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การวิจัยคร้ังนี้เปนการดําเนินการเพื่อศึกษารูปแบบการสอนคริสตศาสนาสําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงสํารวจ ในเร่ือง 

1) เนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน ประกอบดวย ความหมายของการสอน รูปแบบ 
การสอน วิธีการสอน เทคนิคการสอน ทักษะการสอนเพื่อกําหนดเปนกรอบแนวคิดในดานรูปแบบ
การสอนคริสตศาสนา 

2)   เนื้อหาเกี่ยวกับคําสอนของคริสตศาสนจักรคาทอลิก การสอนคริสตศาสนธรรม  
การเรียนการสอนคริสตศาสนา หลักความเช่ือของคริสตศาสนา เพ่ือกําหนดเปนกรอบแนวคิดดาน
การสอนคริสตศาสนา 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตร- 
ศาสตร วิทยาเขตบางเขน ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 3883231 ศาสนาคริสต (Christianity) ป
การศึกษา 2552  และ ผูเช่ียวชาญดานการสอนคริสตศาสนธรรม 
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2552  โครงการวิจัยเพ่ือรับใชพระศาสนจักรและสถาบัน   
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการสอนคริสตศาสนาสําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี กลุมผูใหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 3883231 ศาสนาคริสต (Christianity)  
ปการศึกษา 2552จํานวน 40 คน เก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลใชคาความถ่ี 
รอยละ คาเฉล่ีย   
 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเนื้อหา 

ผลการวิจัยพบวา 

หัวขอศึกษา ผลการศึกษา คาสถิต ิ
1. ภาพรวมศาสนาคริสต หลักคําสอนและวิธีปฏิบัติของคริสตศาสนิกชนใน 

เร่ือง “ความรัก 
 

2. หัวขอคริสตศาสนา เร่ืองพื้นฐานของศาสนาคริสต X =4.93 
3. วิธีการสอน การบรรยายความรูทางวิชาการ รอยละ 45.00 
4. การใชส่ือประกอบ การใชส่ือประกอบเปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับการสอน

คริสตศาสนา 
รอยละ 97.50 

 
5. ความประทับใจ หลักคําสอนของคริสตศาสนาความโอบออมอารี 

ความรัก 
 

6. ความทรงจาํท่ีดี ชีวิตของพระเยซู ไมกางเขนและการไถบาปมนุษย   
7. ความทรงจาํท่ีไมด ี การโดนบังคับใหเขารวมพิธีกรรมทุกวันอาทิตย  
8. หลักคําสอนท่ีรูจัก ความรัก รักพระเจา รักผูอ่ืนเหมือนรักตนเอง  
9. พิธีกรรมท่ีรูจัก พิธีลางบาป  
10. บทบาทตอสังคม การสอนใหเปนคนดีและทําความดีกับสังคม  

 
คําสําคัญ :  1) รูปแบบการสอน   

    2) การสอนคริสตศาสนา   
    3) นักศึกษาปริญญาตรี 
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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 Statistic Value 
1. Christianity Image Dogmas and practices of Christians about “Love”   
2. Christianity Subject The fundamental of Christianity X =4.93 
3. Teaching Method Academic lecture 45.00% 
4. Teaching Media 
Application 

Media Application is important for Christianity 
teaching  

97.50% 
 

5. Impressive Thing Christianity dogmas : generosity, love  
6. Good Remembrance Jesus living, The Crucifix and The Redemption   
7. Terrible 
Remembrance 

Compulsion of mass intention on Sunday   

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 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
เนื่องดวยมีการกําหนดรายวิชาศาสนาคริสต (Christianity) เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตาม

หลักสูตรระดับปริญญาตรีตามสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนตน การจัดการเรียน
การสอนรายวิชาศาสนาคริสต มีนิสิต นักศึกษา ใหความสนใจลงทะเบียนเรียนจํานวนมาก การสอน
เร่ืองคริสตศาสนาใหกับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยตางๆ ของประเทศไทยเพื่อให 
มีความรู ความเขาใจ และซาบซ้ึงในหลักธรรมคําสอน จิตตารมณ แกนแทของศาสนาเปนส่ิงท่ี
จําเปนมากในโลกยุคโลกาภิวัตน เชน ปจจุบัน แตไมมีผูใดทราบขอเท็จจริงวา ปจจุบันการสอน
คริสตศาสนาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีอยางเปนทางการมีมากนอยเพียงใด การสอน 
มีเนื้อหาอะไรบาง เนื้อหาดังกลาวเหมาะสมกับกลุมเปาหมายหรือไม ใชวิธีการสอนอยางไร ส่ือท่ีใช
ในการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด  งานวิจัยเร่ืองนี้จึงเปนการศึกษาความคิดเห็น
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อนําขอมูลท่ีไดมาสรางเปนรูปแบบการสอนคริสตศาสนา 
ท่ีเหมาะสมกับความตองการ ระดับการเรียนรู และการนําส่ิงท่ีไดจากการเรียนรูไปปฏิบัติและ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  สําหรับนิสิต  นักศึกษาตาม
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยใหมากท่ีสุด 

 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 



 - 7 - 

1.   เพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการสอนคริสตศาสนาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
เอกสารของคริสตศาสนจักรและเอกสารเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

2.   เพื่อสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาตรีเกี่ยวกับรูปแบบการสอนคริสตศาสนา 
3.   เพื่อศึกษาการสรางรูปแบบการสอนคริสตศาสนาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก

ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานการสอนคริสตศาสนา 
4.   เพื่อสรางรูปแบบการสอนคริสตศาสนาท่ีเหมาะสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก

ความคิดเห็นของนักศึกษาและผูเช่ียวชาญ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตดานเนื้อหา 
1.  เนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน ประกอบดวย ความหมายของการสอน รูปแบบ 

การสอน วิธีการสอน เทคนิคการสอน ทักษะการสอนเพื่อกําหนดเปนกรอบแนวคิดในดานรูปแบบ
การสอนคริสตศาสนา 

2.  เนื้อหาเกี่ยวกับคําสอนของคริสตศาสนจักรคาทอลิก การสอนคริสตศาสนธรรม  
การเรียนการสอนคริสตศาสนา หลักความเช่ือของคริสตศาสนา  เพื่อกําหนดเปนกรอบแนวคิดดาน
การสอนคริสตศาสนา 

ขอบเขตดานประชากร 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย 2 กลุม ดังนี้  
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ที่ลงทะเบียน

เรียนรายวิชา 3883231 ศาสนาคริสต (Christianity) ปการศึกษา 2552   
2. ผูเชี่ยวชาญดานการสอนคริสตศาสนธรรม 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

งานวิจัยเร่ืองรูปแบบการสอนคริสตศาสนาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เปนการศึกษา
ท่ีประกอบดวยข้ันตอน ดังนี้  

1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสอนคริสตศาสนาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
เอกสารของคริสตศาสนจักรและเอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน   

2. สํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน
คริสตศาสนาโดยการสงแบบสํารวจความคิดเห็น   
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3. ศึกษารูปแบบการสอนคริสตศาสนาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากความคิดเห็น
ของผูเช่ียวชาญดานการสอนคริสตศาสนาโดยการสงแบบสอบถามความคิดเห็น   

4. นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาเอกสาร การสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา การสอบถาม
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญมาสรางเปนรูปแบบการสอนคริสตศาสนาระดับปริญญาตรี 
 
ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 

1.   ไดทราบความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่วกับรูปแบบการสอนคริสตศาสนา 
2.   ไดทราบความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบการสอนคริสตศาสนาสําหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
3.   ไดรูปแบบการสอนคริสตศาสนาท่ีเหมาะสมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
นิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย 

1. เนื้อหาการสอนคริสตศาสนา หมายถึง ขอมูลท่ีใชในการใหบริการความรูดานคริสต-
ศาสนาซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวยเน้ือหาเร่ืองพระคัมภีร เทววิทยา จริยศาสตร/จริยธรรม 
พิธีกรรม ประวัติคริสตศาสนา การอภิบาลคริสตชน กฎหมายคริสตศาสนจักรและขอบัญญัติ/ 
พระบัญญัติ 

2.  รูปแบบการสอนคริสตศาสนา หมายถึง ลักษณะการนําเสนอความรูดานคริสตศาสนา
สําหรับการวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาลักษณะการนําเสนอความรูในดานการบรรยายความรูทางวิชาการ 
การศึกษาความรูดวยตนเอง การเทศนในพิธีกรรม การจัดคายอบรม การจัดสัมมนา/เสวนา
แลกเปล่ียนเรียนรูและการใชส่ืออิเล็กทรอนิกส 

3.  นักศึกษาระดับปริญญาตรี หมายถึง นิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา
ตรี ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาศาสนาคริสตอันเปนสวนหนึ่งการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) 
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งานวิจัยเร่ืองรูปแบบการสอนคริสตศาสนาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาเอกสาร

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ แบงออกตามลําดับ ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 การสอนคริสตศาสนาตามแนวทางคริสตศาสนจักร 

1) ความหมายและสถานการณ 
2) เปาหมาย และเนื้อหา 
3) วิธีการสอน 

ตอนท่ี 2 แนวการสอนในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี 
1) แนวคิด/หลักการ 
2) จุดมุงหมาย 
3) กระบวนการ 

โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 
ตอนท่ี 1 การสอนคริสตศาสนาตามแนวทางคริสตศาสนจักร 
 1. ความหมายและสถานการณ 

1.1  ความหมาย 
1.1.1  ความหมายของคํา 

การสอนคริสตศาสนธรรม หรือท่ีผูนับถือศาสนาคริสตเรียกส้ัน ๆ วา “คําสอน” 
ในภาษาไทยน้ัน ไมปรากฏหลักฐานชัดเจนวา ใครเปนผูนํามาใชเปนคนแรก แตในภาษาอังกฤษ  
ใชคําวา "Catechesis" ซ่ึงมาจากภาษากรีกวา"katecheo" หรือ "katekin" หมายถึง “เสียงจาก 
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เบ้ืองบน” (Sound from above) เปนคําท่ีใชกันนอยมาก  ซ่ึงชาวกรีกใชเพื่อหมายถึง การอานบท
ประพันธใหผูฟงจากแทนสูง แตตอมาไดพัฒนาคําๆ นี้ใหมีความหมายในสองลักษณะ คือ 

1) การเลาเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งใหใครคนใดคนหนึ่งฟง หรือการแจงเร่ืองใดเร่ือง
หนึ่งใหใครคนใดคนหนึ่งรู (เนนการเลาการบอก การแจง ช้ีแจง) 

2) การแนะนําบุคคลใหรูบางส่ิงบางอยาง  หรือการสอนใหคนรูบางส่ิง  
(เนนการสอน  การแนะนํา การใหความรู)ซ่ึงตามปกติมักจะเปนการสอนท่ีเกี่ยวกับความชํานาญ
เบ้ืองตนในทักษะประเภทใดประเภทหน่ึง 

