดันใหมนุษยปฏิบัติหรือไมปฏิบัติ ดังนั้น ครูสอนคริสตศาสนธรรมจะตองสราง
แรงจูงใจที่ดีเพื่อใหผูเรียนไดเห็นถึงความสําคัญ หรือประโยชนของการประพฤติปฏิบัติตามหลัก
ศีลธรรมของศาสนา ในการสอนคําสอนเรื่องหลักศีลธรรมนั้น เราควรที่จะใหผูเรียนไดมีโอกาส
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โดยการใชวิธีกรณีศึกษา การอภิปราย ฯลฯ ผานทางเหตุการณ และปรากฏการณตางๆ และ
การศึกษาและสรางความสัมพันธสวนบุคคลกับบุคคลที่เปนแบบอยางในดานศีลธรรมเปนตน
ที่ สุ ด การแสดงออกถึ ง ความเชื่อ ที่ สํ า คัญ และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด คื อ
“การเฉลิมฉลองพิธีกรรม” การเฉลิมฉลองพิธีกรรมเปนชวงเวลาพิเศษที่ผูเรียนจะไดเปดหัวใจ
ตอนรับการเชื้อเชิญและการทาทายของพลังแหงพระวาจาของพระเจา เปาหมายประการหนึ่งของ
การสอนคําสอนก็คือการนําผูเรียนใหเขามารวมเฉลิมฉลองพิธีกรรมกับชุมชนคริสตชน ดังนั้น
วิธีการสอนจะตองใชการเฉลิมฉลองพิธีกรรมและกิจศรัทธาตางๆ ใหเปนประโยชนตอการสอน
ทั้งสวนบุคคล ครอบครัว หมูบานประเทศ ชีวิตประจําวัน และในวงจรชีวิต ฯลฯ เพื่อทําใหผูเรียน
ไดเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้ง และเกิดสํานึกในความรักของพระเจา ในฐานะที่ทรงเปนบิดาของ
เรามนุษยทุกคน
3.3.2 การสอนคริสตศาสนธรรมแบบการประสานขาวดีเขากับวัฒนธรรมทองถิ่น
การสอนคริสตศาสนธรรมดวยการประสานขาวดีเขากับวัฒนธรรมทองถิ่น
(Inculturation) มีความหมายในสองลักษณะ กลาวคือ
1) ประการแรก ขาวดีของพระคริสตเจาจะตองแสดงออกโดยผานทางรูปภาพ
สัญลักษณ หรือพิธีกรรมที่สอดคลองกับวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมไทย
2) ประการที่สอง คุณคา ทัศนคติและแนวปฏิบัติตามวิถีชีวิตไทยเองจะตอง
ไดรับการวิเคราะหตามแนวทางแหงคําสอนของคริสตชน
แนวคิ ด ดั ง กล า วมี พื้ น ฐานจากพระคั ม ภี ร ใ นบทจดหมายถึ ง ชาวฮี บ รู ที่ ว า
“ในอดีต พระเจาตรัสกับบรรพบุรุษของเราโดยทางประกาศกหลายวาระและหลายวิธี ครั้นสมัยนี้
เปนวาระสุดทาย พระองคตรัสกับเราโดยทางพระบุตร พระเจาทรงสถาปนาพระบุตรใหเปนทายาท
ครอบครองทุกสิ่ง” (ฮบ 1:1-2) ดังนั้น ครูสอนคริสตศาสนธรรมจะตองเปนผูสืบทอดพันธกิจของ
พระเจา ในการชวยกันทําใหพระบุตร พระเยซูคริสตเจา ไดครอบครองจิตใจของมนุษยทุกคน
โดยผานทางแนวคิด ลักษณะการแสดงออกและภาษา เพื่อใหเกิดการยอมรับ “ขาวดี” นี้ในบริบท
ที่คุนเคยของตนเอง
การสอนคริสตศาสนธรรมในลักษณะนี้ ไมไดเปนเพียงการถายทอดขาวดีของ
พระเจาเทานั้น แตยังเปนการแสดงออกใหผูเรียนไดรูวาพวกเขา สามารถตอบสนองการเรียกของ
พระเจาตามแนวทางการดําเนินชีวิตของตนไดอยางไร
การสอนคริสตศาสนธรรมในรูปแบบการนําความเชื่อคริสตชนเขาสูวิถีชีวิตนี้
มีลักษณะเปน “กระบวนการ” ที่ไมไดมีรูปแบบสําเร็จรูป แตเปนงานที่ตองอาศัยการสรางสรรค
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ดําเนินชีวิตใหถูกตองทั้งทางวิถีชีวิตและตามคําสอนของคริสตศาสนจักร คริสตศาสนจักรคาทอลิก
ประเทศไทยจะตองมีองคกรหรือสถาบันที่รับผิดชอบศึกษาดานวัฒนธรรมโดยตรงพรอมกับการ
สงเสริม ฝกอบรมสมาชิกของคริสตศาสนจักรใหเรียนรูและตระหนักถึงคุณคาของวิถีชีวิตตาม
สภาพแวดลอมที่ตนอาศัยอยู (สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย, 2000: 123) เนื่องจาก
การนําความเชื่อเขาสูวิถีชีวิตนี้ มิใชเปนเพียงการกระทําแตภายนอกเพื่อใหขาวดีของพระเจาดึงดูด
ความสนใจของชาวไทยไดมากขึ้นหรือเพียงแคประดับประดากันอยางผิวเผิน ตรงกันขามจะตอง
กระทํากันอยางถึงสวนที่ลึกที่สุดของจิตใจ ปจเจกชนและชุมชนโดยใหขาวดีไดเขาไปสัมผัสสวน
ลึกที่สุดของจิตใจของพวกเขา (GDC, 1997: 109 )
การสอนคริสตศาสนธรรมในรูปแบบการนําความเชื่อเขาสูวิถีชีวิตนี้ ครูสอน
คริสตศาสนธรรมจะตองสังเเกตดูวาคุณคา ขนบธรรมเนียม ประเพณีอะไรบางที่ควร “รับเอามา”
ดวยวาคุณคานั้นสอดคลองกับความเชื่อคริสตชน สวนอีกทางหนึ่งจะตองแสวงหาทาง “ชําระลาง”
และ “แปรรูป” หลักเกณฑแนวคิดและรูปแบบการดําเนินชีวิตทั้งหลายที่ขัดแยงกับพระอาณาจักร
ของพระเจา
การสังเกตคุณคาในแนวทางนี้มีการควบคุมดวยหลักพื้นฐานสองประการ คือ
ความสอดคลองกับพระวรสาร และเปนหนึ่งเดียวกับคริสตศาสนจักรสากล (GDC, 1997: 109)
ในขณะเดียวกัน การสอนคริสตศาสนธรรมในรูปแบบนี้ ครูสอนคริสตศาสนธรรมจะตองกระทํา
ดวยความรอบคอบ เพราะเปนงานที่ละเอียดออน และจะกระทบกับความรูสึกของบุคคลอื่นได
ดังนั้น เราจะตองกระทําดวยเจตนาที่บริสุทธิ์ ดวยความเคารพและไมแบงแยก (สภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย, 2000: 140)
4.3.3 การสอนคริสตศาสนธรรมเพื่อสรางชุมชน
การถายทอดความเชื่อหรือการอบรมคริสตศาสนธรรม เปนกระบวนการที่ทํา
ใหบุคคลตางๆ มีความเชื่อไดเขาเปนหนึ่งเดียวกับพระธรรมล้ําลึกของพระเยซูคริสตเจา โดยอาศัย
ความเชื่ อชีวิ ตแหงความเชื่ อเปน ตั วกลางที่เ ชื่อมโยงใหบุคคลตางๆ มี ความสัมพัน ธต อกัน
เพราะพวกเขาเชื่อ เปนประจักษพยานและนมัสการพระเยซูคริสตเจา พระเจาแตองคเดียวรวมกัน
และความเชื่อจะเติบโตจนบรรลุความสมบูรณแบบไดก็โดยอาศัยการสนับสนุนจากบรรยากาศ
ของครอบครั ว ห อ งเรี ย น และชุ ม ชน ดั ง นั้ น ลั ก ษณะเฉพาะของงานสอนคริ ส ตศาสนธรรม
ก็คือ “ชุมชนแหงความเชื่อ” การสอนคริสตศาสนธรรมจะตองกาวใหไกลไปกวาการสอน
คริสตศาสนธรรมในระบบโรงเรียน โดยพัฒนาไปสูการสอนแบบ “ชุมชนแหงความเชื่อที่อยูใน
วิถีชีวิตแบบไทย”
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ที่ดําเนินงานโดยคริสตศาสนจักร ในคริสตศาสนจักร และเพื่อคริสตศาสนจักร กลาวคือ
(1) งานสอนคริสตศาสนธรรมกระทํา “โดย” คริสตศาสนจักร เนื่องจาก
“งานคําสอนจะตองเปนงานที่พระศาสนจักทั้งมวลจะตองรวมกันรับผิดชอบ” (CT, 1979: 16)
สมาชิกแตละคนของคริสตศาสนจักรจะตองมีสวนรับผิดชอบในดานตางๆ ตามความถนัดของ
แตละคน
(2) งานสอนคริสตศาสนธรรม กระทํา “ในคริสตศาสนจักร” หมายความวา
งานสอนคริสตศาสนธรรมจะตองกระทําในชุมชนคริสตชน เชน โบสถ ครอบครัว โรงเรียน และ
กลุมกิจกรรมตางๆ
(3) งานสอนคริสตศาสนธรรมกระทํา “เพื่อคริสตศาสนจักร” หมายความวา
งานสอนคริสตศาสนธรรมมิใชกระทําเพื่อใครคนหนึ่งคนใด แต “เพื่อเสริมสรางชีวิตภายในชุมชน
ของผูมีความเชื่ อ และของกิจกรรมภายนอกในฐานะที่เป นคริสตศาสนจักรแห งธรรมทูต ”
(CT, 1979: 15) ครูสอนคริสตศาสนธรรมจะตองชวยทําใหชุมชนของคริสตศาสนจักรมีชีวิตชีวา
และสามารถเปนประจักษพยานชีวิตคริสตชนไดอยางมีประสิทธิภาพ (GDC, 1997: 35)
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาทัศนะของสังคมวิทยา การสอนคริสตศาสนธรรม
คือ กระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization Process) ที่สําคัญยิ่งประเภทหนึ่ง เพราะการ
สอนคริสตศาสนธรรมเปนการทํานุบํารุง หลอเลี้ยง และนํามวลสมาชิกของชุมชนคริสตชน
คาทอลิกใหมีความเชื่อที่สมบูรณ (Maturity of Faith) ในแงนี้งานสอนคริสตศาสนธรรมจึงมี
เปาหมายหลักสามประการดวยกัน กลาวคือ
(1) เพื่อใหความเชื่อของสมาชิกไดเติบโตจนถึงขั้นสมบูรณ
(2) เพื่อพัฒนาความผูกพันของผูเรียนโดยการนําพวกเขาเขาสูชุมชนทองถิ่น
อยางเปนลําดับขั้นตอน
(3) ทํ า นุ บํ า รุ ง สื บ ทอดและเผยแผ ชี วิ ต แห ง ศี ล ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ ละโครงสร า ง
การดําเนินชีวิตพื้นฐานที่ชวยใหสมาชิกแตละคนไดสรางสรรคอัตลักษณและความเขาใจตนเอง
ในฐานะที่เปนครสิตชนคาทอลิกอยางแทจริง
วิธีการสอนคริสตศาสนธรรมเพื่อสรางชุมชนจึงเปนการผสมผสานระหวาง
เรื่องสวนบุคคล (การเติบโตในความเชื่อ) กับชุมชน (ความผูกพันทางความเชื่อ) และการสืบทอด
ธรรมประเพณีของคริสตศาสนา (ศีลศักดิ์สิทธิ์ ศาสนพิธีและการดําเนินชีวิตแบบคริสตชน
คาทอลิก)
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จะตองไมลดความสําคัญของความศรัทธาสวนบุคคลลง แตตรงกันขามเราจะตองพัฒนาสมาชิกแต
ละคนใหมีความเชื่อที่เขมแข็งโดยใหพวกเขาไดรูจัก และยอมรับพระเยซูเจาวาพระองคทรงเปน
พระเจาและพระผูไถของตัวของเขาเองโดยเฉพาะใหตัวของเขาไดกลายเปนสานุศิษยของพระองค
ซึ่งหมายความวาไดซึมซับเอาความคิด คุณคา ทัศนคติ และการดําเนินชีวิตของพระเยซูคริสตเจา
โดยแสดงตนออกมาอยางเปดเผยเพื่อเปน “ประจักษพยานแหงความเชื่อ” อยางแทจริง นี่เปน
แนวทางในการอบรมที่พระเยซูเจาทรงใชกับบรรดาศิษยของพระองค ซึ่งคริสตศาสนจักรในฐานะ
ที่เปนมารดาและครูของคริสตชนไดกระทําสืบทอดตอกันมา ดังนั้น ผูที่เปนบิดามารดาจะตอง
ตระหนักถึงบทบาทความสําคัญ และพลังของการดําเนินชีวิตที่เปนประจักษพยานตอบุตรหลาน
และบุคคลทั่วไปในชุมชนของเรา
บทบาทของกระบวนการอบรมในลักษณะนี้เรียกรองใหผูอบรมหรือครูสอน
คริสตศาสนธรรมตองมีความเชื่ออยางแรงกลา เนื่องจากชีวิตของครูสอนคริสตศาสนธรรมจะตอง
เปนสื่อกลางระหวางผูเรียนรูกับพระเยซูคริสตเจาผูทรงกลับฟนคืนชีพ
ความเปนสื่อกลางนี้
จะเปนไปอยางสมบูรณแบบไดโดยอาศัยการขับเคลื่อนและการดลใจจากพระจิตเจา ครูสอน
คริสตศาสนธรรมเปนผูแทนของพระเยซูคริสตเจาและขอคําสอนพระองคตอหนาชุมชนอยางที่จะ
หาใครมาแทนที่ไมไดเลย บทบาทของครูสอนคริสตศาสนธรรมจึงเปนการนําทุกคนใหเขามา
มีความสัมพันธที่ดีกับพระเยซูคริสตเจาไมใชเพื่อตนเอง
การสร า งความสั ม พั น ธ ใ นชุ ม ชนเรี ย กร อ งให ค ริ ส ตชนแต ล ะคนมี ค วาม
สัมพันธกับผูอื่นอยางถูกตอง ดวยชีวิตที่เปนประจักษพยานถึงความชื่นชมยินดีที่ไดมี “ชีวิตใน
พระเยซูคริสตเจา” และมีพลังในใจที่จะกาวออกมาเสวนา สรางความเปนเพื่อนกับทุกๆคน
แนวทางปฏิ บัติที่มีประสิทธิ ภ าพและมี พ ลังที่ จะทํ าให งานคําสอนของเราประสบผลสํา เร็จ คือ
การทํางานรวมกันอยางเปน “หมูคณะ” ของครูสอนคริสตศาสนธรรม โดยมี “ขาวดี” ของ
พระเยซูคริสตเปนรากฐานเพื่อเปนเครื่องหมายถึง “สันติสุขและความยินดี” ในองคพระเจา
จากแบบฉบับอันดีงามนี้ครูคําสอนสามารถสราง “ชุมชน” ขึ้นในระหวางผูเรียน และแสดงใหเห็น
ถึงการเปนบุคคลแหงการภาวนาและการรับใชในฐานะที่เปนศิษยของพระเยซูคริสตเจาอยางแทจริง
องคกรและกลุมกิจกรรมตางๆในคริสตศาสนจักรหรือโบสถคริสตชนจะตอง
ไดรับการเอาใจใสเปนพิเศษ เพราะกลุมผูเรียนคริสตศาสนธรรมเหลานี้เรียนรูคําสอนของพระเยซูคริสตเจา และนําเอาศรัทธานี้ไปปฏิบัติตนตามแนวทางของกลุม หรือองคกรของตนเอง ตัวอยาง
เชน กลุมเยาวชนเราตองจัดโครงการสอนคําสอนเยาวชนใหตรงกับความตองการของพวกเขา
ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบ ทั้งสวนรวมและสวนตัว โดยจัดใหมีรูปแบบและมีวิธีการ