นอกจากนั้น คําวา "คําสอน”  ยังพบวาพวกสโตอิค1 (Stoicism)ใชเพื่อหมายถึง 
การสอนศิษย ตอมา ชาวกรีกคงใชคํานี้เพื่อหมายถึงการส่ังสอน การแนะนําบางส่ิงบางเร่ืองใหกับ
บางคนหรือการสอนคนใหรูเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งท่ีตองการ 

1.1.2  ความหมายของ "คําสอน" ในพระคัมภีรศาสนาคริสต 
คําวา "คําสอน" ไมปรากฏวามีการใชในพระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิม  

(แมแตพระคัมภีรท่ีมีการแปลเปนภาษากรีก หรือ “Septuagint”) เราพบวามีการใชคําวา "คําสอน" 
อยูบางในพระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม แตใชในความหมายท่ีเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง เชน  
ในพระวรสารท้ังส่ีพบเพียงคร้ังเดียว คือ พระวารสารนักบุญลูกา (ลก 1: 4) ตอนท่ีนักบุญลูกาพูดกับ
เทโอพีลัสวา  "ท่ีขาพเจาเขียนไวนี้ก็เพื่อจะใหทานม่ันใจถึงเร่ืองท่ีเขาสอนทาน" ในท่ีนี้เปนการ
อางอิงถึงการสอนของบรรดาอัครสาวก ท่ีเกี่ยวกับความเช่ือของคริสตชน ไมไดอางถึงการสอนของ
พระเยซูคริสตเจาโดยตรง    

นอกจากนั้น พบวาในหนังสือกิจการของอัครสาวกสองตอน ไดแก บทท่ี 18 ขอ
ท่ี 25 และ บทท่ี 21 ขอท่ี 21  (กจ 18:25, 21:21) ซ่ึงบันทึกวา "อปอลโลผูนี้ เรียนรูในเร่ืองพระเจา  
เขามีความรอนรน กลาวสอนเร่ืองพระเยซูอยางถูกตอง ท้ังๆ ท่ีเขารูแตเพียง เร่ืองพิธีใชน้ําของยอหน
เทานั้น"  (กจ 18: 25) ในท่ีนี้ “คําสอน” หมายถึงการสอนคนใดคนหน่ึงในเร่ืองของพระเจา ในขณะ
ขอความในบทท่ี 21 ขอท่ี 21  ใชคํา "คําสอน" เพื่อหมายถึง การแจงขาวใหคนบางคนรูเร่ืองบางเร่ือง 
ดังท่ีมีบันทึกไววา “ไดยินขาววาพี่สอนใหชาวยิวในตางแดนเลิกปฏิบัติตามคําสอนของโมเสส  
บอกใหเราเลิกถือพิธีสุหนัต เลิกทําตามขนบธรรมเนียมยิวเสีย” (กจ 21: 21) 

ความหมายของคําวา “คําสอน” ท่ีไดรับการยอมรับและนํามาใชในกลุมคริสต-
ชนสมัยตอๆ มา เปนความหมายแรกท่ีใชหมายถึงการแนะนําหรือการสอนในเร่ืองของพระเจา 

                                                 
1 แนวคิดของนักปรัชญากลุมหน่ึงในยุคกรีกโบราณ ราว กอน ค.ศ. 300 - ค.ศ. 529 มีแนวคิดที่สอนวาจุดหมายของ
ชีวิตมนุษยในโลกน้ีคือ การหาความสุข และความสุขแทจริงอยูที่การสงบจิตใจ จะมีความสงบจิตใจไดก็ตองมี
ความพอใจกับสิ่งที่จําเปนในชีวิตเทาน้ัน. 
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ดังนั้น จึงสรุปไดวา ในพระคัมภีรคริสตศาสนา มีการใชคําวา “คําสอน” ในพระคัมภีรภาคพันธ-
สัญญาใหม  มีการใชคําวา "คําสอน" เปนการอางอิงถึงกระบวนการสอนหรือแนะนําบุคคลใหรูเร่ือง
ของพระเจาหรือสอนเก่ียวกับคําสอนของพระเจา 

พระคัมภีรมักจะใชคําวา  “Didaskein” หรือ  “Didache” แปลวา “การสอน”  
เพื่ออางอิงถึงการสอนของพระเยซูคริสตเจา  คําๆ นี้มักใชกับการสอนของบรรดานักปรัชญา หรือ
บรรดาประกาศก2 (Prophets) ผูซ่ึงไดรับการเผยแสดงหรือแรงดลใจเปนพิเศษ ดังนั้นจึงเปนการสอน
ท่ีมีอํานาจและสอนอยางเปนตนตํารับ ในขณะท่ีคําวา “คําสอน” หรือ Catechesis นี้ เปนการสอน
ประเภทหน่ึงท่ีใหแกบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยผูสอนน้ันสอนเกี่ยวกับคําสอนของผูมีอํานาจนั้น 
(ไมใชการสอนคําสอนของตนเอง)  ดังนั้นในความหมายของเรา การสอนคําสอนจึงเปนการสอน
บุคคลใหรูเร่ืองท่ีเกี่ยวกับคําสอนของพระเยซูคริสตเจา ในภาษากรีกเรียกครูวา “Didaskalos”  
ซ่ึงชาวยิวใชคําวา รับบี (Rabbi) (Rabbi ก็คือ Didaskalos)  

เม่ือทราบความหมายตามศัพทนี้แลว จึงกลาวไดวา พระเยซูคริสตเจามิใช 
ครูคําสอน (Catechesis) หรือผูแนะนํา แตเปนครู (Didaskalos) สวนคําท่ีใชเพื่ออางอิงถึงกิจการสอน
ของพระเยซูคริสตเจาเรียกวา Didaskein ในพระวรสารของนักบุญยอหนคําวา Didaskein นี้ใชใน
ความหมายท่ีเฉพาะเจาะจง กลาวคือ เพ่ืออางอิงถึงคําสอนท่ีเกิดจากการเผยแสดงของพระเจาหรือ
แรงดลใจพิเศษ (ยน 8:28; 14:26, 1ยน 2:27)  

ดังนั้น เพื่อท่ีจะแยกแยะใหชัดเจนระหวางการสอนของบรรดาอัครสาวก 
โดยเฉพาะนักบุญเปาโล (ค.ศ. 10 – 67) จึงใชคําวา “katechein” เพื่อบงบอกถึงการสอนคําส่ังสอน
ของพระเยซูคริสตเจาท่ีบรรดาอัครสาวกไดใหแกประชาชน 

1.2 .  ความหมายและสถานการณการสอนคริสตศาสนธรรม (คําสอน) ในสมัยอัครสาวก 
จากการศึกษาถึงส่ิงท่ีบรรดาอัครสาวกไดกระทําในยุคสมัยของพวกทาน ทําใหเขาใจ

ความหมายของการสอนคําสอนไดชัดเจนยิ่งข้ึน นั่นก็คือ การสอนท่ีเกี่ยวกับคําสอนหรือกฎของ
พระเยซูคริสตเจา รวมไปถึงคําสอนอ่ืนๆ ของพระองคดวย แตถาเปนการสอนคําส่ังสอนของบรรดา
อัครสาวกเองไมเรียกวาเปนการสอน คําสอนคําสอนแทตองมาจากองคพระเยซูคริสตเจาเทานั้น 

ในเร่ืองนี้ ประวิทย พงษวิรัชไชย (2550)  กลาววาบรรดาอัครสาวกมีความหวงใยมาก
ท่ีจะไมใหมีการสอนนอกลูนอกทาง เพราะขณะนั้นยังเปนการสอนท่ีถายทอดกันดวยปากเปลา 
(Oral Teaching) นักบุญเปาโลเองไดไปท่ีกรุงเยรูซาเลมเพื่อปรึกษา และเทียบเคียงคําสอนของทาน

                                                 
2 หมายถึง ผูประกาศพระวาจาของพระเจาแกประชากรของพระองค. 
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กับคําสอนของคณะอัครสาวกผูเปนประดุจ “เสาหลักของคริสตศาสนศาสนจักร” (กท 2:9) ระยะ
นั้น มีการพูดกันติดปากวา”คําสอนของคณะอัครสาวก” (Doctrine of the Apostles) (กจ2:42)  

จึงกลาวไดวา การสอนคริสตศาสนธรรม หรือท่ีเรียกวา “การสอนคําสอน”ในสมัย
อัครสาวกของพระเยซูคริสตเจา (ราวคริสตศตวรรษท่ี 1)  ความหมายของการสอนคําสอนหมายถึง
การประกาศขาวดี (Kerygmatic) มุงสอนความจริงเกี่ยวกับพระเยซูคริสตเจา ซ่ึงพระองคมิไดทรง
อธิบายหนังสือเลมหนึ่งเลมใดเหมือนอยางท่ีบรรดาคัมภีราจารย3  ในสมัยนั้นปฏิบัติกัน แตพระองค
ทรงอธิบายชีวิตของพระองคเอง ทรงแจงใหมนุษยทราบวาพระองคเปนใคร มาจากไหน ทรงทํา
อะไร ฯลฯ การสอนคําสอนในสมัยอัครสาวก จึงเปนการนําเสนอชีวิตของพระเยซูคริสตคําสอนจึง
มิใชวิชาหน่ึงสําหรับสติปญญาเทานั้น แตเปนเร่ืองของชีวิต คณะอัครสาวกก็ไดทําตามพระอาจารย 
มุงประกาศขาวดีเกี่ยวกับพระเยซูเจาคริสตเจา ดังท่ี นักบุญเปาโล (ค.ศ. 10-67) นักประกาศขาวดี
แหงความรอดท่ีมีช่ือเสียงในหมูคณะอัครสาวกไดยืนยันวา ทานไมรูจักอะไรอื่นหรือใครอ่ืน 
นอกจากพระเยซูคริสตเจา ทรงเปนพระคริสตเจาท่ีถูกตรึงและส้ินพระชนมบนกางเขน (1 คร 3:11-
15 ; 2 คร 5:16-21)  (ประวิทย พงษวิรัชไชย, 2550) 

ในเร่ืองนี้ ประวิทย พงษวิรัชไชย (2550) อธิบายเพิ่มเติมวา เนื้อหาการสอนคริสต- 
ศาสนธรรม สมัยอัครสาวกเปนการสอนเกี่ยวกับพระสัจธรรมข้ันพื้นฐานท่ีผูประกาศขาวดี 
แหงความรอดในยุคนั้นสอนบรรดาผูสมัครมานับถือศาสนาคริสต ซ่ึงขณะน้ันเปนศาสนาใหม 
แตกตางจากศาสนายิว (ยูดาห) ดังในจดหมายถึงชาวฮีบรู (ฮบ 6:2) และหนังสือกิจการอัครสาวก 
(กจ 8:37) ท่ีกลาวถึงเนื้อหาการสอนคําสอน (คริสตศาสนธรรม) โดย 

1) สอนเร่ืองคําสอนเกี่ยวกับพิธีลางบาป  แยกแยะพิธีนี้จากพิธีลางของชาวยิวและ 
พิธีลางของทานยอหน บัปติสต4 

2) มีการปกมือท่ีเปนเคร่ืองหมายภายนอกของพระพรและการประทานพระจิต 
3) สอนเร่ืองการกลับเปนข้ึนมาของบรรดาผูตาย และการพิพากษาสุดทาย 
4) สอนความจริงเกี่ยวกับการไถบาป และพระเยซูคริสตเจา 
เปนท่ีนาสังเกตวา ขอความเช่ือเบ้ืองตนท่ีสําคัญขออ่ืนๆ ของศาสนาคริสต เชน เร่ือง

พระตรีเอกภาพ (Trinity) เปนตน ยังไมมีการสอนอยางแจมแจง ชัดเจนในยุคแรก แตเปนท่ีแนใจวา
บรรดาคริสตชนไดรูขอความเชื่อเร่ืองนี้แลว เพราะมีการประกอบพิธีลางบาปในยุคอัครสาวก  
ดวยบทสูตรท่ีเอยพระนามวา “เดชะพระนาม พระบิดาและพระบุตรและพระจิต” (มธ 28:19)ในยุค

                                                 
3หมายถึงผูสอนหรืออธิบายพระคัมภีรของศาสนายิว หรือนักวิชาการของศาสนายิว. 
4ยอหน บัปติสตา เปนประกาศกที่พระเจาสงมาเพ่ือเตรียมจิตใจประชากรของพระเจา (ชาวอิสราเอล) โดยเรียกรอง
ใหเปนทุกขถึงบาป กลับใจเพ่ือตอนรับการเสด็จมาของพระแมสสิอาหที่กําลังจะเสด็จมา  (ยน 1:29 - 31).   
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อัครสาวกไดมีบทภาวนาท่ีเปนการสรุปขอความเช่ือคือ บท “ขาพเจาเช่ือถึงพระเจา” (Apostles' 
Creed) ข้ึนท่ีเราเรียกกันวาบทสัญลักษณคณะอัครสาวก ซ่ึงบทภาวนาดังกลาวเร่ิมแพรหลายในราว 
ค.ศ. 170 เปนตนมา 

สอดคลองกับ อันตนนีโอ โฆเช กายเย (2550) ท่ีเสนอลักษณะเฉพาะของคําสอนใน
ยุคอัครสาวก วาเปนการสอนคําสอนผูใหญ มีจุดมุงหมายเพ่ือการใหผูเรียนไดเขามานับถือ 
ศาสนาคริสต และเนนการเปล่ียนทัศนคติของผูเรียนคําสอน ลักษณะเฉพาะของการสอนคําสอน 
ในรูปแบบนี้ยึดถือพระเยซูคริสตเจาเปนศูนยกลางวิธีการสอนเปนการเลาประสบการณของ 
ความเช่ือคําสอนรูปแบบน้ีเรียกวา “The Original KerygmaticCatechesi” 

นอกจากนั้น ประวิทย พงษวิรัชไชย (2550) ใหขอสังเกต คือ บรรดาอัครสาวก 
ใหความสําคัญเปนพิเศษตอการเตรียมตัวผูรับพิธีศีลลางบาป  พบไดในหนังสือกิจการอัครสาวก  
มีการเลาเร่ืองการประกอบพิธีลางบาปหลายคร้ัง หากอานอยางผิวเผิน อาจเขาใจวาการประกอบ 
พิธีลางบาปดูเหมือนทํากันอยางงายๆ ใชเวลาสอนคําสอน (การศึกษาคริสตศาสนธรรม)  
เพียงนิดเดียวเชน การกลาวถึงการเสด็จมาของพระจิต ในวันพระจิตเสด็จลงมา (วันเปนเตกอสเต)  
ท่ีมีการประกอบพิธีลางบาปประมาณ 3,000 คน (กจ 2:41) เราจะกลาคิดวาไมมีการเตรียมตัวมากไป
กวาการฟงเทศนส้ันๆ นั้นเชียวหรือ พวกยิวท่ีรับพิธีลางบาปในวันนั้น ลวนเปนพวกท่ีปฏิบัติธรรม
บัญญัติตามศาสนายิวกันอยางเครงครัดมิใชหรือ จุดท่ีเนนการเลาเร่ืองดังกลาวจึงอยูท่ีการเสด็จมา
ของพระจิตเจาเหนือคนเหลานั้น หรือการเลาเร่ืองศาสนบริกรของศาสนาคริสตยุคแรกท่ีช่ือ ฟลิบ
(Philip) ประกอบพิธีลางบาปใหแกขุนนางชาวเอธิโอเปย (กจ 8:26-40) และนักบุญเปโตร 
ท่ีประกอบพิธีลางบาปแกนายรอยชาวโรมันช่ือ “Cornelius” (กจ 10:1-11) ก็เชนกัน ขุนนาง 
ชาวเอธิโอเปยท่ีรับพิธีลางบาปจากฟลิป ขณะนั้นกําลังอานพระคัมภีร สวน “Cornelius” ท่ีรับพิธี 
ลางบาปจากนักบุญเปโตรก็ไดรับคําชมเชยไววาทานเปน “บุรุษผูศรัทธาและเปนผูยําเกรงพระเจา” 
ฉะนั้น เราจะวาทานเหลานี้มิไดมีการเตรียมตัวมากอนการรับพิธีลางบาปน้ันมิไดเนื่องจาก 
คริสตศาสนจักรเรียกรองใหมีผูสอนความเช่ือแกผูจะรับพิธีลางบาป และผูท่ีมีหนาท่ีดังกลาวเราเรียก
กันติดปากวา “พอ – แมทูนหัว”5 (Sponsor, Godfather, Godmother) เราพบวาผูลางบาปท่ีกลาวถึง
ในหนังสือกิจการอัครสาวกก็มีพอทูนหัวดวย "เราจะกลาปฏิเสธ ไมยอมประกอบพิธีลางบาปใหกับ
คนท่ีไดรับพระจิตเชนเดียวกับเราหรือ" (กจ 10:47) ดังนั้น นักบุญเปโตร  ซ่ึงเปนผูกลาวประโยค
ขางบนน้ีจึงกลายเปนพอทูนหัวของ “Cornelius” ในลักษณะดังกลาว 

                                                 
5ศาสนาคริสตกําหนดใหมี “พอหรือแมทูนหัว” หรือ “พอแมอุปถัมภ” เพ่ือชวยผูรับพิธีลางบาป หรือชวยบิดา
มารดาของผูรับพิธีลางบาป อบรมและเปนแบบอยางการดําเนินชีวิตคริสตชน. 
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คริสตศาสนจักรใหความสําคัญตอการเตรียมตัวรับพิธีลางบาป ถือเปนเวลาท่ีตองมี
การอบรมจิตใจอยางเขมขน เปนเวลาของการควบคุมตนเองเพ่ือเอาชนะความอยาก เวลาของ 
การทรมานตัวใชโทษบาป และชวงเวลาแหงการภาวนา ดังท่ีมีบันทึกในหนังสือ “Didache” ซ่ึงนับ
ไดวาเปนหนังสือคําสอนเลมแรกๆ ของคริสตศาสนจักรยุคแรกๆ มีบันทึกวาใหผูเตรียมตัวรับพิธี
ลางบาปตองอดอาหาร 1 - 2 วันกอนรับพิธี  (Didache, 7) นอกนั้นมีการใหช่ือใหมแกผูรับพิธี 
ลางบาป ฯลฯ 

จึงกลาวไดวา คริสตศาสนจักรต้ังแตแรกเร่ิม ไดมองเห็นความสําคัญของการเตรียม
ผูรับพิธีลางบาป ไดจัดเตรียมพวกเขาอยางเปนข้ันตอนอยางเอาใจใส พวกเขาจะตองรูจักขอความ
เช่ือสําคัญๆ ของศาสนาคริสต ตองรับรูประวัติศาสตรแหงความรอดท่ีตนเขาไปมีสวนเกี่ยวของ  
เขาตองมีสวนในชีวิตใหมนี้ มิใชดวยสติปญญาอยางเดียว แตจากประสบการณดวยตนเองดวย นี่คือ
แกนแทของคําวา "กลับใจ" ของศาสนาคริสตในความหมายท่ีวาเปนการละท้ิงปศาจและสมัคร 
มาเปนศิษยของพระเยซูคริสตเจา 

1.3  ความหมายและสถานการณการสอนคริสตศาสนธรรม (คําสอน) ในสมัยปตาจารย
จนถึงเร่ิมยุคกลางของยุโรป 

หลังจากสมัยของบรรดาอัครสาวกแลว บรรดาผูนําของศาสนาคริสต (คริสตศาสน-
จักร) ท่ีสืบตอมา (หรือเรียกพวกทานวา “ปตาจารย6”) ยังคงสัตยซ่ือตองานดานประกาศขาวดี 
แหงความรอดพนตอไปอยางสืบเนื่อง โดยถือวางานสอนคําสอนเปนงานสวนหนึ่งของศาสน-
บริการดานการประกาศแบบประกาศก (The prophetic ministry) ท่ีไดรับมอบหมายจากพระเยซู- 
คริสตเจาเองในยุคนี้ เร่ิมมีการพัฒนาระบบการเตรียมตัวผูสมัครเขารับพิธีลางบาป หรือท่ีเรียกวา 
“คริสตชนสํารอง” (Catechumenate) ข้ึนอยางชัดเจน กลาวคือมีการริเร่ิมการสอนดวยการกําหนดวา 
การสอนคริสตชนสํารองนี้เปนหนาท่ีของบุคคลท่ีเปนผูนําของคริสตศาสนจักร โดยเฉพาะบรรดา
มุขนายกจะทําหนาท่ีในการสอนคําสอน 

ตอมา จํานวนของผูสนใจสมัครเขาเปนคริสตชนทวีมากข้ึน ระบบนี้จึงคอยๆ ลดลงไป
การสอนบรรดาคริสตชนสํารองเหลานี้ มีการเรียกวา “การสอนคําสอน” ซ่ึงมีการดําเนินการอยาง
เปนระบบในสมัยของปตาจารย ซ่ึงมีการจัดระบบการสอนคําสอน สองลักษณะ ไดแก 

1) The Baptismal Catechesis  หมายถึง การสอนคําสอนใหกับผูสมัครเพื่อเตรียมตัวรับ
พิธีศักดิ์สิทธ์ิ คือ ศีลลางบาป ศีลกําลัง และศีลมหาสนิท7 

                                                 
6 ปตาจารย หมายถึง บรรดาผูสอนและอธิบายความเช่ือในศาสนาคริสต ในชวงประมาณหาคริสตศตวรรษแรก. 
7 คําวา “ศีล (ศักด์ิสิทธิ์)”  แปลจากภาษาอังกฤษวา Sacraments  คําวา  “ศีล” น้ี เปนศัพทเฉพาะของศาสนาคริสต 
โรมันคาทอลิก (ซึ่งไมไดมีความหมายวา “ขอหาม” ตามคําวา “ศีล”  ของพุทธศาสนา)  คําวา  “ศีลศักด์ิสิทธิ์”   
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2) The Mystagogical Catechesis หมายถึง การสอนคําสอนใหกับผูท่ีรับพิธีศีลลางบาป
แลว เพื่อใหเกิดความรูสึกลึกซ้ึงมากยิ่งข้ึนเกี่ยวกับชีวิต ความเช่ือและการดําเนินชีวิตคริสตชน  
ซ่ึงโดยปกติแลวจะดําเนินการในรูปแบบของการเทศนในระหวางพิธีกรรมตางๆ 