- 69 ที่หลากหลายแตกตางกันไป เชน การชุมนุมภาวนา การศึกษาพระคัมภีร การเขาเงียบ
การจัดกิจกรรมชวยเหลือสังคม กิจเมตตาตางๆ กลุมเลนกีฬา และนันทนาการตางๆ การจาริก
แสวงบุญ ฯลฯ สวนกิจกรรมสําหรับผูใหญ เชน การศึกษาและการแบงปนพระวาจาในรูปแบบ
ตางๆ เชน Lectio Divina เปนตน (GDC, 1997: 71)
การสอนคําสอนแบบสรางกลุมชุมชนคริสตชนนี้ สภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่
2 ไดรื้อฟนกระบวนการเตรียมตัวเขาเปนคริสตชน (Catechumenate) สําหรับผูที่เตรียมตัวเขาเปน
คริสตชน รวมทั้งคริสตชนที่ยังไมไดรับการอบรมเพียงพอในความเชื่อ ดังนั้น วิธีการสอนโดย
การใช “พิธีรับผูใหญเขาเปนคริสตชน” (RCIA) จึงเปนวิธีการที่เหมาะสมสําหรับคริสตศาสนจักรไทยจึงควรกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติและประกอบพิธีการตางๆ (GDC, 1997: 214)
คริสตศาสนจักรสํานึกวาชีวิตคริสตชนเปนชีวิตที่เขาอยูในพระธรรมล้ําลึกแหงชีวิตของ
พระเยซูคริสตเจาที่เรียกวาพระธรรมล้ําลึกปสกาเปนชีวิตที่คริสตชนจะตองคอยๆเปลี่ยนแปลง
ตนเอง ใหมีชีวิตเหมือนพระคริสตเจาการสอนคําสอนจึงเปนกระบวนการที่ชวยทําใหชีวิตแหง
ความเชื่อนี้เขมแข็งขึ้นโดยอาศัยชุมชนเปนผูหลอเลี้ยง ดังนั้นวิธีการสอนคําสอน มิใชเปนเพียง
วิธีการหรือเทคนิคธรรมดาเทานั้น แตเปนสาระแกนสารของชีวิต
การอบรมเพื่ อ เสริ ม สร า งความเชื่ อ เป น กระบวนการเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต เป น ความเชื่ อ
ที่คอย ๆ พัฒนาไปอยางมีลําดับขั้นตอนตามจังหวะของชีวิตซึ่งเราสามารถทําความเขาใจได
โดยอาศัยจิตวิทยา สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา แตสําหรับบางคน พระเจาประทานความรัก
และพระพรพิเศษใหเปนผูศักดิ์สิทธิ์ไดโดยขามขั้นตอนของชีวิต
ครูสอนคริสตศาสนธรรมเปนผูที่ทําใหงานดังกลาวขางตนบรรลุผลดวยศักยภาพของตน
คริ ส ต ศ าสนจั ก รไทยจํ า เป น ต อ งฝ ก อบรมครู คํ า สอนหรื อ ผู ป ระสานงานคํ า สอนให มี คุ ณ ภาพ
เปนครูคําสอนที่ตระหนักตอการเผยแสดงของพระเจา การทรงนําของพระจิต และความตองการ
ของมนุษย ขณะเดียวกันก็เคารพอิสรภาพและความคิดสรางสรรคของผูเรียนโดยมีความตระหนัก
ถึงความสําคัญของพระจิตเจาในการสอน ครูสอนคริสตศาสนธรรมจะตองเลือกวิธีการใดวิธีการ
หนึ่งมาใชโดยมีพื้นฐานทั้งในดานของความศักดิ์สิทธิ์และศาสตรตางๆของมนุษยกลาวคือ ครูสอน
คริสตศาสนธรรมตองสามารถทํางานโดยมีความรูจากแหลงขอมูลพื้นฐานของงานคําสอน คือ
พระคัมภีร คําสอนของคริสตศาสนจักร พิธีกรรม และประสบการณมนุษย จากองคประกอบเหลานี้
ครูคําสอนจึงสามารถคิดหาวิธีการประยุกต หรือปรับวิธีการสอนตามความคิดสรางสรรคของ
ตนเองได
วิธีการใดที่สอดคลองกับลักษณะของวิธีการสอนคําสอนทั้งสามประการดังกลาวขางตน
สามารถรับใชพระเจา โดยนําพระพรแหงความเชื่อของพระเจามาใหกับคริสตชนไทยอยางสมบูรณ

- 70 ทั้งนี้ใหวิธีการนั้นตรงกับ “หลักความสัตยซื่อตอพระเจา และตอมนุษย โดยมีทัศนคติแหงความรัก
เปนพื้นฐานแตประการเดียว” (CT, 1979: 55)
ตอนที่ 2 แนวการสอนในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี
1. แนวคิด/หลักการ
แนวการสอนในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี ดําเนินการตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งมีแนวคิด/หลักการ
อยู ที่ แ ผนการศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2545 และพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2542
(แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545)
ซึ่ง พันธศักดิ์ พลสารัมย (ไมระบุป) อธิบายวาปจจุบันประเทศไทยไดตราพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งมีผลตอการเรียนการสอนอยางมาก โดยไดกําหนดความมุงหมาย
และหลักการคือ “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย
และสติปญญา ความรู คุณธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยาง
มีความสุข” พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 ซึ่งนับเปนการศึกษาพัฒนาคนในทุกดาน
ผูรับการศึกษาจึงจะเปนคนดี คนเกง และมีความสุข นอกจากนี้ยังไดกํา หนดแนวทางในการจัด
การศึกษาไว คือ “การจั ดการศึกษาตองยึดหลัก วา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสํา คัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มีกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย ตลอดจน
จัดเนื้อหาสาระและ กิจกรรมที่สอดคลองกับความสนใจ” นับวาเปนนโยบายการศึกษาที่ตระหนัก
ในความแตกตางระหวางบุคคลและเปนการศึกษาที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
การพัฒนาคนใหมีคุณภาพจึงเปนเรื่องที่มีความจําเปนอยางยิ่ง โดยมีการศึกษาเปนกลไก
ที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพของคนใหสามารถพัฒนาศักยภาพที่มีอยูในตัวคนไดอยางเต็มที่ ทําให
เปนคนที่รูจักคิดวิเคราะห รูจักแกปญหา รูจักเรียนรูดวยตนเอง สามารถปรับตัวใหทันการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
เปนสุข สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545
มาตรา 6 ที่กําหนดวาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ
อยูรวมกับคนอื่นไดอยางมีความสุข นอกจากนั้น ในพระราชบัญญัติดังกลาว มาตรา 7 กําหนดวา
กระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูก ตองเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ

- 71 ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปน
ไทย รูจัก รักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้ งส งเสริ มศาสนา ศิ ลปะ
วั ฒ นธรรมของชาติ การกี ฬ า ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น และความรู อั น เป น สากล ตลอดจนอนุ รั ก ษ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม มี ค วามสามารถในการประกอบอาชี พ รู จั ก พึ่ ง ตนเอง
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝรู และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
นอกจากนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 มาตรา 47 ยังกําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และมาตรา 48 ที่กําหนดใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงาน
ประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งองคการ
สหประชาชาติ (1998, อางใน อุทุมพร จามรมานและคณะ, 2544 ) ไดกลาวถึงมาตรฐานคุณภาพของ
อุดมศึกษาไว ดังนี้
1) คุณภาพของบุคลากร ซึ่งครอบคลุมถึงการที่บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาจะไดรับ
การยอมรับในสังคม และมีฐานะทางการเงินที่เหมาะสม มีความมุงมั่นที่จะลดความไมเทาเทียมกัน
ในบุคลากรอุดมศึกษา เชน ในสวนที่เกี่ยวกับเพศ การดูแลใหการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล
ใหเปนไปอยางเปนธรรม (Merit Principle) การจัดใหบุคลากรทางการศึกษาฝกอบรมตามที่บุคลากร
ตองการเพื่อใหทํางานไดอยางเต็มที่ในสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลง การวางระบบและสรางแรงจูงใจ
เพื่อกระตุนใหนักวิจัยไดทํางานวิจัยเปนทีมสหวิทยาการและเปนโครงการเฉพาะเรื่อง (Thematic
Project) ซึ่งแตกตางจากวิธีการที่ทํามาแตเดิม ที่มักจะตางคนตางทํา
2) คุณภาพของหลักสูตร ซึ่งจะตองครอบคลุมถึงการดูแลเปนพิเศษในเรื่องคํานิยามของ
จุด มุ งหมายในการสอนที่ จะตอ งให สัมพัน ธกับขอกําหนดของงานและความจําเป นของสังคม
การปรับกระบวนการสอนเพื่อสรางใหเด็กมีความกระตือรือรน(Active) และสามารถพัฒนาทักษะ
ในการจัดการได การขยายและการเปดใหยืดหยุนมากขึ้น ในการใชอุปกรณเครื่องมือตาง ๆ เพื่อให
มีการใชอุปกรณเกี่ยวกับเทคโนโลยีขาวสาร ขอมูลไดอยางเต็มที่รวมถึงการพิจารณาสิ่งแวดลอม
ใหมีความพอเหมาะพอดีกับความเปนนานาชาติและเครือขายของหลักสูตร นักศึกษาและครู
3) คุณภาพของผูเรียน ผูเรียนถือไดวา เปนวัตถุดิบสําคัญของการอุดมศึกษา ซึ่งควรจะ
ไดรับการเอาใจใสเปนพิเศษ โดยเฉพาะในเรื่องของการรับเขาที่จะตองใหสอดคลองกับความ
สามารถและความตั้งใจของผูเรียนเอง นโยบายเชิงรุกเกี่ยวกับผูเรียนที่ดอยโอกาสก็เปนสิ่งที่ควร
สนับสนุนใหเกิดขึ้น การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงอุดมศึกษากับมัธยมศึกษาก็เปนสิ่งที่ควรจัดทําขึ้น
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ตองขาดตอนไปก็เปนสิ่งที่ควรสนับสนุนใหเกิดขึ้น
4) คุณภาพของโครงสรางพื้นฐาน โครงสรางพื้นฐานรวมทั้งสิ่งแวดลอมทั้งภายนอก
ภายในสถาบันจําเปนตองไดรับการดูแลใหมีคุณภาพสูง รวมทั้งโครงสรางที่สัมพันธกับการใชและ
การพัฒนาเทคโนโลยีขาวสารขอมูล ซึ่งมีความสําคัญมากเชนกัน การสงเสริมใหเกิดมหาวิทยาลัย
เสมือนจริง (Virtual University) ก็เปนสิ่งจําเปน ซึ่งจะตองมากับระบบเครือขายและเครื่องมือ
อุปกรณทางการศึกษาทางไกลเปนองคประกอบสําคัญ
5) คุณภาพของการจัดการคุณภาพของการจัดการที่ยูเนสโกเนนเปนพิเศษในการปฏิรูปนี้
คือ การรวมมือกับหนวยและองคกรตาง ๆ ที่แวดลอมสถาบันอุดมศึกษาอยู เพราะเปนไปไมไดที่
สถาบันอุดมศึกษาจะอยูโดยแยกตัวโดดๆ จากสังคม
ดังนั้น จึงสรุปมาตรฐานคุณภาพทางการอุดมศึกษา หรือคุณภาพในระดับสถาบันอุดมศึกษา
จึงหมายถึงระดับของคุณภาพผลผลิตตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามความในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 มาตรา 8 ไดแก การผลิตบัณฑิต งานวิจัย งานบริการ
ทางวิชาการสูสังคม และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ซึ่งแตละอยางอาจใหคําจํากัดความไดดังนี้ (อุทุมพร จามรมานและคณะ, 2544)
1) คุณภาพบัณฑิต หมายถึง คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่สอดคลองกับวัตถุ
ประสงคของหลักสูตรนั้นๆ สอดคลองกับผูใชบัณฑิตในสาขานั้นๆ ตลอดจนสอดคลองกับกําลังคน
ของประเทศ และไดมาตรฐานของการศึกษาในสาขานั้นๆ
2) คุณภาพงานวิจัย หมายถึง งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสาร (ในตาง
ประเทศ) ที่ยอมรับในสาขานั้นๆ
3) คุณภาพงานบริการทางวิชาการสูสังคม หมายถึง ระดับความรู ความสามารถ ทักษะ
ทัศนคติ ที่ดีของทั้งผูใหและผูรับบริการทางวิชาการดังกลาวในสังคม/ชุมชน นั้นๆ
4) คุณภาพงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดแก ความรู ทัศนคติที่ดี ทักษะ ความชื่นชม
ของทั้งผูดําเนินงานและผูรับผลการดําเนินงานนั้น
ดังนั้น การเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ในสถาบันอุดมศึกษา ตองดําเนินอยางมีคุณภาพ
สอดคลองกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา
จึงกลาวไดวา แนวคิด/หลักการการสอนรายวิชาตางๆ ในสถาบันอุดมศึกษา ดําเนินตาม
ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร ที่เปนเกณฑมาตรฐานของสํานักมาตรฐานและประเมินผล
อุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไวเปนเกณฑ มาตรฐานหลักสูตรระดับ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2548 เอาไวแลวนั้น นับเปนการกําหนดแนวทางของการบริหารจัดการเรียน
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สามารถบรรลุจุดมุงหมายของการผลิตบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาระดับ ปริญญาตรี ใหมีความ
สัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา
ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชานั้นๆ โดยมุงเนน
การผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยอาศัยสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพื่อเสริมสรางและพัฒนานักศึกษาใหสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบ หมั่นแสวงหาความรูดวยตนเอง และสามารถ
ติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดเปนอยางดี รวมทั้งใหเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม ดังในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) มาตรา 8 ที่ใหแนวทางการจัดการศึกษา
ใหยึดหลักดังนี้
(1) เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน
(2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
(3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง
และมาตรา 22 ที่กําหนดวาการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
2. จุดมุงหมาย
สุภัชฌาน ศรีเอี่ยม (2551) อธิบายวาการสอนมีความสําคัญในสถาบันอุดมศึกษา เพราะเปน
ภารกิจที่ชวยใหเกิดการผลิตนิสิตนักศึกษาขึ้นตามความตองการของสังคม ดวยเหตุนี้จึงควรให
ความสําคัญกับการหลักการสอนนิสิตนักศึกษาเพื่อใหนิสิตนักศึกษาไดรับความรูจากอาจารยผูสอน
อยางเต็มที่ สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชหรือคิดสรางสรรคความรูใหมๆ เพิ่มเติมได ดังนั้น
อาจารยนอกจากจะมีความรูทางดานวิชาการแลวควรคํานึงถึงความรูทางดานหลักการสอนเพื่อให
นิสิตนัก ศึกษาเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพเปนพลังในการพัฒนาประเทศชาติ
ในอนาคต
การสอนเปนหนึ่งในภารกิจหลักที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากเปนการถายทอด
ความรูใหกับนิสิตนักศึกษา ไดมีความรูเพื่อใชในการประกอบวิชาชีพ ดังที่วราภรณ บวรศิริ
(ไมระบุป อางใน สุภัชฌาน ศรีเอี่ยม, 2551) ไดสรุปความสําคัญของการสอนไววา สถาบัน
อุดมศึกษานอกจากจะใหความรูทางวิชาการแลว ควรใหนิสิตนักศึกษาไดมีโอกาสไดพัฒนาทางดาน
ความคิด เพื่อใหนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาไปแลวรูจักวิธีการเรียนรู สามารถศึกษาหาความรู
และประสบการณเพิ่มเติมดวยตนเองได และนอกจากนี้ในการสอนควรมีการสอดแทรกคุณธรรม
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ขาดคุณธรรมแลว อาจทําใหนิสิตนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาไป นําความรูไปใชในทางที่ไมถูกตอง
ทําใหผูอื่นและสังคมเดือดรอนได
ดังนั้นการสอนในระดับอุดมศึกษาจึงเปนการสอนเพื่อจัด
ประสบการณใหผูเรียน เพื่อใหนิสิตนักศึกษาเกิดการพัฒนาทางสติปญญา ความสามารถในการคิด
พรอมทั้งพัฒนาทางดานคุณธรรมใหกับนิสิตนักศึกษา เพื่อใหนิสิตนักศึกษามีความพรอมใน
ทุกดาน เพื่อที่จะออกไปสูสังคมอยางมีคุณภาพ
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545)
มาตรา 6 ที่วา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย
จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ
อยู ร ว มกั บ ผู อื่ น ได อ ย า งมี ค วามสุ ข หรื อ ที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห ง ชาติ (2546)
ในแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545 – 2559) ไดกําหนดวัตถุประสงคของการจัดการเรียนการสอน
คือ
1) การพัฒนาคนอยางรอบดาน และสมดุลเพื่อเปนฐานหลักของการพัฒนา
2) สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญา และการเรียนรู
3) เพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมเพื่อเปนฐานในการพัฒนาคน และสรางสังคม
คุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู
ดั ง ที่ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได อ อกประกาศเรื่ อ งมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2549
ในประกาศฉบับนี้ไดระบุมาตรฐานการอุดมศึกษาว ามีสามดาน ได แก มาตรฐานดานคุณภาพ
บัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนา
สังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู
ในดานที่เกี่ยวกับนักศึกษา คือ มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต ซึ่งระบุวา “บัณฑิตระดับ
อุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
สามารถประยุกตใชความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ
มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2549)
กลาวคือ การเนนคุณลักษณะของการเปนผูมีความรู ดํารงไวซึ่งคุณธรรม และดําเนินชีวิตในสังคม
อยางเปนสุข
ซึ่ง สมบูรณวัลย สัตยารักษวิทย (ไมระบุป) เสนอวาจากมาตรฐานที่กําหนดขางตน
ในประกาศดังกลาวไดระบุตัวบงชี้ของมาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิตสามตัวบงชี้ ไดแก
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ประยุกตใชความรูเพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพื่อพัฒนาสังคมใหสามารถ
แขงขันไดในระดับสากล
2) บัณ ฑิต มีจิต สํา นึก ดํา รงชีวิต และปฏิบัติห นา ที่ต ามความรับ ผิด ชอบ โดยยึด
หลักคุณธรรมจริยธรรม
3) บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใสรักษาสุขภาพของ
ตนเองอยางถูกตองเหมาะสม
3. กระบวนการ
ในระบบการสอนของเกอรลาซและอีลี (Gerlach and Ely) นับเปนระบบการสอนที่ใชกัน
อยางแพรหลาย มีการแบงขั้นตอนออกไดเปน 10 ขั้นตอน คือ
1) การกําหนดวัตถุประสงค (Specification of Objectives) คือการกําหนดวัตถุประสงค
ของการเรียนขึ้นมากอนวาควรเปนวัตถุประสงคเฉพาะ หรือ วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ผูเรียน
สามารถปฏิบัติและผูสอนวัดหรือสังเกตได
2) การกําหนดเนื้อหา (Specification of Content) เปนการเลือกเนื้อหาที่เหมาะสม เพื่อ
กําหนดใหผูเรียนไดเรียนรูและบรรลุถึงวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตั้งไว
3) การประเมินพฤติกรรมเบื้องตน (Assessment of Entry Behaviors) เปนการประเมิน
กอนเรียน เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมและภูมิหลังของผูเรียนกอนที่จะเรียนเนื้อหานั้น ๆ วาผูเรียน
มีความรูความสามารถในเรื่องที่จะสอนนั้นมากนอยเพียงใด เพื่อเปนแนวทางในการที่จัดการเรียน
การสอนไดอยางเหมาะสม
4) การกําหนดกลยุทธของวิธีการสอน (Determination of Strategy) เปนวิธีการของผูสอน
ในการใชความรู เลือกทรัพยากรและกําหนดบทบาทของผูเรียนในการเรียน ซึ่งเปนแนวทางเฉพาะ
เพื่อชวยใหสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงคของการเรียนการสอนนั้น กลาวคือ
4.1) การสอนแบบเตรียมเนื้อหาความรูใหแกผูเรียนโดยสมบูรณทั้งหมด (Expository
Approach) เปนการสอนที่ผูสอนปอนความรูใหผูเรียนโดยการใชสื่อตาง ๆ และจากประสบการณ
ของผูสอน โดยที่ผูเรียนไมจําเปนตองคนควาหาความรูใหมดวยตนเองแตอยางใด เชน การสอน
แบบบรรยาย การสอนแบบอภิปราย
4.2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรูหรือแบบไตสวน (Discovery or Inquiry
Approach) ผูสอนมีบทบาทเพียงเปนผูเตรียมสื่อและจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการเรียน
เปนการจัดสภาพการณใหการเรียนรูบรรลุตามจุดมุงหมายที่ตั้งไวโดยผูเรียนตองคนควาหาความรู
เอาเอง
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กับวิธีสอนและเพื่อใหไดเรียนรูรวมกันอยางเหมาะสม โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค เนื้อหาและ
วิธีการสอนดวย
6) การกํ า หนดเวลาเรี ย น(Allocation of Time)โดยขึ้ น อยู กั บ เนื้ อ หาที่ จ ะเรี ย น วั ต ถุ
ประสงคสถานที่และความสนใจของผูเรียน
7) การจัดสถานที่เรียน (Allocation of Space) ซึ่งจะขึ้นอยูกับขนาดของกลุมผูเรียน เชน
7.1) หองเรียนขนาดใหญ สามารถสอนไดครั้งละ 50 – 300 คน
7.2) หองเรียนขนาดเล็ก เพื่อใชในการเรียนการสอนแบบกลุมยอยหรือการจัดกลุม
สัมมนาหรืออภิปราย
7.3) หองเรียนแบบเสรีหรืออิสระ เพื่อใหผูเรียนไดเรียนตามลําพังหรืออาจเปนหอง
ศูนยสื่อการสอนที่มีคูหาเรียนเปนรายบุคคล
8) การเลือกสรรทรัพยากร (Allocation of Resource) เปนการที่ผูสอนเลือกสื่อการสอน
ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค เนื้อหา วิธีการสอน และขนาดของกลุมผูเรียนเพื่อใหการสอนบรรลุ
ตามวัตถุประสงคที่วางไว
8.1) สื่อบุคคลหรือของจริง
8.2) วัสดุและอุปกรณเครื่องฉาย
8.3) วัสดุและอุปกรณเครื่องเสียง
8.4) สื่อสิ่งพิมพ
8.5) วัสดุที่ใชแสดง
9) การประเมินสรรถนะ (Evaluation of Performance) เปนการประเมินความสามารถและ
พฤติกรรมของผูเรียนอันเกิดจากกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน ระหวางผูสอน
กั บ ผู เ รี ย นหรื อ ระหว า งผู เ รี ย นกั บ สื่ อ การสอน การประเมิ น เป น สิ่ ง สํ า คั ญ มากในการเรี ย นและ
เปนกระบวนการสุดทายของระบบการสอนที่ยึดเอาวัตถุประสงคที่วางไวเปนหลักในการดําเนินงาน
10) การวิเคราะหขอมูลปอนกลับ (Analysis of Feedback) เพื่อทําใหทราบวาผลที่เกิดขึ้น
นั้นปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวมากนอยเพียงใด เพราะเหตุใด อันจะเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไขระบบการสอนใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
ดั ง ที่ ภ าควิ ช าปรั ช ญาและศาสนา มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร บางเขน (2549) ในแผน
การสอน (Course Syllabus) ที่กําหนดคําอธิบายรายวิชาศาสนาคริสต (Christianity) วาเปนการศึกษา
ลักษณะและบอเกิดของศาสนาคริสต คัมภีร คําสอน เรื่องสัจธรรม ธรรมปฏิบัติ พิธีกรรมและวัน
สําคัญ บทบาทสําคัญของศาสนาคริสตในโลกปจจุบัน ซึ่งวุฒิชัย อองนาวา (2549) ในแผนการสอน
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สอนและการวัด ประเมินการเรียนการสอน ดังนี้
1) วัตถุประสงครายวิชา
(1) อธิบายพืน้ ฐานของศาสนาคริสตได
(2) อธิบายกําเนิดและพัฒนาการของศาสนาคริสตได
(3) บอกถึงหลักคําสอน (ขอเชื่อ) ที่สําคัญของศาสนาคริสตได
(4) บอกถึงวิถีปฏิบัติและพิธีกรรมของชาวคริสตได
(5) บรรยายถึงบทบาทของศาสนาคริสตในโลกปจจุบันได
(6) อธิบายถึงประวัติความเปนมาและบทบาทของศาสนาคริสตในประเทศไทยได
2) หัวขอรายวิชา
(1) พืน้ ฐานของศาสนาคริสต
(2) กําเนิดและพัฒนาการของศาสนาคริสต
(3) หลักคําสอนที่สําคัญของศาสนาคริสต
(4) วิถีปฏิบัติและพิธีกรรมของชาวคริสต
(5) บทบาทของคริสตศาสนาในสังคมปจจุบัน
(6) คริสตศาสนาในโลกและในประเทศไทย
3) วิธีการสอน
(1) บรรยาย
(2) อภิปราย
(3) ศึกษาคนควาดวยตนเอง
(4) วิเคราะห วิจารณ การศึกษาเปรียบเทียบ
(5) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเปนกลุมและนําเสนอ
(6) การศึกษาเปรียบเทียบ
(7) การไปทัศนศึกษา (ถาเปนไปได)
(8) การเชิญวิทยากรพิเศษมาบรรยาย (ถาเปนไปได)
4) การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
(1) การสอบ
การสอบยอย
40 คะแนน (หลังจบการบรรยายแตละหัวขอ)
การสอบกลางภาค 15 คะแนน
การสอบปลายภาค 30 คะแนน
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เขาเรียนและการรวมกิจกรรมในหองเรียน
4. รูปแบบ
วั ฒ นา ก อ นเชื้ อ รั ต น ( 2549) เสนอรู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอน 5
กลุ ม ตาม
วัตถุประสงคการพัฒนาที่ใกลเคียงกัน แมวาจะรูปแบบที่จัดกลุมตามจุดเนนตางกัน แตก็ไมได
หมายความวารูปแบบในกลุมหนึ่งพัฒนาตรงตามกลุมเทานั้น รูปแบบมักจะใชพัฒนาตามกลุม
อื่น ๆ ดวย เนื่องจากการพัฒนาการเรียนการสอนจะมุงพัฒนาผูเรียนหลายดาน ทั้งดานปญญา
รางกาย และอารมณ เพื่อสงเสริมการพัฒนาอยางสมดุล การจัดกลุมเปนเพียงแสดงใหเห็นวา
รูปแบบการเรียนการสอนนั้น มีวัตถุประสงคหลักเปนไปทางดานใด ไดแก
1) รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาดานพุทธิพิสัย
2) รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาดาน ทักษะพิสัย
3) รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาดานจิตพิสยั คานิยม คุณธรรมจริยธรรม
4) รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาดานกระบวนการคิดวิเคราะห
5) รูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการบูรณาการ
ในขณะที่พันธศักดิ์ พลสารัมย (ไมระบุป) ไดวิเคราะหแนวโนมของการจัดการเรียน
การสอนวาแนวโนมของการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรูในปจจุบัน ตองจัดใหเนนผูเรียน
เปนสําคัญโดยมีรูปแบบการดําเนินการ 4 รูปแบบคือ
1) การใชกลุมเพื่อการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนไดมีสวนในการฝกฝนทักษะการทํางานรวมกัน
การคิดวางแผน การพัฒนาทักษะและทัศนคติเชิงบวกในการทํา งานกลุมประเภทของกลุม ที่จะใช
เพื่อการเรียนรูอาจเริ่มจากการแบงกลุมงาย ๆ ไปจนถึงการสรางกลุมเพื่อใหรวมกันสรางความรู
ที่ตองศึกษาคนควาใชระยะเวลานาน ผูสอนควรตองรูกอนการจัดการเรียนรูแบบกลุม ไดแก
ความแตกตางของสมาชิกในกลุม จํานวนผูเรียน การสั่งงานกลุม การประเมินการเรียนรูแบบกลุม
เปนสวนที่สงเสริมการพัฒนาชีวิตในอนาคต ผูเรียนจะพัฒนาความสามารถในการแกปญหาเพิ่มขึ้น
เปนอยางมากและมีความเขาใจ เนื้อหาสาระของการเรียนมากขึ้น การทํา งานรวมกันทําใหสามารถ
แกปญหาไดเร็วขึ้น และงายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2) การเรียนแบบรวมเรียนรู (Collaborative Learning) การเรียนแบบรวมเรียนรูเปนวิธีการ
ทางการศึกษาที่จะสอนหรือเรียนโดยมีกลุมนักศึกษาทํางานรวมกันคิดแกไขปญหาทํางานใหสําเร็จ
ครบถวน หรือการสรางผลงานลักษณะในการเรียนแบบรวมเรียนรู ไดแกการอภิปรายถกเถียง
เสนอแนะ และทํางานเต็มที่กับเอกสารวัสดุอุปกรณประกอบรายวิชา
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ความตองการของผูเรียน ทําใหการเปดโอกาสทางการศึกษาใหเทาเทียมกันมากขึ้น ในขณะที่
ประสบการณการเรียนรูก็ยืดหยุนมากขึ้นเชนกัน บทบาทของครู คือ ใหขอมูลนอยลงแตกระตุน
ใหมีการสื่อสารมากขึ้นระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับเอกสาร วัสดุการสอน และผูเรียนกับ
ผูสอนจุดศูนยกลาง อยูที่การเรียนของผูเรียน ไมใชการสอนของผูสอน ผูเรียนตองมีสวนรวมในการ
ประเมินเพื่อชวยใหพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจ โดยเฉพาะในกลุมของผูเรียนเองและ
ผลงานกลุม
4) การพัฒนาการเรียนและการสอนโดยประยุกตวิธีการสอนแบบตาง ๆ มหาวิทยาลัยตาง ๆ
พยายามที่จะคิดกลไกวิธีการ เพื่อปรับเปลี่ยนการสอนใหทั้นสมัย มีนวัตกรรมตลอดจน
การดําเนินงานที่ชวยใหผูเรียน เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผูเรียนมากยิ่งขึ้น ไดแก
4.1) การเรียนรูแบบยืดหยุนและทางไกล (Flexible and Distance Learning) มีแนวคิดที่
เนนรูปแบบของการเรียนรูที่ยืดหยุน หลากหลาย และสนองความตองการของปจเจกบุคคล สามารถ
จะเรียนที่ใดหรือใชเวลามากนอยเทาใดตามความเหมาะสมของผูเรียนไดโดยใหมีการเรียนรูแบบ
เปดและทางไกล
4.2) การสอนเพื่อสงเสริมการแกปญหา ไดแก วิธีการสอนเพื่อการแกปญหามีหลากหลาย
ผูสอนจะตองพิจารณาหนวยการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนคิดทํางานรวมกัน และแกปญหาจากปญหา
ที่ผูเรียนอาจจะตั้งขึ้นมาเอง หรือจากกรณีที่ผูสอนนําเสนอไวก็ได ตัวอยางการสอนในลักษณะนี้เชน
การแกปญหาเปนคู (Thinking aloud pair problem solving หรือ APPS) การเขียนเคาโครงปญหา
(Problem Sketches) การวิเคราะหกรณีสั้นๆ (Student – Generated Mini Case)
4.3) การสอนเชิงวิจัยในวิชาวิทยาศาสตร ไดแกการเรียนการสอนที่เนนทดลองดวย
วิธีการสอนเชิงวิจัย โดยอาจารยจะแบงผูเรียนเปนกลุมใหศึกษาขอมูล เก็บขอมูลจากแหลงตาง ๆ
การสัมภาษณเก็บขอมูลจากภาคสนาม แลวทําฐานขอมูลจากทางคอมพิวเตอร
4.4) การใชโรงสอนในวิชาคณิตศาสตร (Teaching Theater) เพื่อใหผูเรียนไดเรียนแบบ
มีปฏิสัมพันธกันมากขึ้นโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม ชวยใหนักศึกษาปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนใหม
เพิ่มขีดความสามารถในการคิดริเริ่มสรางสรรคทางคณิตศาสตร ผูสอนจะออกแบบการสอนใหใช
เครื่องอิเลคทรอนิกสทั้งรายวิชา ในชั่วโมงปฏิบัติการในโรงสอน(Teaching Theater) ผูเรียน
จะฝกฝนการแกโจทยปญหาไปพรอม ๆ กับอาจารย จนกวาจะถึงจุดที่ผูเรียนสามารถแกปญหาได
ดวยตนเอง
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ไดแกการสอนที่เนนการพัฒนาทักษะของผูเรียน เนนการทํางานรวมกันของผูเรียน
4.6) การศึกษาเชิงสรางสรรค มีแนวคิดใหผูเรียน ผูสอน ผูบริหาร มีสวนรวมในการ
สรางสรรคใหเกิดการเรียนรูที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ความคิดและการปฏิบัติของผูสอนที่จะทําใหเกิด
วิธีการใหมในการเรียนรู ซึ่งสงเสริมลักษณะการคิด ความรวมมือและการสรางสรรค
4.7) การสอนผานเครือขายเวิลด ไวด เว็บ (Web Based Instruction) รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนนี้ไดใชการออกแบบโปรแกรมการเรียนโดยใชเวิลด ไวด เว็บ (www) ซึ่งอยูภายใน
ระบบเครื อ ข า ยอิ น เตอร เ น็ ต โดยที่ ผู เ รี ย นสามารถที่ จ ะเข า ถึ ง แหล ง ข อ มู ล จากระยะไกลได
การจัดรูปแบบนี้มีหลายลักษณะไดแก การจัดเปนบางสวนของรายวิชาหรือทั้งรายวิชา การจัดทั้ง
หลักสูตร
นอกจากนั้น สุภัชฌาน ศรีเอี่ยม (2551) ไดเสนอหลักการสอนเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา
ดังนี้
1) การสอนเนื้อหาแบบบูรณาการ ในการสอนนั้นผูสอนควรมีการเชื่อมโยงเนื้อหาใหมี
ความสัมพันธกับความรูดานอื่นๆ ซึ่ง เฉลิมพล แกวสามสี (2544 อางใน สุภัชฌาน ศรีเอี่ยม,
2551) ไดกลาวถึงรูปแบบการสอนแบบบูรณาการไว 2 รูปแบบ สรุปไดดังนี้
(1) การสอนบูรณาการภายในวิชา เปนการเชื่อมโยงการสอนระหวางเนื้อหาวิชาใน
กลุมประสบการณหรือรายวิชาเดียวกันกันเขาดวยกัน
(2) การสอนบูรณาการระหวางวิชา มี 4 ประเภท ไดแก
(2.1) การบูรณาการแบบสอดแทรก เปนการสอนในลักษณะที่ผูสอนในวิชาหนึ่ง
สอดแทรกเนื้อหาวิชาอื่น ๆ ในการสอนของตนเอง
(2.2) การสอนบูรณาการแบบคูขนาน เปนการสอนโดยผูสอนตั้งแตสองคน
ขึ้นไป วางแผนการสอนรวมกันโดยมุงสอนหัวเรื่องหรือความคิดรวบยอดหรือปญหาเดียวกันแต
สอนตางวิชาและตางคนตางสอน
(2.3) การสอนแบบบูรณาการแบบสหวิทยาการ เปนการสอนลักษณะเดียวกับ
การสอนบูรณาการแบบคูขนาน แตมีการมอบหมายงานหรือโครงงานรวมกัน
(2.4) การสอนบูรณาการแบบขามวิชา หรือสอนเปนคณะ เปนการสอนที่ผูสอน
วิชาตาง ๆ รวมกันสอนเปนคณะหรือเปนทีม มีการวางแผน ปรึกษาหารือรวมกันโดยกําหนด
หัวเรื่อง ความคิดรวบยอด หรือปญหารวมกัน แลวรวมกันสอนผูเรียนในกลุมเดียวกัน
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เนื่องจากชวยทําใหนิสิตนักศึกษาเขาใจเนื้อหาในวิชาเดียวกันหรือตางวิชาอยางเชื่อมโยงสัมพันธกัน
เกิดการพัฒนาการเรียนรูในเนื้อหาวิชาตางๆ ของนิสิตนักศึกษาไปพรอมกัน
2) การสอนใหเชื่อมโยงกับประสบการณเดิมของผูเรียน การสอนในแตละรายวิชา
อาจารย ผู ส อนควรสอนเนื้ อ หาที่ มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาหรื อ ในการยกตั ว อย า ง
ประกอบการสอนควรใชวิธีการยกตัวอยางที่ใกลตัวกับนิสิตนักศึกษาเพื่อใหนิสิตนักศึกษาเขาใจ
ไดงายมากกวาการยกตัวอยางที่ไกลตัวผูเรียนเกินไป และนอกจากนี้อาจารยควรสอนถึงการนํา