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
เกี่ยวกับความเช่ือศรัทธาของคริสตชน ซ่ึงมีอยูสองระยะ ดวยกัน คือ กอนการรับพิธีลางบาป 
และหลังการรับพิธีลางบาป การสอนคําสอนจึงเปนการใหการอบรมเร่ืองความเช่ือศรัทธา  สวนการ
เทศน (Kerygma)หรือการประกาศพระวรสาร (Evangelization) มุงหวังเพื่อใหเกิดความเช่ือใน 
พระเยซูคริสตเจาในระยะแรกเร่ิม เม่ือผูสมัครยอมรับวาพระเยซูคริสตเจาเปนพระผูไถของเขาแลว
จึงนําเขาสูการสอนเก่ียวกับคําส่ังสอนของพระเยซูคริสตเจา (ในชวงนี้แหละท่ีเรียกวา “การสอน 
คําสอน”)  สอดคลองกับ อันตนนีโอ โฆเช กายเย (2550) ท่ีอธิบายลักษณะเฉพาะของการสอน 
คําสอนในยุคปตาจารยวา  เปนการสอนคําสอนผูใหญผูท่ีเรียนคําสอนคือผูท่ีรับความสวาง  ทําให
เห็นกิจการอัศจรรยของพระในประวัติศาสตรและธรรมลํ้าลึกของพระองค ใชวิธีเลากิจการของ 

                                                                                                                                            
ของคาทอลิก หมายถึง การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริสต อันเปนเครื่องหมายภายนอกเพ่ือแสดงออกถึง
ความสัมพันธของศาสนิกชนกับพระเจา  เปนเครื่องหมายถึงการประทานพระพรของพระเจา ในศาสนาคริสต 
โรมันคาทอลิกประกอบดวยศีลศักด์ิสิทธิ์เจ็ดประการ  ไดแก  ศีลลางบาป (Baptism)  ศีลกําลัง (Confirmation)   
ศีลมหาสนิท (Communion)  ศลีอภัยบาป (Confession)  ศีลสมรส (Matrimony)  ศีลบวช (Order) และศีลเจิมคนไข 
(Anointing of the Sick) 
 แตละพิธี (ศีล) ศักด์ิสิทธิ์ มีพระพรเฉพาะ  ไดแก พิธีลางบาป ทําใหไดรับพระหรรษทานแหงการเปน
บุตรของพระเจา  พิธีกําลังทําใหไดรับพระหรรษทานจากพระจิตเจาเพ่ือทําใหคริสตชนเขมแข็ง  พิธีศีลมหาสนิท 
ทําใหไดรับพระเยซูเจาเขามาในชีวิต ทําใหมีความสัมพันธกับพระเจาและเพ่ือนพ่ีนอง พิธีอภัยบาป ไดรับ 
พระหรรษทานแหงการคืนดีกับพระเจา พิธีเจิมผูปวย ทําใหไดรับพระหรรษทานแหงการบําบัดรักษาโรคภัยทาง
กายและจิต พิธีแตงงาน ทําใหไดรับพระหรรษทานในการดําเนินชีวิตครอบครัว และพิธีบวช ทําใหไดรับ 
พระหรรษทานในการเปนผูแทนของพระเยซูเจาบนโลก. 
8 ทานไดจัดทําหนังสือคําสอนช่ือ De Catechizandis Rubidus (การสอนคําสอนสําหรับผูแรกเริ่ม) ถือเปนผลงานที่
ยอดเย่ียมช้ินหน่ึงของนักบุญออกุสติน. 
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พระเจาในประวัติศาสตรแหงความรอดพน และใหเขาใจพิธีกรรมซ่ึงเปนกิจการอัศจรรยของพระเจา
ท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน รูปแบบน้ีเรียกวา “Biblico-Liturgical Catechesis” 

อยางไรก็ตาม สถานการณการสอนคริสตศาสนธรรมในยุคแรกๆ ของคริสตศาสนา 
เต็มไปดวยความยากลําบาก เนื่องจากผูนับถือศาสนาคริสต ไดถูกเบียดเบียนอยางรุนแรงใน
คริสตศตวรรษแรก ๆ จากทางอาณาจักรโรมัน แตท้ัง ๆ ท่ีถูกเบียดเบียนเปนระยะเวลาคอนขาง
ยาวนาน(ราวค.ศ. 63 - 313) แตคริสตศาสนจักรไดเจริญข้ึน มีการพัฒนาตนเองท้ังทางดานระบบการ
ทํางาน ดานพิธีกรรมและการประกาศขาวดีแหงความรอด เร่ิมมีการกอต้ังคณะนักบวชฤาษีใน 
ท่ีตางๆ ข้ึน เร่ิมมีนักเทววิทยาคนสําคัญๆ ที่พยายามปองกันและโตแยงความหลงผิดในการสอน 
คริสตศาสนธรรม ภัยจากทางบานเมืองก็ดี จากความพลาดพล้ังหลงผิดของผูสอนบางทานก็ดี   
ไดกลายเปนแรงผลักดันใหบรรดาผูประกาศขาวดีไดเอาใจใสในการเตรียมตัวผูขอรับพิธีลางบาป
ดวยความเอาใจใส และมีการดําเนินการอยางรอนรนมากข้ึน 

การสอนคําสอนไดมีการปรับและเปล่ียนใหเขากับกาลสมัยตลอดมา ท้ังนี้  เพื่อใหตรง
กับความตองการของสถานการณและสภาพแวดลอมในสมัยนั้น ๆ ตัวอยางเชน ระบบการสอน 
คําสอนใหกับบรรดาผูสนใจหรือท่ีเรียกวา"คริสตชนสํารอง" นั้น ไดปรับเปล่ียนไป  เนื่องจาก
ผูสนใจสมัครเขานับถือศาสนาคริสตมีจํานวนมากข้ึน โดยเฉพาะในศตวรรษท่ี 4 หลังจาก 
พระจักรพรรดิองคหนึ่งของจักรวรรดิโรมัน (จักรพรรดิ์คอนสแตนติน, ค.ศ. 313) ไดสมัครเขา 
นับถือคริสตศาสนา สงผลใหชาวโรมันหันมานับถือดวย   เหตุผลอีกประการหนึ่ง ก็คือ การอนุญาต
ใหมีการลางบาปเด็กๆ ได  สอดคลองกับ ประวิทย  พงษวิรัชไชย (2550)  ท่ีอธิบายวา การที่ศาสนา-
คริสตไดรับเสรีภาพในการประกาศศาสนาและมีพระราชโองการของพระจักรพรรดิโรมันพระนาม
วา “คอนสแตนติน” ใหพลเมืองมีเสรีภาพในการถือศาสนา  (ค.ศ. 313) องคจักรพรรดิเองก็ทรง
เล่ือมใสในศาสนาคริสต สงผลใหพลเมืองในอาณาจักรโรมัน เร่ิมตนจากกลุมชนช้ันสูงในจักรวรรดิ
เร่ิมเขานับถือศาสนาคริสต  ประชาชนในชนบทก็เร่ิมสนใจยอมรับและเล่ือมใสคริสตศาสนาแทน
ความเล่ือมใสเดิมท่ีมักเปนลัทธิทางไสยศาสตรและการนับถือเทพเจาตางๆ  รวมท้ัง 

ผูสมัครเขาเปนคริสตชนในยุคนี้ มีท้ังพวกท่ีถือวัฒนธรรมกรีกและวัฒนธรรมโรมัน 
ฉะนั้น จึงไดมีการพยายามปรับวัฒนธรรมตางๆ ใหเขาไดกับพระวรสารที่ถือกําเนิดในบรรยากาศ
สังคมยิว บรรดาผูสอนและอธิบายความเช่ือในศาสนาคริสตยุคแรก (บรรดาปตาจารย) ท่ีมีท้ังพวก
ใชภาษากรีกและละตินจึงไดสรางสมผลงานทางเทววิทยาไวเปนมรดกตกทอดมาถึงคริสตชน 
รุนหลังเปนอันมาก    
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ตอมา เม่ือพวกอนารยชน (กลุมชนท่ีลงมาจากทางยุโรปภาคเหนือ9) เขามามีอํานาจทาง
บานเมืองแทนพวกโรมันและกรีก  คริสตศาสนจักรตองปรับตัวตามความจําเปนท่ีจะตองอบรม
บุคคลท่ีสมัครมานับถือศาสนาคริสต  ซ่ึงเปนบุคคลที่ไมคอยไดรับการศึกษาอยางเปนระบบ สงผล
ใหคริสตศาสนจักรใหความสําคัญตอการจัดตั้งสถาบันการสอนคริสตศาสนธรรมอยางจริงจัง  
ซ่ึง ประวิทย  พงษวิรัชไชย อธิบายไวดังนี้ (2550) 

1) กําเนดิสถาบันการสอนคริสตศาสนธรรม (คําสอน) 
 หลักฐานทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับการกําเนิดสถาบันการสอนคริสตศาสนธรรม

คอนขางคลุมเครือ พบวาเร่ิมตนต้ังแตยุคแรกๆ ของคริสตศาสนจักร  มีหลักฐานจากนักบุญยูสติน 
(ราว ค.ศ. 100-165) ท่ีกลาวถึงการดําเนินงานของสถาบันดังกลาวจากงานเขียนของทาน  ตอมาราว
เร่ิมตนคริสตศตวรรษท่ี 3  มีเอกสารตางๆ ท่ีบรรยายการดําเนินงานของสถาบันดังกลาววาไดมีการ
จัดต้ังและดําเนินการในที่หลายแหงดวยกัน  และในเวลาใกลเคียงกัน 

 คริสตศาสนจักรใหความสําคัญตอการจัดต้ังสถาบันการสอนคริสตศาสนธรรม สถาบัน
คําสอนท่ีมีช่ือเสียงมากในขณะน้ันมีท้ังท่ีกรุงโรม  ท่ีกรุงอเล็กซานเดรียและท่ีซีเรีย ซ่ึงพอจะสรุปได
วามีลักษณะการดําเนินงานท่ีคลายคลึงกัน  ซ่ึงนักบุญฮิปโปลิต (ราว ค.ศ. 236)ไดบรรยายการทํางาน
ของสถาบันคําสอนท่ีกรุงโรมในหนังสือ  Traditio Apostolica (ราว ค.ศ. 250) ไวยอ ๆ ดังนี้ 

1.1) ระยะเวลาการอบรมประมาณ 3 ป (บางแหงอาจส้ันกวา เชน ท่ีสเปน ใชเวลา 2 ป) 
1.2)  ผูเรียนคําสอนใชเวลาดังกลาวในการศึกษาคําสอนและฝกหัดเจริญชีวิตคริสตชน 

เชน การถือตามพระบัญญัติ ตลอดจนการฝกฝนคุณธรรมตางๆ การที่คริสตศาสนจักรใชเวลานาน
ในการสอนและอบรมผูจะเปนคริสตชน เนื่องจากชวงการเร่ิมตนการจัดต้ังสถาบันการอบรม 
คริสตศาสนธรรมน้ัน  มีการเบียดเบียนศาสนาและหลายๆ คนท่ีเขามานับถือศาสนาคริสตแลว แตยัง
ไมเขมแข็งม่ันคงในความเช่ือไดยอมท้ิงไป นับเปนท่ีสะดุดตอคริสตชนอ่ืนๆ ไมนอย นอกจากนั้น 
คริสตศาสนจักรยังเรียกรองการดําเนินชีวิตคริสตชนท่ีแทจริงมากกวาจํานวนของผูเขามานับถือ
ศาสนาคริสต  ฉะนั้น จึงใหความสําคัญตอการใชเวลาในการฝกฝนอบรมผูเตรียมตัวเปนคริสตชน
อยางมีคุณภาพมากกวาปริมาณ  

2) ลักษณะการดําเนินงานการสอนคริสตศาสนธรรม (คําสอน) และเตรียมผูสมัครขอรับพิธี
ลางบาป 

 การรับบุคคลผูหนึ่งเขาเปนคริสตชน ไดมีการกระทําเปนข้ัน ๆ ดังตอไปนี ้
2.1) การรับสมัครและการคัดเลือกคร้ังแรก 

                                                 
9 หรือเรียกวาพวก Barbarians. 
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 ผูสมัครเรียนคําสอนตองแสดงความจํานง และยื่นรายช่ือ แลวจะมีการสอบประวัติ 
เปนตนจากผูท่ีแนะนําและรับรองมา จากน้ันจะไดรับการอบรมจากครูคําสอนมีการหัดสวดภาวนา
บอยๆ มีการอธิบายขอความจากพระคัมภีรโดยเนนพระวรสารเปนพิเศษ เม่ือจบระยะการอบรม
ข้ันตนนี้ ครูคําสอนจะทําการปกมือเหนือผูสมัครเรียน และมีบทภาวนาพิเศษสําหรับพวกเขา  
มีการสอบเร่ืองความประพฤติและเนนหนักเปนตนดานเมตตาจิต ตามจิตตารมณคริสตชน การสอบ
ดังกลาวทําในท่ีประชุม จัดเปนการคัดเลือกข้ันแรก 

2.2) การเขารวมวจนพิธีกรรม 
ข้ันนี้เปนข้ันท่ีสอง และมักเร่ิมพรอมกับเทศกาลมหาพรตโดยคริสตศาสนจักรออก

ประกาศวา “ใกลวันสมโภชปาสกาแลว จงแจงช่ือเพื่อขอรับพิธีลางบาป” (Ecce Pascha est, da 
nomen ad baptismum) ในข้ันนี้ผูสมัครเปนคริสตชนจะไดรับเชิญใหเขารวมพิธี ฟงบทอาน 
จากพระคัมภีร (รวมในวจนพิธีกรรม) จะมีการปกมือ มอบบท "สัญลักษณคณะอัครสาวก” และ 
บทภาวนาไลปศาจ สําหรับพิธีไลปศาจน้ีถาประกอบข้ึนในวันใกลวันรับพิธีลางบาป ผูนําคริสต-
ศาสนจักรในแตละแหง (มุขนายก) จะเปนผูประกอบพิธีดังกลาว 

2.3) การเตรียมตัวระยะใกลรับพิธีลางบาป 
ระหวางสามวันกอนวันรับพิธีลางบาป ซ่ึงตามปกติทําในวันอาทิตยปสกา10 จะมีพิธี

พิเศษสําหรับผูจะเปนคริสตชนใหม ในวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธ์ิ เขาจะตองชําระรางกายอยางหมดจด 
ในวันศุกรศักดิ์สิทธ์ิจะตองทรมานตน ใชโทษบาปดวยการอดอาหาร และในวันเสารศักดิ์สิทธ์ิ
จะตองเขาพิธีรับเรียกจากมุขนายก  หรือผูนําคริสตศาสนจักรในแตละทองถ่ินซ่ึงเปนผูประกอบพิธี
ไลปศาจ และเปาลมเหนือเขาพรอมท้ังเจิมอวัยวะสําคัญบางสวนของรางกาย  อาทิ  หนาผาก  
อก  จมูกและหู 

2.4) การรับพธีิลางบาป 
การประกอบพิธีลางบาป กระทํากันในคืนวันเสารศักดิ์สิทธ์ิ โดยมีลําดับพิธีคือ  

การประกาศท้ิงปศาจ การเจิมน้ํามันการประกาศวาจะกราบไหวนมัสการพระตรีเอกภาพ11  การถาม
ตอบขอความเช่ือสําคัญๆ แลวจึงถึงพิธีลางบาป  โดยจุมตัวลงในน้ําสามคร้ังตามดวยการเจิมน้ํามัน
อีกคร้ังหนึ่ง  จากนั้นผูประกอบพิธีจะภาวนาเพ่ือความม่ันคงหนักแนนของผูรับพิธีลางบาปใหม
                                                 
10การสมโภชการคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจา ซึ่งในระหวางสัปดาหจะมีการระลึกถึงพระทรมาน  
การสิ้น พระชนมและทําการสมโภชพระเยซูคริสตเจากลับคืนชีพ โดยมีสามวันสําคัญ คือ วันพฤหัสศักด์ิสิทธิ์ 
ศุกรศักด์ิสิทธิ ์เสารศักด์ิสิทธิ์และอาทิตยปสกา. 
11ศาสนาคริสตเช่ือในพระเจาองคเดียว ที่ทรงสรางความสัมพันธกับมนุษยในแบบสามพระบุคคล ไดแก พระบิดา 
พระบุตร (พระเยซูคริสตเจา) และพระจิตเจา หรือที่เรียกวา "พระตรีเอกภาพ". 
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หลังจากพิธีลางบาปยังมีการอบรมตอโดยมีผูรับรอง (ท่ีภายหลังเรียกกันวาพอแมทูนหัว) เปนผูดูแล
ใกลชิดคอยตักเตือนแนะนําลูกทูนหัว (Godson, Goddaughter) ของตน 

3) ยุครุงเรืองของสถาบันคริสตศาสนธรรม (คําสอน) 
 คริสตศาสนจักรไดจัดต้ังสถาบันคําสอนข้ึนในท่ีหลายๆ แหงในเวลาไลเล่ียกัน อีกท้ัง

โครงสรางของระบบการทํางานก็คลายคลึงกันมาก  จึงมิอาจกําหนดลงไปไดแนนอนวา ท่ีใดเปนท่ี
ท่ีไดริเร่ิมและพัฒนาสถาบันดังกลาวนี้กอนใครหมด อยางไรก็ดีเปนท่ียอมรับกันวาชวงเวลาระหวาง
คริสตศตวรรษท่ี 3-4  เปนยุคท่ีสถาบันคําสอนเจริญรุงเรืองมากท่ีสุด  เวลาดังกลาวนี้นับไดตั้งแตเม่ือ
จักรพรรดิ์คอนสตันตินไดทรงประกาศวา  ศาสนาคริสตเปนศาสนาท่ีรัฐรับรอง (ค.ศ.313)จนกระท่ัง
ถึงส้ินสมัยของพระสันตะปาปา เยลาซิอูส (Gelasius, ค.ศ. 496) ยุคดังกลาวเปนยุคท่ีมีการขยับขยาย
ปรับปรุงพัฒนาสถาบันคําสอนมากท่ีสุด ท้ังนี้เนื่องมาจากสาเหตุสนับสนุนหลายประการ ท้ังทาง
การเมืองและทางวัฒนธรรม จึงสรุปสาเหตุสําคัญๆ ท่ีชวยใหสถาบันคําสอนรุงเรืองมากในยุคนี้ได
ดังตอไปนี้ 

3.1) การประกาศรับรองศาสนาคริสต  จากทางฝายบานเมืองทําใหมีผูเขามานับถือศาสนา
คริสตมากข้ึน ท้ังในวงราชการและคนช้ันสูงในขณะน้ัน  เพราะมีเหตุผลทางการเมืองเขามาพัวพัน
ดวย 

3.2) ผลประโยชนทางกฎหมาย การไดรับสิทธิและความคุมครองจากรัฐในเม่ือตนตองใช
เวลาในการปฏิบัติศาสนกิจทําใหเกิดความสนใจตอศาสนาคริสตมากข้ึน 

3.3) เม่ือมีผูสนใจสมัครเรียนคําสอนมากข้ึน ทางสถาบันก็จําตองขวนขวายหาอาจารยดีๆ 
และเพิ่มจํานวนใหมากข้ึนเพื่อมาชวยอบรมส่ังสอน ทําใหเกิดความกระตือรือรนในการเตรียม 
ครูสอนคริสตศาสนธรรม 

3.4) ในบรรดาผูสมัครท่ีเขามาเรียนคําสอน มีหลายคนยังไมอยากรับพิธีลางบาป  
แตขอใหเก็บช่ือของตนไวเปนเพียงแคผูสมัครเรียนคําสอน  เพราะเกรงวาถาตนรับพิธีลางบาปเปน 
คริสตชนแลวอาจถูกเรียกรองใหทําการใชโทษบาปอยางหนัก เปนตนในระยะแรก ๆ ท่ีเขาเปน 
คริสตชน  บางคนก็ยังอาจติดใจอยูกับขนบธรรมเนียมหรือพิธีกรรมบางอยางในศาสนาเดิมของตน 
ซ่ึงถาหากตนเขาเปนคริสตชนอยางเปดเผยแลว ก็ตองงดเวนการไปรวมพิธีเหลานั้น จึงหนวงเหนี่ยว
รอการรับพิธีลางบาปไวตอนปลายชีวิตท้ังหมดส่ิงตาง ๆ บางประการที่กลาวมาขางบนนี้ได 
เปนแรงผลักดันจากภายนอกใหมีการสงเสริมและขยับขยายงานดานสถาบันคําสอนมาก แตท่ีสําคัญ 
ก็คือ บรรดาปตาจารยของคริสตศาสนจักรไดมีความรอนรนในการประกาศขาวดีแหงความรอดและ
ในการอภิบาลสัตบุรษอยูเสมอ ทานเหลานี้ไดมอบผลงานทางเทววิทยาและคําสอนแกพวกคริสตชน
รุนหลังเปนจํานวนมาก  
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มีหนังสือเลมหนึ่ง ท่ีเราควรพูดถึงเปนพิเศษก็คือ หนังสือ "วาดวยการสอนคําสอน
ชาวบาน" (De catechizandisrudibus) ของนักบุญออกัสติน (ค.ศ. 400) หนังสือเลมนี้ใหแนวการ
สอนคําสอนแกเรา และทุกวันนี้เรากําลังหวนไปคิดถึงความสําคัญหลายๆ ประการท่ีทานไดกลาวไว
แลวในหนังสือดังกลาว  เนื้อหาในหนังสือเลมนี้ทานไดเนนถึงความสําคัญของครูสอนคริสตศาสน-
ธรรมท่ีตองไดรับการเตรียมตัวและอบรมมาอยางดี  ทานยังบอกวา การสอนคําสอนควรเนนหนัก
ดานประวัติศาสตรความรอดนั้น  มิใชสอนแตเพียงดานบทบัญญัติหรือศีลธรรมแตอยางเดียว  
ทานช้ีใหเห็นวา คําสอนมีเปาหมายชัดเจน กลาวคือใหผูฟงไดเกิดความเชื่อเล่ือมใส เม่ือเล่ือมใสแลว
จะไดมีความวางใจ และผลที่ตามมาก็คือจะรักไดงายข้ึน เม่ือคนหนึ่งรักพระเจาอยางจริงใจ เขาก็จะ
ดําเนินชีวิตคริสตชนไดอยางครบครันตามวาทะของทานนักบุญท่ีกลาวไวในแหงอ่ืนวา “ขอใหรัก
จริงๆ เถิดแลวจะทําอะไรก็ตามใจ” (Ama et fac quod vis) 