เนื้อหาความรูตางๆ ไปใชประโยชนทั้งในชีวิตประจําวันและการนําไปใชประกอบอาชีพในอนาคต
ควรจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเขาใจและมองเห็นแนวทางในการแกปญหานั้น โดยจัดการ
สอนใหเกี่ยวของกับเรื่องราวของทองถิ่นหรือสังคมไทยโดยเฉพาะ
ดังนั้นจึงเห็นไดวา การสอนเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษานั้นควรคํานึงถึงประสบการณ
เดิมของผูเรียนเปนสําคัญซึ่งประสบการณสวนหนึ่งก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวของกับทองถิ่นของนิสิต
นักศึกษาซึ่งชวยทําใหเกิดการเรียนรูขึ้นอยางแทจริง ทําใหนิสิตนักศึกษาเขาใจถึงปญหาและ
สามารถหาแนวทางการพัฒนาทองถิ่นของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) การใชวิธีการสอนที่หลากหลาย อาจารยควรมีการใชวิธีการสอนใหเหมาะสมกับ
เนื้อหาที่จะสอน เพื่อใหผูเรียนเขาถึงเนื้อหาไดอยางชัดเจน ซึ่ง ไพฑูรย สินลารัตน (2547 : 56-58
อางใน สุภัชฌาน ศรีเอี่ยม, 2551) ไดกลาวถึงวิธีการสอนในปจจุบันสรุปไดวา อาจารยมักจะใช
วิธีการสอนแบบบรรยายเปนหลัก ทําใหนิสิตนักศึกษาเบื่อหนายในวิชาเรียนและไมเกิดการพัฒนา
ความคิด จุมพจน วนิชกุล (2549 : 334 อางใน สุภัชฌาน ศรีเอี่ยม, 2551) จึงไดเสนอวิธีการจัดการ
เรียนการสอนที่ควรนํามาใช เชน การใชกิจกรรมศึกษาภาคสนาม การจัดโครงการ เพื่อใหนิสิต
นักศึกษารูจักแกปญหา เกิดความคิดสรางสรรค ตระหนักในความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
นอกจากนี้การใชสื่อการสอนก็เปนสิ่งที่จําเปน เชน การมีเอกสารประกอบการเรียนการสอนอยาง
เพียงพอ การบริการของหองสมุด และการมีสื่อทรัพยากรสารสนเทศประกอบการเรียนเพิ่มเติม
จากขอมู ลดัง กลา วจึง เห็น ไดวานิสิ ตนั ก ศึก ษามีค วามต อ งการในการเรีย นรู แ บบ
ให ต นเองมี ส ว นร ว มซึ่ ง ไม ส อดคล อ งกั บ วิ ธี ก ารสอนของอาจารย ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ยั ง เน น
การบรรยายใหนิสิตนักศึกษาฟง โดยไมเนนการมีสวนรวมของผูเรียน ดังนั้นเพื่อใหเกิดทักษะ
กระบวนการคิดและการสรางความรู ในการพัฒนานิสิตนักศึกษานั้นอาจารยควรปรับรูปแบบ
การสอนใหมีความหลากหลายสอดคลองกับเนื้อหาใหมากขึ้น อันจะทําใหผูเรียนไดรับความรูและ
มีวิธีการสรางความรูใหมๆ ดวยตนเองได
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(Educational Innovation)เปนคําที่คอนขางใหมในวงการศึกษาของไทย คํานี้เปนศัพทบัญญัติของ
คณะกรรมการพิจารณาศัพทวิชาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งไพบูลย จําปาปน (2550 อางใน
สุภัชฌาน ศรีเอี่ยม, 2551) ไดกลาวถึงนวัตกรรมทางการสอนสรุปไดวา นวัตกรรมทางการสอน
หมายถึง การนําความคิดใหมๆ วิธีการปฏิบัติใหมๆ หรือสิ่งประดิษฐใหมๆ ที่แปลกไปจากเดิม
หรืออาจจะไดรับการปรับปรุงของเกาใหใหมและเหมาะสมกับสถานการณซึ่งสิ่งเหลานี้ไดรับการ
ทดลอง พิสูจนและพัฒนาเปนขั้นเปนตอนเปนระบบ จนเปนที่เชื่อถือไดวาใหผลดีในทางปฏิบัติ
ทําใหงานบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ เรานํามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติทางการ
ศึกษา มีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาสูงขึ้น
โดยทั่วไปนวัตกรรมทางการสอนมักเกิดจากผูสอนตองการแกไขปญหาหรือปรับปรุงการ
เรียนการสอนใหดีขึ้น ดวยการศึกษาสภาพปญหา ออกแบบนวัตกรรมที่สอดคลองกับปญหา และ
ทดลองวิจัยเพื่อใหนวัตกรรมนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด เชน การสอนเปนคณะ ชุดการสอน
บทเรียนโปรแกรม ศูนยการเรียน การเรียนดวยตนเอง การสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง เปนตน
จึงสรุปไดวาการสอนจึงมีไดหลายรูปแบบ โดยพิจารณาจากบริบทของรายวิชาและกลุม
ผูเรียนรวมทั้งสถานการณที่เกี่ยวของ ดวยเหตุนี้ การสอนจึงมีรูปแบบที่หลากหลายและควรมีหลาย
รูปแบบ รวมทั้งการนําสื่อเทคโนโลยีมาที่ทันสมัยมาใชประกอบการสอน และการสงเสริมให
ผูเรียนมีกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเสริมสรางความคิดสรางสรรคและนําสูบูรณาการในชีวิตผูเรียน
ตอไป
ดังนั้น จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของทําใหพบวา การศึกษารูปแบบ
การสอนคริสตศาสนาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจึงจําเปนตองศึกษาวิเคราะหธรรมชาติของ
รายวิชาและดําเนินการอยางเปนระบบภายใตการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพตามแนวทางการ
จัดการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กลาวคือ เนนใหเกิด
บูรณาการในการเรียนแกนักศึกษานั่นเอง
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งานวิจัยเรื่องรูปแบบการสอนคริสตศาสนาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะผูวิจัย
นําเสนอวิธีดําเนินการตามขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดตามหัวขอดังตอไปนี้
1. แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3. วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
การสํารวจรูปแบบการสอนคริสตศาสนาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เปนการเริ่มตนการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับรูปแบบ
การสอนคริสตศาสนาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งประกอบดวยเรื่องรูปแบบการสอนและ
แนวคิดดานการสอนคริสตศาสนา
แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา
แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาสําหรับขั้นตอนนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 3883231 ศาสนาคริสต (Christianity)
ปการศึกษา 2552 จํานวน 40 คน ใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยขั้นตอนนี้ คือ แบบสอบถามเรื่องรูปแบบการสอนคริสตศาสนา
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีขั้นตอนการสรางและพัฒนา ดังนี้
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เนื้อหาดานคริสตศาสนา วิธีการสอนคริสตศาสนานํามากําหนดเปนประเด็นสําหรับสรางแบบ
สอบถาม
2. กําหนดลักษณะของแบบสํารวจในแตละประเด็น ซึ่งแตละประเด็นจะพิจารณาถึงความ
เหมาะสมและความเปนไปไดในการวัด ซึ่งขอคําถามมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ เติมคําตอบและ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
3. ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน แลวนํามา
หาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับประเด็นที่ตองการวัดดวยการคํานวณคาดัชนี IOC
นําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไข
4. ทดลองใช กั บนัก ศึ ก ษาที่ ไ มใ ชก ลุ มตั ว อย าง จํา นวน 30 คน เพื่อหาคุ ณ ภาพทั้ง ฉบั บ
โดยการหาคาความเชื่อมั่นเชิงความสอดคลองภายในดวยวิธีการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบราค ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.87
วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
1. จัดแบบสอบถามตามจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 3883231 ศาสนาคริสต
(Christianity) ปการศึกษา 2552 ซึ่งมีจํานวน 40 คน
2. แจกแบบสอบถามให นั ก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นวิ ช า3883231
ศาสนาคริ ส ต
(Christianity) ปการศึกษา 2552 ซึ่งมีจํานวน 40 คน นัดเวลาในการรับกลับคืนประมาณ 1 สัปดาห
3. เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืน ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม จึงดําเนิน
การวิเคราะหขอมูล
4. แจกแบบสอบถามไป 40 ฉบับ ไดรับกลับคืน 40 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
การวิเคราะหขอมูล
1. แบบสอบถามขอที่ 1,5-10 จํานวน 7 ขอ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบเติมคําตอบ
ดังนั้นการวิเคราะหขอมูลใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา แลวนําเสนอขอมูลเปนความเรียง
2. แบบสอบถามขอที่ 2 ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5
ระดับ ดังนั้นใชการวิเคราะหคาเฉลี่ยเลขคณิตและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําเสนอผลการ
วิเคราะหดวยตารางประกอบความเรียง โดยกําหนดระดับการใหคะแนน ดังนี้
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หมายถึง
มากที่สุด
4 คะแนน
หมายถึง
มาก
3 คะแนน
หมายถึง
ปานกลาง
2 คะแนน
หมายถึง
นอย
1 คะแนน
หมายถึง
นอยที่สุด
เมื่อไดคาเฉลี่ยแลวนํามาเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายคะแนน ดังนี้
4.50-5.00
หมายถึง
ตองการศึกษาหัวขอคริสตศาสนามากที่สุด
3.50-4.49
หมายถึง
ตองการศึกษาหัวขอคริสตศาสนามาก
2.50-3.49
หมายถึง
ตองการศึกษาหัวขอคริสตศาสนาปานกลาง
1.50-2.49
หมายถึง
ตองการศึกษาหัวขอคริสตศาสนานอย
1.00-1.49
หมายถึง
ตองการศึกษาหัวขอคริสตศาสนานอยที่สดุ
3. แบบสอบถามขอที่ 3-4 ลักษณะของขอคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ ดังนั้น
ใชวิธีการวิเคราะหความถี่แลวหาคารอยละ นําเสนอผลการวิเคราะหดวยตารางประกอบความเรียง
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งานวิ จั ย เรื่ อ งรู ป แบบการสอนคริ ส ต ศ าสนาสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มี
วัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการสอนคริสตศาสนาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จากเอกสารของคริสตศาสนจักรและเอกสารเกี่ยวกับการเรียนการสอน 2) สํารวจความคิดเห็นของ
นักศึกษาปริญญาตรีเกี่ยวกับรูปแบบการสอนคริสตศาสนา 3) ศึกษาการสรางรูปแบบการสอน
คริสต ศ าสนาสํา หรั บนั ก ศึก ษาระดับปริ ญญาตรี จ ากความคิ ด เห็ นของผู เ ชี่ย วชาญด า นการสอน
คริสตศาสนา 4) สรางรูปแบบการสอนคริสตศาสนาที่เหมาะสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
ความคิดเห็นของนักศึกษาและผูเชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ศูนยวิจัยฯ
สร างขึ้นเอง การเก็บรวบรวมขอมู ล ศูน ยวิจัย ฯ ไดสงแบบสอบถามนั ก ศึกษาระดับปริญญาตรี
จํานวน 40 ฉบับ ไดรับกลับคืน 40 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหเนื้อหา
สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมาย สื่อความหมาย การวิเคราะหขอมูล
ครั้งนี้ ศูนยวิจัยฯ ไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
n
แทน จํานวนตัวอยาง
f
แทน คาความถี่
%
แทน คารอยละ
x
แทน คาเฉลี่ย (Mean)
S.D. แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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ศูนยวิจัยฯ ไดนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบของตารางประกอบความเรียงและความเรียง
โดยเสนอเปนลําดับดังนี้
ขอที่ 1 ภาพรวมศาสนาคริสตโดยใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 3883231 ศาสนาคริสต (Christianity) ปการศึกษา 2552 ตอบ
คําถามที่วา “หากกลาวถึง “คริสตศาสนา” ทานอยากทราบเรื่องอะไรมากที่สุด?”
คําตอบ
1. หลักคําสอนและวิธีปฏิบัติของคริสตศาสนิกชน เรื่อง “ความรัก” (f=19)
2. ภาพยนตรซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับภูตผี ปศาจ การมีอยูของสิ่งเหลานี้
3. บทบาทของศาสนาคริสตในสังคมปจจุบัน (f=6)
4. ความเปนมา ตนกําเนิด ประวัติของศาสนาคริสต (f=25)
5. ความหมายของไมกางเขน
6. พิธีกรรมของศาสนาคริสต เชน พิธีศีลมหาสนิท พิธีลางบาป (f=14)
7. วันฉลองสําคัญที่มีอิทธิพลไปทั่วโลก ไดแก วันคริสตมาส วันวาเลนไทน (f=5)
8. การสืบทอดตําแหนงของพระสันตะปาปา กระบวนการอบรมบาทหลวง (f=2)
9. นิกาย/กลุมตางๆ ของคริสตศาสนา (f=15)
10. การเผยแผเขาสูประเทศไทย (f=4)
11. ศาสนาเปรียบเทียบ (f=3)
12. สัญลักษณของศาสนาคริสต เชน ไมกางเขน รูปพระแมมารีย พระเยซู พระคัมภีร (f=5)
ขอที่ 2 หั ว ข อ คริ ส ต ศ าสนา
คํ า ถามนี้ ส อบถามนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 3883231 ศาสนาคริสต (Christianity)
ปการศึกษา 2552 วา “หัวขอตางๆ เหลานี้ทานอยากทราบเรื่องอะไรมากที่สุด” ลักษณะการสอบถาม
เปนการประเมินระดับความคิดเห็น ขอมูลที่ไดมีดังนี้
ตารางที่ 4.1 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานหัวขอคริสตศาสนา
หัวขอคริสตศาสนา
X
1. พื้นฐานของศาสนาคริสต
4.93
2. กําเนิดและพัฒนาการของศาสนาคริสต
4.25
3. หลักคําสอนที่สําคัญของศาสนาคริสต
3.98
4. วิถีปฏิบัติและพิธีกรรมของชาวคริสต
4.38