4) ยุคเส่ือมของสถาบันการสอนคริสตศาสนธรรม (คําสอน) 
ท่ีสุด ลวงมาถึงคริสตศตวรรษท่ี 5  มีการเปล่ียนแปลงชัดเจนเกี่ยวกับการทํางานของ

สถาบันคําสอน  ความสําคัญและบทบาทของสถาบันดังกลาวคอยๆ ลดลง จนเส่ือมไปในท่ีสุด  
จึงสรุปสาเหตุใหญๆ ท่ีทําใหสถาบันนี้เส่ือมลงไดดังตอไปนี้ 

4.1) ประชากรสวนใหญในจักรวรรดิโรมันลวนเปนคริสตชนกันแลว ฉะนั้น การสอน 
คําสอนและเตรียมพิธีลางบาปผูใหญจึงไมสูมีบอยนัก 

4.2) เนื่องจากพิธีกรรมและธรรมเนียมคริสตชนไดแผวงกวางออกไป จึงทําใหมีการลด 
"การสอบสวนดานความประพฤติ" แลวลดการดําเนินงานท่ีเคยทําเปนข้ันๆ กอนพิธีลางบาปลงมาก 
จนเหลือเพียงดานพิธีกรรมซ่ึงก็ทํากันแบบงายๆเชนพิธีไลปศาจและการเจิมน้ํามัน 

4.3) ไดมีหนังสือพิธีกรรมเกี่ยวกับการประกอบพิธี (ศีล) ศักดิ์สิทธ์ิออกมาในสมัยของ
พระสันตะปาปา เยลาซิอูส (ราว ค.ศ. 490) เรียกวา “Sacramentarium Gelasianum”12  เปนหนังสือ 
ท่ีไดปรับปรุงและลดเวลาของการประกอบพิธีใหส้ันลงมากการเตรียมตัวของผูรับพิธีลางบาป 
จึงทํากันในระยะเวลาส้ันเขา 

4.4) การสมัครเขาเปนคริสตชนของชาวเยอรมันนีและชาวสลาฟ (Slave) จากยุโรป
ตะวันออกเปนจํานวนมากและหลายคร้ังสมัครมาเปนคริสตชนแบบเปนเมืองๆ (Mass Conversion) 
การเตรียมผูรับพิธีลางบาปจึงกระทํากันแบบเรงรีบ ทําใหมิอาจสอนคําสอนแบบเปนข้ันตอนเหมือน
ในสมัยแรกๆ ได 

                                                 
12มีการรวมเลม ราว ค.ศ. 750. 
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4.5) ภาระหนาท่ีในการสอนคําสอน เปล่ียนมาเปนความรับผิดชอบของผูท่ีเปนบาทหลวง
โดยส้ินเชิง ครูสอนคริสตศาสนธรรมท่ีเปนฆราวาสคอยๆ หมดความหมายไป  การสอนคําสอน
เปล่ียนรูปมาเปนบทเทศนและจํากัดลงมาเหลือแคกระทํากันในพิธีกรรมเทานั้น 

คริสตศาสนจักรยุคดังกลาว  กําลังอยูในภาวะตองปรับตัวใหเขากับสังคมสมัยนั้น ท่ีกําลัง
เปล่ียนแปลงอีกคร้ังหนึ่งจักรวรรดิโรมันอันยิ่งใหญคอยๆ เส่ือมลงกลายเปนแควนเล็กแควนนอย 
คริสตศาสนจักรหันมาเอาใจใสจัดการสอนคําสอนเด็กเล็กท่ีลางบาปแลวแทนการสอนกอนลางบาป 
การสอนเด็กจึงเนนหนักไปทางดานเนื้อหาและความจําจนกลายเปน “วิชาคําสอนและเทววิทยา”  
ซ่ึงภายหลังไดกอใหเกิดความหางเหินกันไปบางระหวาง “ความรูทางพระสัจธรรม กับชีวิต 
ประจําวัน” (Doctrine & Life) ส่ิงนี้เปนส่ิงหนึ่งท่ีมีหลายคนวิพากษวิจารณกันในสมัยนี้ แตหากจะ
ไดเขาใจความเปนมาแตแรก  คงจะไมมองการทํางานของคริสตศาสนจักรในแงราย ตรงขามทุกคน 
มีหนาท่ีชวยกันฟนฟูจิตตารมณท่ีถูกตองข้ึนใหม ซ่ึงก็เปนเปาหมายของการทํางานของคริสตศาสน-
จักรหลังสภาสังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 2 นั่นเอง 

1.4  ความหมายและสถานการณการสอนคริสตศาสนธรรม (คําสอน) ในยุคกลางของยุโรป
และสมัยปฏิรูปศาสนา (Protestant Reformation) 

คําวา “ยุคกลางของยุโรป” ตามการพิจารณาในเร่ืองประวัติการสอนคริสตศาสนธรรม 
หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 7 จนถึงปลายคริสตศตวรรษท่ี 15 หรือพูดอีกนัยหนึ่ง 
จนถึงยุคปฏิรูปของลัทธิโปรแตสตันท13 (Protestant  Reformation) และสภาสังคายนาแหงเมือง
เตรนท (Council of Trent) เปนท่ีเห็นชัดวาระยะเวลาหลายรอยปท่ีจัดเขาอยางหลวมๆ วาเปนยุค
เดียวกัน ยอมไมเหมือนกันระหวางตนยุค  กลางยุคและปลายยุค  คําสอนท่ีจัดทําข้ึนและสอนในท่ี
ตางกันในเวลาตางกัน แมจะอยูในยุคเดียวกันก็ยอมแตกตางกันไปไมนอย รวมท้ังผลท่ีไดรับดวย  
แตท่ีเราถือวาการสอนคําสอนในระหวางเวลาอันยาวนานดังกลาวนั้น พอจัดไดวาเปนยุคเดียวกัน  
ก็เพราะลักษณะของการดําเนินงานในยุคดังกลาวแตกตางจากลักษณะการทํางานประกาศขาวดีแหง
ความรอดในยุคแรก  และก็ตางจากท่ีทํากันในยุคใหมนี้ดวย 

ลักษณะเฉพาะบางประการของการสอนคําสอนในยุคกลาง ที่แสดงถึงสภาพ 
การทํางานดานสอนคําสอนในยุคดังกลาว ดังตอไปนี้ (ประวิทย  พงษวิรัชไชย, 2550) 

1) องคประกอบตาง ๆ ท่ีทําใหการสอนคริสตศาสนธรรม (คําสอน) ในยุโรปยุคกลาง  
 ยุคกลางเปนยุคท่ีเนนหนักในการสอนคําสอนพวกเด็กท่ีลางบาปแลว แตยัง 

ขาดความรูลึกซ้ึงทางศาสนา ซ่ึงแตกตางจากเปาหมายของการสอนคําสอนในยุคแรก เพราะ 
                                                 
13การแยกตัวของคริสตชนกลุมหน่ึงในราว ค.ศ. 1500 ที่ไมยอมรับอํานาจของพระสันตะปาปาและไดจัดระบบ
ความเช่ือตามแบบของตน. 
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ในคริสตศตวรรษแรกๆ มุงสอนใหคนเขาเปนคริสตชนและเตรียมรับพิธีลางบาปเม่ือเปนเชนนี้ 
เปาหมายของการสอนในยุคกลาง จึงมุงหนักทางดานการอธิบายเนื้อหาและคอยๆ เพิ่มรายละเอียด
มากข้ึนจนกลายเปนการแสวงหาความลึกซ้ึงทางดานสติปญญา ขณะเดียวกัน มิไดเนนภาคธรรม-
ปฏิบัติใหมากควบคูกันไป  การสอนคริสตศาสนธรรมจึงกลายเปนเร่ืองของสติปญญามากกวา 
เร่ืองของการปฏิบัติ  สาเหตุอีกประการหนึ่งท่ีทําใหท้ังผูสอนและผูเรียนในขณะน้ันไดมองขาม
ความสําคัญดานนี้ ก็เพราะธรรมเนียมคริสตชนไดเผยแผในสังคมท่ัวไปในขณะน้ัน ผลท่ีตามมาคือ
เกิดความไมตอเนื่องกันระหวางการเรียนท่ีสูงสง  และการดําเนินชีวิตอีกแบบหน่ึง  อีกส่ิงหนึ่ง 
ท่ีนาสลดก็คือ  เม่ือสถาบันคําสอนเส่ือมลงและสูญส้ินไปในท่ีสุดนั้น  คริสตศาสนจักรก็มิไดจัดต้ัง
สถาบันใดท่ีคลายคลึงข้ึนมาแทน คงมีแตองคการยอยๆ ท่ีริเร่ิมกันเองในระหวางพวกนักบวชฤาษี
คณะตาง ๆ ท่ีจัดใหมีสํานักศึกษาพระสัจธรรมและเทววิทยาข้ึน โดยเฉพาะการขาดการติดตาม
ความรูดานคริสตศาสนธรรมในบรรดาคริสตชนท่ัวไป  สภาพดังกลาวนับเปนสภาพท่ัวๆ ไปของ
สังคม และคริสตศาสนจักรในยุคนั้น  เปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกิดชองวางชนช้ันระหวางพวก
นักศึกษาวิชาพระสัจธรรมในศาสนาคริสต และชาวบานท่ัวไปที่ไมคอยมีความรูดานพระสัจธรรม
ในศาสนามากนัก นอกนั้นเรายังพบวาองคประกอบ อีกหลายประการที่ทําใหเกิดภาพพจนใหมของ
การสอนคําสอนข้ึน ไดแก 

1.1) คานิยมของสังคม  
บรรยากาศสังคมขณะน้ันสรางความรูสึกวา ทุกคนเปนคริสตชน ฉะนั้น ทุกคน

ไปรวมพิธีในโบสถ ทุกคนถือตามพระบัญญัติเหมือนกัน ฯลฯ พิธีกรรมทางศาสนาจึงมีความสําคัญ
ตอรัฐ จนท่ีสุดหลายอยางกลายเปนรัฐพิธีไป เชน  กองตํารวจเกียรติยศยืนเรียงรายเวลาประกอบ
พิธีกรรมในวัด ฯลฯ มีการแปลความหมายของพระคัมภีรโดยดึงเอารัฐพิธีเขาไปเกี่ยวของ เชน  
มีการหาความหมายจากพระคัมภีรวาในสวรรคมีการทําพิธีอยางนี้อยางนั้นอยางไร พระคัมภีร 
ตอนไหนกลาวพาดพิงถึงพิธีเชนนั้นบาง แลวก็เอามาประยุกตกับพิธีแตงต้ังบรรดาอัศวินช้ันตางๆ 
พิธีสวมมงกุฎจักรพรรดิ ฯลฯ  