S.D.
.54
.61
.42
.39

แปลผล
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
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หัวขอคริสตศาสนา
5. บทบาทของคริสตศาสนาในสังคมปจจุบัน
6. คริสตศาสนาในโลกและในประเทศไทย
รวม

S.D.
.63
.48
.49

X
4.70
3.39
4.27

แปลผล
มากที่สุด
ปานกลาง
มาก

จากตารางขอมูลคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานหัวขอคริสตศาสนาแสดงใหเห็นวา
หัวขอคริสตศาสนาเหลานี้มีความสําคัญกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในภาพรวมอยูในระดับมาก
( X =4.27) เมื่ อ พิ จ ารณาคะแนนเฉลี่ ย เป น รายข อ พบว า หั ว ข อ เรื่ อ งพื้ น ฐานของศาสนาคริ ส ต
( X =4.93) มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาไดแก หัวขอเรื่องบทบาทของคริสตศาสนาในสังคม
ปจจุบัน ( X =4.70) และหัวขอเรื่องคริสตศาสนาในโลกและในประเทศไทย ( X =3.39) มีคะแนน
เฉลี่ยนอยที่สุด
ขอที่ 3 วิ ธี ก ารสอนคริ ส ต ศ าสนา คํ า ถามนี้ ส อบถามนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 3883231 ศาสนาคริสต (Christianity)
ปการศึกษา 2552 วา “วิธีการสอนคริสตศาสนาควรเปนแบบใดมากที่สุด” โดยใหนักศึกษา
เลือกตอบเพียง 1 ขอเทานั้น ผลที่ไดจากแบบสอบถามมีดังนี้
ตารางที่ 4.2 คาความถี่และคารอยละของวิธีการสอนคริสตศาสนา
วิธีการสอนคริสตศาสนา
1. การบรรยายความรูทางวิชาการ
2. การศึกษาความรูดวยตนเอง
3. การไปรวมพิธีกรรม
4. การจัดคายอบรม
5. การจัดสัมมนา/เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู
6. การใชสื่ออิเล็กทรอนิกสส
7. การไปทัศนศึกษาศาสนสถานของคริสตศาสนา
รวม

f
18
3
2
9
6
1
1
40

n=40
%
45.00
7.50
5.00
22.50
15.00
2.50
2.50
100.00

อันดับ
1
4
5
2
3
6
6
-

- 91 จากตารางพบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 3883231 ศาสนาคริสต (Christianity) ปการศึกษา 2552 มีความเห็นวา
วิธีการอบรมคริสตศาสนาควรเปน
1. การบรรยายความรูทางวิชาการ
จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 45.00
2. การจัดคายอบรม
จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 22.50
3. การจัดสัมมนา/เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 15.00
4. การศึกษาความรูดวยตนเอง
จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 7.50
5. การไปรวมพิธีกรรม
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.00
6. การใชสื่ออิเล็กทรอนิกสสและการไปทัศนศึกษาศาสนสถานของคริสตศาสนา
จํานวนขอละ 1 คน คิดเปนรอยละ 2.50
ขอที่ 4 การใชสื่อประกอบการสอนคริสตศาสนา คําถามนี้สอบถามนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 3883231 ศาสนาคริสต
(Christianity) ปการศึกษา 2552 วา “การสอนคริสตศาสนาควรใชสื่อประกอบการสอนหรือไม? ”
โดยใหนักศึกษาเลือกตอบเพียง 1 ขอเทานั้น ผลที่ไดจากแบบสอบถามมีดังนี้
ตารางที่ 4.3 คาความถี่และคารอยละของสื่อประกอบการสอนคริสตศาสนา
สื่อประกอบการสอนคริสตศาสนา
1. ไมควรใช
2. ควรใช
รวม

f
1
39
40

n=40
%
2.50
97.50
100.00

อันดับ
2
1
-

จากตารางพบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 3883231 ศาสนาคริสต (Christianity) ปการศึกษา 2552 มีความเห็น
เกี่ยวกับ “การสอนคริสตศาสนาควรใชสื่อประกอบการสอนหรือไม?” พบผลดังนี้
1. ควรใชสื่อประกอบการสอน
จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 97.50
2. ไมควรใช
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.50