ส่ิงท่ีตามมาจากความเขาใจลักษณะดังกลาวทําใหการสอนคําสอนบิดเบือน 
จากเปาหมายท่ีแทจริง จนเปนเหตุใหมีผูวิจารณในภายหลังวาลักษณะการกระทําเชนนี้เปนลักษณะ
ท่ีกอใหเกิด “ลัทธิระเริงชัย”(Triumphalism) แบบหนึ่งข้ึนในคริสตศาสนจักรที่เนนความสุข 
ความช่ืนชมยินดี ซ่ึงถือวา  เปนคนละเสนทางกับทางไมกางเขนอันยากลําบากท่ีพระเยซูคริสตเจาได
เผชิญและทรงสอนใหคริสตชนดําเนินตามแบบอยางของพระองค 
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1.2) มีการเปล่ียนแปลงดานผูสอนคําสอน  
จากเดิม ในยุคแรกๆ ของคริสตศาสนจักร มุขนายกเปนผูสอนคําสอนและ 

เปนผูรับคริสตชนใหมเอง ลวงมาถึงยุคกลาง หนาท่ีดังกลาว  เปล่ียนมาอยูกับบรรดาบาทหลวง 
(ผูชวยของมุขนายก) ตามหมูบานท่ีอยูตามชนบท  มุขนายกจะต้ังสํานักของทานในหัวเมืองและ
หลายคร้ังก็ทําหนาท่ีผูปกครองเมืองไปดวย  งานดานการอภิบาลสัตบุรุษเปล่ียนมาอยูในความดูแล
ของบาทหลวงแทบท้ังส้ิน บาทหลวงเปนผูประกอบพิธีลางบาป ฯลฯ มีการแบงเขตทํางาน  
เขตปกครอง นาน ๆ คร้ัง มุขนายกจะออกไปเยี่ยมเยียนสัตบุรุษและสอนคําสอนกันสักคร้ัง ทําให
เกิดความตกตํ่าดานความสนใจเรียนคําสอน กลายเปนวาเรียนเพ่ือเตรียมถูกสอบคําสอนจาก 
มุขนายก 

1.3) มีการสรางธรรมเนียมหนึ่งข้ึนในบรรดาคริสตชน 
กลาวคือ เกิดลักษณะคลายครอบครัวแบบใหมในคริสตศาสนจักร  เนื่องจาก

ผูรับพิธีลางบาปมักเปนเด็กเล็ก ฉะนั้น พอแมทูนหัวจึงตองรับผิดชอบบรรดาลูกทูนหัวของตนใน
เร่ืองคําสอน ทําใหมีการแยกแยะเกินไปวา ภาระการสอนคําสอนเด็กเล็กอยูในความรับผิดชอบของ
ฆราวาส สวนบาทหลวงและนักบวชรับสอนพวกเด็กโตและคนหนุมๆ สาวๆ ตามสถาบันตางๆ  
ท่ีจัดต้ังข้ึน  การแยกแยะเชนนี้ บอยครั้งทําใหเด็กเล็กขาดผูรับผิดชอบตอการศึกษาอบรมดาน 
คําสอนอยางจริงจัง และอยางมีระบบกฎเกณฑ ส่ิงท่ีพวกเขาเรียนรูมักเปนแตบทสวดบางบท  
พระบัญญัติสําคัญๆสวนเร่ืองความหมายลึกซ้ึงหรือคําสอนข้ันสูงข้ึน ถาพวกเขาเผอิญไดมีโอกาส
เขาศึกษาตามสํานัก ก็นับวาเปนโชคดีของตน  มิฉะนั้นก็เร่ิมออกทํางานในทุง และเติบโตข้ึนโดย
ขาดความรูคําสอนท่ีจําเปน 

2) ความใสใจและการวางกฎเกณฑของคริสตศาสนจักรในเร่ืองการสอนคริสตศาสน-
ธรรม (คําสอน) ในยุโรปยุคกลาง 

แมวาจะมีสถานการณทางสังคม การเมืองและวิถีชีวิตของประชาชนในสังคมท่ีปรับ 
เปล่ียนไป แตคริสตศาสนจักรมิไดเพิกเฉยตอความรับผิดชอบการสอนคริสตศาสนธรรม  เห็นได
จากมีคําส่ังและประกาศตางๆ กระตุนเตือนพอแมคริสตชนใหสํานึกความรับผิดชอบการสอน 
คริสตศาสนธรรมตอลูกหลานเสมอ สภามุขนายกในแขวงตางๆ (Synod) ไดออกสาสนเวียน 
เปนระยะๆ กําชับใหสอนเด็กๆ เร่ืองบทขาแตพระบิดา (The Lord's Prayer) บทขาพเจาเช่ือถึง 
พระเจา (Apostles' Creed) บทวันทามารีอา (Hail Mary) มีการเรียกรองใหพอแมของเด็กท่ีรับพิธี 
ลางบาปพยายาม "ซํ้าบทเทศนท่ีตนไดฟงมาจากโบสถใหลูกๆ ฟง"  สาสนเวียนเชนนี้ช้ีแจงไวดวยวา 
หนาท่ีดังกลาว  พอแมจะบายเบ่ียงไมได 

 



 - 25 - 

นอกนั้นสาสนเวียนตางๆ ไดมีการแนะแนวปฏิบัติใหดวยวาเนื้อหาในการอบรม
ลูกหลานนั้น นอกจากบทภาวนาท่ีสําคัญๆดังกลาวแลว  ควรอบรมลูกเร่ืองความเคารพยําเกรง 
พระเจา  บรรดานักบุญ ความเคารพตอผูนําทางศาสนา และตอพอแม ผูใหญเกี่ยวกับดานศีลธรรม
ภาคปฏิบัติ ตองหม่ันอบรม ซํ้าๆ เร่ือง “ทําดีหนีช่ัว” ปลูกฝงคุณธรรมการเขารวมพิธีกรรมทาง
ศาสนา การรับศีลอภัยบาป รวมพิธีบูชาขอบพระคุณ และการมีเมตตาจิต  สอดคลองกับอันตนนีโอ 
โฆเช กายเย (2550) ท่ีวิเคราะหลักษณะเฉพาะของการสอนคําสอนในยุคนี้วา เปนการสอนคําสอน
ใหครอบครัวรวมท้ังผูใหญและเด็กๆ จุดมุงหมายเพื่อสอนขอความเช่ือคริสตชน เร่ิมจากขอความ
เช่ือ พระบัญญัติและพิธีศีลศักดิ์สิทธ์ิตางๆ (พิธีกรรม) วิธีการเสนอขอความเช่ือคริสตชน อยางมี
ระเบียบ แบบแผน รูปแบบน้ีใชอยูจนถึงคริสตศตวรรษท่ี 20 หรือท่ีเรียกวา “Doctrinal  Catechesis” 

คริสตศาสนจักรยังไดจัดใหมีการเผยแผหนังสือ “คูมือชีวิตคริสตชน” บรรจุท้ัง
เนื้อหาคําสอนและวิธีสอนหลักคําสอนสําคัญๆ ของคริสตศาสนา หนังสือคูมือนี้นอกจากจะใช 
ในหมูคริสตชน ยังใชประโยชนในการ "ประกาศขาวดีแหงความรอด"ท่ัวๆ ไปดวย หนังสือนี้
บรรยายรายละเอียดของการปฏิบัติตัวในฐานะเปนคริสตชน เชน เม่ือเขารวมพิธีกรรมตองสวด
ภาวนาตองทําอยางไร ตองตักเตือนกันและลงโทษผูทําผิดอยางไร  ทําอยางไรจึงมีความเคารพเชื่อ
ฟง มีวิธีฝกหัดอยางไร ฯลฯ  มีการใหคําแนะนําตางๆ เชน คริสตชนท่ีดียอมถือวา การไปรวม
พิธีกรรมท่ีโบสถในวันอาทิตยสําคัญกวาการไปม่ัวสุมท่ีรานกาแฟหรือตามบารท่ีมีการเตนรําทํา
เพลง มีการกําชับใหอบรมลูกท่ียังมีอายุนอยๆ ใหมีนิสัยวานอนสอนงาย  การสอนคําสอนในยุค
กลางนี้ เกือบพูดไดวาไมแยกจากบทเทศน เปนตน  บทเทศนในวันอาทิตยและวันฉลองตางๆ 
จนกระท่ังกลาวกันวา บทเทศนก็คือการอธิบายคําสอนนั่นเอง 

คริสตศาสนจักร  โดยพระสันตะปาปาฯ ไดเตือนบรรดาผูนําคริสตศาสนาในกลุม
คริสตชนเขตตาง ๆ ใหเอาใจใสเร่ืองบทเทศนใหมาก  ขอบกพรองประการหน่ึงของกิจกรรมดานนี้ 
ก็คือ ในยุคดังกลาวไดละเลยการอธิบายพระคัมภีรตามอยางท่ีบรรดาปตาจารยไดเคยกระทําไว  
แตหันมาอธิบายเร่ือง บทขาแตพระบิดา  บทขาพเจาเช่ือถึงพระเจาและเร่ืองคุณธรรมตางๆ  
เสียเปนสวนใหญ  ฉะนั้น การเทศนสอนในรอบปหนึ่งๆ จึงซํ้าซากกันบอยๆ ภายหลังจึงคอยๆ  
มีผูอธิบายเพิ่มเติมเร่ืองบาป  พิธีศีลศักดิ์สิทธ์ิตางๆ บทวันทามารีอา ความสําคัญของวันพระเจา  
วันฉลองตางๆ บาทหลวงและมุขนายกผูประกอบพิธีจะใชโอกาสวันอาทิตยวันฉลองและการรับพิธี
อภัยบาปประจําปสอนความรูทางศาสนาใหผูใหญ  เพื่อใหนําไปเลาใหเด็กๆฟง ในดานปญหา
เกี่ยวกับผูเทศน  คริสตศาสนจักรก็มิใชวาจะน่ิงเฉยละเลย ไดมีการแนะแนว “การเทศน” มีหนังสือ
คูมือเทศนเรียกกันท่ัวๆ ไปวา “Artes Praedicandi” เปนหนังสือท่ีรวบรวมศิลปะในการเทศน 
หนังสือประเภทนี้มีหลายตอหลายเลม มักพูดหนักดานวิธีเทศนมากกวาแนะเร่ืองเนื้อหาของ 
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บทเทศน มีการเนนวา  บทเทศนท่ีดี มิใชอยูท่ีเนื้อหาสาระท่ีสูงล่ิวหรือคําพูดสละสลวย ไพเราะๆ  
ท่ีผูฟงธรรมดาไมอาจเขาใจ  แตอยูท่ีการสามารถทําใหผูฟงเขาใจแลวบังเกิดความซาบซ้ึง  ซ่ึงจะเปน
แรงผลักดันใหเขานําไปปฏิบัติตางหาก จากการเรียกรองคุณสมบัติตางๆของผูเทศนอบรม ทําใหเกิด
การละเลยตอการสอนคนกลุมใหญ มาเปนอบรมกลุมนอย ท่ีจะเปนนักเทศนสอน การละเลยนี้เปน
สาเหตุหนึ่งท่ีทําใหสามัญชนหันความสนใจไปสูพวกปฏิรูปคริสตศาสนจักร(Protestant Reformers) 
นับเปนความเสียหายใหญหลวงท่ีนาสลดใจไมนอยในประวัติการประกาศขาวดีแหงความรอดของ
คริสตศาสนจักรคาทอลิก 