- 92 ขอที่ 5 ความประทั บ ใจเกี่ ย วกั บ คริ ส ต ศ าสนา คํ า ถามนี้ ส อบถามนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 3883231 ศาสนาคริสต
(Christianity) ปการศึกษา 2552 วา “สิ่งที่ประทับใจ/ชอบเกี่ยวกับคริสตศาสนามากที่สุดคืออะไร?”
โดยใหนักศึกษาเขียนตอบ ผลที่ไดจากแบบสอบถามมีดังนี้
คําตอบ
1. หลักคําสอนของคริสตศาสนาความโอบออมอารี ความรัก (f=18)
2. พิธีกรรม เชน งานศพ พิธีแตงงาน (f=8)
3. การฉลองวันสําคัญตางๆ เชน คริสตมาส วันวาเลนไทน (f=3)
4. ศิลปะคริสต เชน โบสถ รูปปน (f=4)
5. ประวัตแิ ละชีวติ ของพระเยซู (f=3)
ขอที่ 6 ความทรงจํ า ที่ ดี เ กี่ ย วกั บ คริ ส ต ศ าสนา คํ า ถามนี้ ส อบถามนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 3883231 ศาสนาคริสต
(Christianity) ปการศึกษา 2552 วา “หากพูดถึง “คริสตศาสนา” ความทรงจําแรกเกี่ยวกับ
คริสตศาสนาคืออะไร?” โดยใหนักศึกษาเขียนตอบ ผลที่ไดจากแบบสอบถามมีดังนี้
คําตอบ
1. ชีวิตของพระเยซู ไมกางเขนและการไถบาปมนุษย (f=21)
2. การชวยเหลือเพื่อนมนุษยที่กาํ ลังลําบาก
3. เทศกาลคริสตมาสและการแจกของขวัญ (f=9)
4. ความรัก (f=2)
5. การเผยแผศาสนาของบาทหลวง
6. พิธีกรรมในศาสนาคริสต เชน การแตงงาน บทสวด การรองเพลง การไปโบสถวัน
อาทิตย (f=10)
7. โรงเรียนคาทอลิก (f=4)
ขอที่ 7 ความทรงจํ าที่ ไ ม ดี เ กี่ ย วกั บ คริสตศ าสนา คํา ถามนี้ สอบถามนั ก ศึ ก ษาระดั บปริ ญ ญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 3883231 ศาสนาคริสต
(Christianity) ปการศึกษา 2552 วา “หากพูดถึง “คริสตศาสนา” สิ่งที่ไมประทับใจ/ไมชอบเกี่ยวกับ
คริสตศาสนาคืออะไร?” โดยใหนักศึกษาเขียนตอบ ผลที่ไดจากแบบสอบถามมีดังนี้
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1.
2.
3.
4.
5.

การโดนบังคับใหเขารวมพิธีกรรมทุกวันอาทิตย (f=3)
สงครามครูเสด (f=2)
การปดปายขอความตามตนไมใหญริมถนน (f=2)
การแตกแยกของนิกายตางๆ ในศาสนาคริสต
การถูกตรึงกางเขนของพระเยซู

ขอที่ 8 หลักคําสอนของคริสตศาสนา คําถามนี้สอบถามนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 3883231 ศาสนาคริสต (Christianity)
ปการศึกษา 2552 วา “ทานคิดวาหลักคําสอนที่สําคัญของศาสนาคริสตคืออะไร?” โดยใหนักศึกษา
เขียนตอบ ผลที่ไดจากแบบสอบถามมีดังนี้
คําตอบ
1. ความรัก รักพระเจา รักผูอื่นเหมือนรักตนเอง (f=31)
2. ความเชื่อในพระเจา (f=5)
3. การสารภาพบาป (f=2)
4. การใหอภัย (f=2)
5. การทําความดีดวยความเมตตากรุณาตอเพื่อนมนุษย (f=2)
6. บัญญัติสิบประการ (f=2)
7. บทเทศนบนภูเขา
ขอที่ 9 พิธีกรรมของคริสตศาสนา คําถามนี้สอบถามนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 3883231 ศาสนาคริสต (Christianity)
ปการศึกษา 2552 วา “พิธีกรรมของชาวคริสตที่ทานรูจักไดแกอะไรบาง?” โดยใหนักศึกษาเขียน
ตอบ ผลที่ไดจากแบบสอบถามมีดังนี้
คําตอบ
1. พิธีลางบาป (f=13)
2. พิธีศีลมหาสนิท
3. พิธีแตงงาน (f=8)
4. พิธีมิสซาและการไปโบสถวันอาทิตย (f=10)
5. พิธีงานศพ (f=4)
6. พิธีสารภาพบาป (f=4)
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8. พิธีอีสเตอร
ขอที่ 10 บทบาทต อ สั ง คมป จ จุ บั น คํ า ถามนี้ ส อบถามนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 3883231 ศาสนาคริสต (Christianity)
ปการศึกษา 2552 วา “ทานเห็นวาคริสตศาสนามีบทบาทอยางไรในสังคมปจจุบัน” โดยใหนักศึกษา
เขียนตอบ ผลที่ไดจากแบบสอบถามมีดังนี้
คําตอบ
1. มีเพียงพิธีกรรมที่ยังคงความศักดิ์สิทธิ์เทานัน้
2. การสอนใหเปนคนดีและทําความดีกับสังคม (f=2)
3. การดูแลผูดอยโอกาส เด็กพิการ คนชรา ผูประสบภัย
4. สรางความสงบสุขในโลก การอยูรวมกันอยางสันติ
5. เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคม
6. สอนใหคนรูจกั รับผิดชอบชั่วดีและไมใหทําบาป
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การวิจัยครั้งนี้เปนการดําเนินการเพื่อศึกษารูปแบบการสอนคริสตศาสนาสําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ซึ่งเปนการวิจัยเชิงสํารวจ ผูวิจัยไดดําเนินการสรุปผลการวิจัย ดังนี้
วัตถุประสงคการวิจัย
5. เพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการสอนคริสตศาสนาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
เอกสารของคริสตศาสนจักรและเอกสารเกี่ยวกับการเรียนการสอน
6. เพื่อสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาตรีเกี่ยวกับรูปแบบการสอนคริสตศาสนา
7. เพื่อศึกษาการสรางรูปแบบการสอนคริสตศาสนาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานการสอนคริสตศาสนา
8. เพื่อสรางรูปแบบการสอนคริสตศาสนาที่เหมาะสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
ความคิดเห็นของนักศึกษาและผูเชี่ยวชาญ
วิธีดําเนินการวิจัย
แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาสําหรับขั้นตอนนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 3883231 ศาสนาคริสต (Christianity)
ปการศึกษา 2552จํานวน 40 คน ใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Randon Sampling)
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามเรื่องรูปแบบการสอนคริสตศาสนา
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี แจกแบบสอบถามใหนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 3883231
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ประมาณ 1 สัปดาห แจกแบบสอบถามไป 40 ฉบับ ไดรับกลับคืน 40 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนจึงตรวจสอบความครบถวนของขอมูลจนครบตามจํานวนที่กําหนด
การวิเคราะหขอมูล นําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง หลังจากนั้น
ทําการบันทึกลงรหัสในโปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชคาความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะหเนื้อหาขอมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งสรุปผลการวิจัย และ
ขอเสนอแนะของการวิจัย มีดังนี้
สรุปผลการวิจยั
1. ภาพรวมศาสนาคริสต คือ เรื่อง หลักคําสอนและวิธีปฏิบัติของคริสตศาสนิกชนในเรื่อง
“ความรัก”
2. หัวขอเรื่องพื้นฐานของศาสนาคริสตเปนหัวขอที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความเห็น
วามีความสําคัญมากที่สุดในการเรียนรูเรื่องคริสตศาสนา โดยใหคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด
( X =4.93)
3. วิธีการสอนคริสตศาสนาที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีสวนใหญมีความเห็นวาควรใชใน
การสอนมากที่สุดคือ การบรรยายความรูทางวิชาการ คิดเปนรอยละ 45.00
4. การใชสื่อประกอบเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการสอนคริสตศาสนา โดยนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสวนใหญเห็นดวยคิดเปนรอยละ 97.50
5. ความประทับใจเกี่ยวกับคริสตศาสนาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสวนใหญ คือ หลัก
คําสอนของคริสตศาสนาความโอบออมอารี ความรัก
6. ความทรงจําที่ดีเกี่ยวกับคริสตศาสนาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสวนใหญ คือ ชีวิต
ของพระเยซู ไมกางเขนและการไถบาปมนุษย
7. ความทรงจําที่ไมดีเกี่ยวกับคริสตศาสนาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสวนใหญ คือ
การโดนบังคับใหเขารวมพิธีกรรมทุกวันอาทิตย
8. หลักคําสอนของคริสตศาสนาที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีสวนใหญรจู ัก คือ ความรัก
รักพระเจา รักผูอื่นเหมือนรักตนเอง
9. พิธีกรรมของคริสตศาสนาที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีสวนใหญรูจัก คือ พิธีลางบาป
10. บทบาทของคริสตศาสนาตอสังคมปจจุบันที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีสวนใหญรูจัก
คือ การสอนใหเปนคนดีและทําความดีกับสังคม
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ควรมีการนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจไปพัฒนากระบวนการใหความรูดานคริสตศาสนา
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทย
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ภาคผนวก
รูปแบบการสอนคริสตศาสนาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

- 99 แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง รูปแบบการสอนคริสตศาสนาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คําชี้แจง

แบบสอบถามฉบับนี้พิมพทงั้ ดานหนาและดานหลังของกระดาษ โปรดตอบคําถาม
โดยทําเครื่องหมายหรือเติมคําตอบทั้งสองหนากระดาษใหครบทุกขอ

1. หากกลาวถึง “คริสตศาสนา” ทานตองการทราบเรื่องอะไรมากที่สุด?
(เขียนใหมากที่สุดเทาที่ตองการจะรู)
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
2. หัวขอตางๆ เหลานี้ทานตองการทราบเรื่องอะไรมากที่สดุ โปรดทําเครื่องหมาย
9หนาขอความที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
มาก
นอย
ระดับความคิดเห็น
หัวขอคริสตศาสนา
5
4
3
2
1
1. พื้นฐานของศาสนาคริสต
2. กําเนิดและพัฒนาการของศาสนาคริสต
3. หลักคําสอนที่สําคัญของศาสนาคริสต
4. วิถีปฏิบัติและพิธีกรรมของชาวคริสต
5. บทบาทของคริสตศาสนาในสังคมปจจุบัน
6. คริสตศาสนาในโลกและในประเทศไทย

- 100 3. วิธีการสอนคริสตศาสนา
ทานคิดวาวิธีการสอนคริสตศาสนาควรเปนแบบใดมากที่สุด โปรดทําเครื่องหมาย
9หนาขอความที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด (เลือกเพียง 1 ขอเทานั้น)
( ) 1. การบรรยายความรูทางวิชาการ
( ) 2. การศึกษาความรูดวยตนเอง
( ) 3. การไปรวมพิธีกรรม
( ) 4. การจัดคายอบรม
( ) 5. การจัดสัมมนา/เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู
( ) 6. การใชสื่ออิเลกทรอนิกส
( ) 7. การไปทัศนศึกษาศาสนสถานของคริสตศาสนา
( ) 8. อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................
4. การสอนคริสตศาสนาควรใชสื่อประกอบการสอนหรือไม?
( ) 1. ไมควรใช
( ) 2. ควรใช ควรเปนประเภทใด....................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
5. สิ่งที่ประทับใจ/ชอบเกีย่ วกับคริสตศาสนามากที่สุดคืออะไร?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
6. หากกลาวถึง “คริสตศาสนา” ความทรงจําแรกเกี่ยวกับคริสตศาสนาคืออะไร?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

- 101 7. หากกลาวถึง “คริสตศาสนา” สิ่งที่ไมประทับใจ/ไมชอบเกี่ยวกับคริสตศาสนาคืออะไร?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
8. ทานคิดวาหลักคําสอนที่สําคัญของศาสนาคริสตคืออะไร?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
9. พิธีกรรมของชาวคริสตที่ทานรูจักไดแกอะไรบาง?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
10. ทานเห็นวาคริสตศาสนามีบทบาทอยางไรในสังคมปจจุบัน?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
ขอบคุณที่ตอบแบบสอบถามนี้ครบทุกขอ
ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยาลัยแสงธรรม
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1. หัวหนาโครงการวิจัย
ชื่อ – นามสกุล
สถานที่ทํางาน

บาทหลวงวุฒชิ ัย อองนาวา
ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
20 ม.6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร. 0-2429-0100-3 โทรสาร 0-2429-0819
E-mail: franciswut@gmail.com

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
วิทยาลัยแสงธรรม
- ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
วิทยาลัยแสงธรรม
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การทํางานปจจุบัน
ตําแหนงหนาที่ประจําวิทยาลัยแสงธรรม
- รองอธิการบดีฝายวิชาการ
- ผูอํานวยการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม
- ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ
- อาจารยประจําสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร
ตําแหนงหนาที่อื่นๆ
- อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
- อาจารยพิเศษ พระคริสตธรรมลูเทอรัน กรุงเทพฯ
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2. ผูรวมวิจัยวิจัย
ชื่อ – นามสกุล
สถานที่ทํางาน

อาจารยทิพอนงค รัชนีลัดดาจิต
ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
20 ม.6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร. 0-2429-0100-3 โทรสาร 0-2429-0819

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี

การทํางานปจจุบัน
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย

ศิลปศาสตรบัณฑิต (คริสตศาสนศึกษา)
เกียรตินยิ มอันดับ 1 วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิจยั และประเมินผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
นักวิจยั ศูนยวจิ ยั คนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม

- การศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา
ของคูสมรส ในสังฆมณฑลราชบุรี (ผูรวมวิจัย, พ.ศ. 2550-2551)
- อั ต ลั ก ษณ ก ารศึ ก ษาวิ ช าปรั ช ญา วิ ท ยาลั ย แสงธรรม (ผู ร ว มวิ จั ย ,
พ.ศ. 2551- 2552)
- การศึกษาวิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศน (ผูรวมวิจัย,
พ.ศ. 2551)

สรุปสาระสําคัญของงานวิจัย
รูปแบบการสอนคริสตศาสนาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
()
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการสอนคริสตศาสนาสําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี กลุมผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 3883231 ศาสนาคริสต (Christianity) ป
การศึกษา 2552จํานวน 40 คน เก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลใชคาความถี่ รอย
ละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา
หัวขอศึกษา
ผลการศึกษา
1. ภาพรวมศาสนาคริสต หลักคําสอนและวิธีปฏิบัติของคริสตศาสนิกชนใน
เรื่อง “ความรัก
2. หัวขอคริสตศาสนา เรื่องพื้นฐานของศาสนาคริสต
3. วิธีการสอน
การบรรยายความรูทางวิชาการ
4. การใชสื่อประกอบ การใชสื่อประกอบเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการสอน
คริสตศาสนา
5. ความประทับใจ
หลักคําสอนของคริสตศาสนาความโอบออมอารี
ความรัก
6. ความทรงจําที่ดี
ชีวิตของพระเยซู ไมกางเขนและการไถบาปมนุษย
7. ความทรงจําที่ไมดี
การโดนบังคับใหเขารวมพิธีกรรมทุกวันอาทิตย
8. หลักคําสอนที่รูจัก
ความรัก รักพระเจา รักผูอื่นเหมือนรักตนเอง
9. พิธีกรรมที่รูจัก
พิธีลางบาป
10. บทบาทตอสังคม
การสอนใหเปนคนดีและทําความดีกับสังคม
คําสําคัญ : 1) รูปแบบการสอน 2) การสอนคริสตศาสนา 3) นักศึกษาปริญญาตรี

คาสถิติ

X =4.93
รอยละ 45.00
รอยละ 97.50
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Keywords
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เนื่องดวยมีการกําหนดรายวิชาศาสนาคริสต (Christianity) เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรระดับปริญญาตรีตามสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปกร มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒ เปนตน การจัดการเรียน
การสอนรายวิชาศาสนาคริสต มีนิสิต นักศึกษา ใหความสนใจลงทะเบียนเรียนจํานวนมากการสอน
เรื่องคริสตศาสนาใหกับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยตางๆ ของประเทศไทยเพือ่ ใหมี
ความรู ความเขาใจ และซาบซึ้งในหลักธรรมคําสอน จิตตารมณ แกนแทของศาสนาเปนสิ่งที่จําเปน
มากในโลกยุคโลกาภิวัตนเชนปจจุบัน แตไมมีผูใดทราบขอเท็จจริงวา ปจจุบันการสอนคริสต
ศาสนาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีอยางเปนทางการมีมากนอยเพียงใด การสอนมีเนื้อหา
อะไรบาง เนื้อหาดังกลาวเหมาะสมกับกลุม เปาหมายหรือไม ใชวิธีการสอนอยางไร สื่อที่ใชในการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด งานวิจยั เรื่องนี้จึงเปนการศึกษาความคิดเห็นของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อนําขอมูลที่ไดมาสรางเปนรูปแบบการสอนคริสตศาสนาที่เหมาะสม
กับความตองการ ระดับการเรียนรู และการนําสิ่งที่ไดจากการเรียนรูไปปฏิบัติและประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สําหรับนิสิต นักศึกษาตามสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยใหมากที่สุด
วัตถุประสงคการวิจัย
1) เพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการสอนคริสตศาสนาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
เอกสารของคริสตศาสนจักรและเอกสารเกี่ยวกับการเรียนการสอน
2) เพื่อสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาตรีเกี่ยวกับรูปแบบการสอนคริสตศาสนา
3) เพื่อศึกษาการสรางรูปแบบการสอนคริสตศาสนาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานการสอนคริสตศาสนา
4) เพื่อสรางรูปแบบการสอนคริสตศาสนาที่เหมาะสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
ความคิดเห็นของนักศึกษาและผูเชี่ยวชาญ
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ขอบเขตดานเนื้อหา
1) เนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน ประกอบดวย ความหมายของการสอน รูปแบบการ
สอน วิธีการสอน เทคนิคการสอน ทักษะการสอนเพื่อกําหนดเปนกรอบแนวคิดในดานรูปแบบการ
สอนคริสตศาสนา
2) เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ คํ า สอนของคริ ส ต ศ าสนจั ก รคาทอลิ ก การสอนคริ ส ตศาสนธรรม
การเรียนการสอนคริสตศาสนา หลักความเชื่อของคริสตศาสนา เพื่อกําหนดเปนกรอบแนวคิดดาน
การสอนคริสตศาสนา
ขอบเขตดานประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 2 กลุมดังนี้ (1) นิสิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเสน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 3883231 ศาสนาคริสต
(Christianity) ปการศึกษา 2552 (2) ผูเชี่ยวชาญดานการสอนคริสตศาสนธรรม
นิยามศัพทเฉพาะ
1) เนื้อหาการสอนคริสตศาสนา หมายถึง ขอมูลที่ใชในการใหบริการความรูดานคริสตศาสนาซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยเนื้อหาเรื่องพระคัมภีร เทววิทยา จริยาศาสตร/จริยธรรม
พิธีกรรม ประวัติ คริสตศาสนา การอภิบาลคริสตชน กฎหมายคริสตศาสนจั กรและข อบั ญญัติ /
พระบัญญัติ
รูปแบบการสอนคริสตศาสนา หมายถึง ลักษณะการนําเสนอความรูดานคริสตศาสนา
สําหรับการวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาลักษณะการนําเสนอความรูในดานการบรรยายความรูทางวิชาการ
การศึ ก ษาความรู ด ว ยตนเอง การเทศน ใ นพิ ธี ก รรม การจั ด ค า ยอบรม การจั ด สั ม มนา/เสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรูและการใชสื่ออิเลกทรอนิกส
3) นักศึกษาระดับปริญญาตรี หมายถึง นิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา
ตรี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศาสนาคริสตอันเปนสวนหนึ่งการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ
ประโยชนทไี่ ดรับจากการวิจัย
1) ไดทราบความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการสอนคริสตศาสนา
2) ไดทราบความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบการสอนคริสตศาสนาสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
3) ไดรูปแบบการสอนคริสตศาสนาที่เหมาะสมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาสําหรับขั้นตอนนี้ คือ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 3883231 ศาสนาคริสต (Christianity) ป
การศึกษา 2552 จํานวน 40 คน ใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Randon Sampling)
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามเรื่องรูปแบบการสอนคริสตศาสนา
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี แจกแบบสอบถามใหนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา3883231
ศาสนาคริสต (Christianity) ปการศึกษา 2552 ซึ่งมีจํานวน 40 คน นัดเวลาในการรับกลับคืน
ประมาณ 1 สัปดาห แจกแบบสอบถามไป 40 ฉบับ ไดรับกลับคืน 40 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 เมื่อ
ไดรับแบบสอบถามกลับคืนจึงตรวจสอบความครบถวนของขอมูลจนครบตามจํานวนที่กําหนด
การวิเคราะหขอมูล นําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง หลังจากนั้นทํา
การบันทึกลงรหัสในโปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะหเนื้อหาขอมูลเชิงคุณภาพ
สรุปผลการวิจยั
1) ภาพรวมศาสนาคริสต คือ เรื่อง หลักคําสอนและวิธีปฏิบัติของคริสตศาสนิกชนในเรื่อง
“ความรัก
2) หัวขอเรื่องพื้นฐานของศาสนาคริสตเปนหัวขอที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความเห็น
วามีความสําคัญมากที่สุดในการเรียนรูเรื่องคริสตศาสนา โดยใหคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด
( X =4.93)
3) วิธีการสอนคริสตศาสนาที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีสวนใหญมีความเห็นวาควรใชใน
การสอนมากที่สุดคือ การบรรยายความรูทางวิชาการ คิดเปนรอยละ 45.00
4) การใชสื่อประกอบเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับการสอนคริสตศาสนา โดยนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสวนใหญเห็นดวยคิดเปนรอยละ 97.50
5) ความประทับใจเกี่ยวกับคริสตศาสนาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสวนใหญ คือ หลัก
คําสอนของคริสตศาสนาความโอบออมอารี ความรัก
6) ความทรงจําที่ดีเกี่ยวกับคริสตศาสนาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสวนใหญ คือ ชีวิต
ของพระเยซู ไมกางเขนและการไถบาปมนุษย
7) ความทรงจําที่ไมดีเกี่ยวกับคริสตศาสนาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสวนใหญ คือ
การโดนบังคับใหเขารวมพิธีกรรมทุกวันอาทิตย

- 98 8) หลักคําสอนของคริสตศาสนาที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีสวนใหญรูจัก คือ ความรัก
รักพระเจา รักผูอื่นเหมือนรักตนเอง
9) พิธีกรรมของคริสตศาสนาที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีสวนใหญรูจัก คือ พิธีลางบาป
10) บทบาทของคริสตศาสนาตอสังคมปจจุบันที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีสวนใหญรูจัก
คือ การสอนใหเปนคนดีและทําความดีกับสังคม
ขอเสนอแนะ
ควรมีการนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจไปพัฒนากระบวนการใหความรูดานคริสตศาสนา
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
บรรณานุกรม
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