3) การจัดทําหนังสือการสอนคริสตศาสนธรรม 
3.1) การจัดทําหนังสือคําสอนโดยมารติน ลูเทอร 

เหตุการณสําคัญท่ีทําใหผูนําคริสตศาสนจักร ตองหันมาตรวจสอบเร่ืองงาน 
คําสอน ไดแกการปฏิรูปศาสนาโดยมารติน ลูเธอร (ค.ศ. 1483-1546) ลูเธอร แตเดิมเปนบาทหลวง
ของคริสตศาสนจักร  เปนท้ังนักเทศนและครูสอนคําสอนดวย แตไดแยกตัวออกจากคริสตศาสน
จักรท่ีอยูภายใตการปกครองของพระสันตะปาปา ราว ค.ศ. 1520 ทานพบวา คริสตชนในเวลานั้น
ขาดความรูเกี่ยวกับคําสอนของศาสนาเปนอยางมาก เปนตนคนในชนบทและคนหนุมสาว ตําราคํา
สอนท่ีมีอยูก็ไมจุใจ  จึงแตงตําราสอนคําสอนข้ึนเองใน ค.ศ. 1529 เลมแรกช่ือ “คําสอนใหญ”  
(The Great Catechism) เปนคูมือสําหรับครูผูสอนและนักเทศน เลมตอมาช่ือ “คําสอนเล็ก”  
(The Little Catechism)ใชสําหรับเด็กๆและผูท่ีเร่ิมเขาเปนคริสตชน หนังสือท้ังสองนี้ไดรับการ
ยอมรับและแพรหลายมาก  จนทําใหเกิดความสับสนเกี่ยวกับขอความเชื่อดั้งเดิมของศาสนาคริสต 
(คาทอลิก) 

3.2)  การจัดทําหนังสือคําสอนทางการของคริสตศาสนจักร (คําสอนโรมัน) 
 จากการจัดทําหนังสือคําสอนของมารติน ลูเธอร ซ่ึงทําใหเกิดความสับสนเกี่ยวกับ

ขอความเช่ือดั้งเดิมของศาสนาคริสต (คาทอลิก) สงผลใหผูปกครองของคริสตศาสนจักร 
มีความเห็นวา ถึงเวลาท่ีคริสตชน (คาทอลิก) ควรมีหนังสือท่ีมีระบบระเบียบ เพื่อใชสําหรับอบรม
ความเช่ือใหกับสมาชิกอยางเปนสากล ความคิดนี้ไดรับการยอมรับและใหเปนหัวขอสําคัญ 
ประการหน่ึงในการประชุมสังคายนาแหงเตรนต (ค.ศ. 1545-1563) จนกระท่ัง ค.ศ. 1566  จึงมี
หนังสือคําสอนอยางเปนทางการท่ีชื่อวา “คําสอนแหงสังคายนาเมืองเตรนต” หรือ “The Catechism 
of the Council of Trent” ซ่ึงมีอีกช่ือหนึ่งวา “คําสอนโรมัน” หรือ “The Roman Catechism” 
(นอกจากนั้น ยังมีการเรียกอีกช่ือหนึ่งวาคําสอนโรมัน สําหรับบาทหลวงประจําโบสถ หรือคําสอน
ของปโอท่ี 5 อีกดวย) หนังสือคําสอนเลมนี้เอง ถือวาเปนผลงานท่ีสมบูรณแบบทั้งเนื้อหาและ 
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ขอคําสอนของคริสตชน  นอกจากนั้นยังไดรับการยกยองใหเปนประดุจคูมือแหงงานอภิบาล  
(A Pastoral Directory) สําหรับบรรดาผูนําของคริสตศาสนจักรในระดับตาง ๆ อีกดวย 

โครงสรางของหนังสือ “คําสอนโรมัน” นี้แบงออกเปนส่ีภาคใหญ ๆ ดวยกัน คือ 
1) ความเช่ือและขอความเช่ือของอัครสาวก (Faith and the Apostles' Creed) 
2) ศีลศักดิ์สิทธ์ิ (The Sacraments) 
3) พระบัญญัต ิ(The Commandments) 
4) บทขาแตพระบิดาของขาพเจาท้ังหลาย (The Our Father) 
ในสองภาคแรกของหนังสือเลมนี้ เร่ิมดวยการอธิบายส่ิงท่ีพระเจาไดทรงกระทําให

เราในอดีต  และส่ิงท่ีพระองคทรงกระทําใหเราในปจจุบัน จากน้ัน จึงเปนส่ิงท่ีมนุษยจะตอบสนอง
ความรัก ความดีงามของพระองค โดยการประพฤติตามบทบัญญัติและคําส่ังสอนของพระองค 

เม่ือพิจารณาสถานการณการสอนคําสอนในชวงนี้แลว ทําใหเขาใจไดวาการสอน 
คําสอนในชวงเวลานี้มีจุดประสงคเพื่อจะใหความรูท่ีถูกตอง (ตามแนวคาทอลิก) แกคริสตชน  
และใหคริสตชนไดยึดม่ันสัตยซ่ือตอความเช่ือนั้น  เพ่ือจะไดตอสูกับคําสอนของพวกปฏิรูปตางๆ  
หรือท่ีคริสตชนเรียกวา “พวกเฮเรติ๊ก” (Heretics) ในสมัยนั้นมีความเขาใจวารูคําสอนเพ่ือไวโตตอบ
โตเถียง หรือปกปองความเช่ือท่ีถูกตองตามท่ีคริสตศาสนจักรสอน และความคิดนี้ไดคงอยูเร่ือยมา
ในหมูคริสตชนเปนเวลานาน 

ดังนั้น จึงสรุปแมวาคริสตศาสนจักรในยุคกลางและยุคปฏิรูป ระบบการสอนคําสอน 
คริสตชนสํารองจะลดความเขมขนลงไป แตความหมายของ “คําสอน” ก็ยังคงเหมือนกับสมัย 
ท่ีผานมา คือ การสอนขอคําสอนและหลักความเช่ือของคริสตชน 

1.5  ความหมายและสถานการณการสอนคริสตศาสนธรรม (คําสอน) จากเอกสารสําคัญๆ 
ของคริสตศาสนจักรท่ีเก่ียวกับการสอนคริสตศาสนธรรม โดยเฉพาะเอกสารสภาสังคายนาวาติกัน
คร้ังท่ี 2   และเอกสารท่ีตามมา 

ในเอกสารตางๆ ของคริสตศาสนจักร มีการอางอิงเกี่ยวกับงานคําสอนอยูมากมาย สวน
ใหญแลว เม่ือกลาวถึง “คําสอน” มักหมายถึงการใหขอแนะนําหรือขอคําสอนของคริสตชนแก
บุคคลที่ไดเขารวมพิธีลางบาปเปนคริสตชนแลว  โดยมีจุดประสงคเพ่ือท่ีจะบํารุงพัฒนาความเช่ือ 
ท่ีมีอยูใหเขมแข็งข้ึน อยางไรก็ตามคริสตศาสนจักรตระหนักวา เม่ือกาลเวลาผานไป สถานการณ
ผานไป ความจําเปนหรือความตองการและความหมายในเร่ืองการเรียนรูคําสอนก็ไดรับการพัฒนา
ปรับเปล่ียนไปดวย จะเห็นไดจากเอกสารสําคัญๆ ของคริสตศาสนจักรในชวงศตวรรษท่ี 20 เปนตน
มาท่ีนําเสนอหรือใหคําแนะนําการสอนคริสตศาสนธรรมท่ีสําคัญๆ เปนสองสวน ไดแก เอกสาร
กอนและหลังสภาสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2 ดังน้ี 
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1.5.1  เอกสารกอนสภาสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2 
1) เอกสาร Acerdo Nimis 

"Acerdo Nimis" เปนเอกสารฉบับแรกของศตวรรษท่ียี่สิบท่ีใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับคําสอนโดยตรง ออกโดยพระสันตะปาปาปโอท่ี 1014 ใน ค.ศ. 1905 พระองคทรงเปน 
พระสันตะปาปาท่ีเต็มไปดวยจิตวิญญาณแหงนักอภิบาลและคําสอน และพระองคนี้แหละ  
เปนผูผลักดันใหเกิดหนังสือคําสอนท่ีเหมาะกับยุคศตวรรษท่ี 20 หนังสือคําสอนนั้นเปนท่ีรูจักกัน
ในนาม “คําสอนของปโอท่ี 10” (The Catechism of Pius X) 

ในเอกสาร “Acerdo Nimis” นี้ไดใหความสําคัญแกคําสอนโดยถือวา  
เปนเคร่ืองมือท่ีจะหยิบยื่นความเช่ือของคริสตชนสูชนรุนใหม โดยดูไดจากช่ือนําของเอกสารนี้เอง 
ท่ีวา “Acerdo Nimis : De Chistiana tradenda” ซ่ึงหมายความวา “จงมอบคําส่ังสอนของคริสตชน
โดยการสอน” แมวาจะไมมีการกําหนดนิยามโดยตรงวาคําสอนคืออะไร แตความหมายของ 
การสอนคําสอนก็ปรากฏแจงชัดในเอกสารฉบับนี้ คือ “การมอบคําส่ังสอนของคริสตชน” 

ส่ิงท่ีนาสนใจนอกจากความหมายของการสอนคําสอนแลวเห็นจะไดแก  
การใหความสําคัญแกงานคําสอนตามโบสถ โดยท่ีพระสันตะปาปาไดทรงเนนถึงแนวปฏิบัติ 
บางประการ ท่ีเคยปฏิบัติสืบมาแลวใหเขมขนอีก เชน 

1.1) ใหทุกโบสถคาทอลิกจัดใหมีการเรียนคําสอน สําหรับเด็กๆในวันอาทิตย
เปนเวลา 1 ช่ัวโมง 

1.2) ใหจัดการเรียนคําสอนพิเศษ โดยมีระยะเวลาท่ีแนชัดสําหรับผูท่ีเตรียม
ตัวรับศีลอภัยบาป ศีลกําลัง และศีลมหาสนิท 

1.3) จัดใหมีกลุมผูสอนคําสอนทุกโบสถ 
1.4) ใหจัดหลักสูตรพิเศษแกบรรดานักศึกษา 
1.5) ใหจัดการเรียนคําสอนพิเศษใหบรรดาผูใหญ นอกเหนือจากการเทศนใน

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย 
งานตางๆที่พระองคทรงกําชับนี้ ไดรับการตอบสนองโดยท่ัวไป ทําให

สํานักงานคําสอนแพรหลายออกไปอยางกวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งการสอนคําสอนตามโบสถ
ตางๆ ไดรับความสนใจและเอาใจใสจากบรรดาบาทหลวงประจําโบสถเปนอยางดี 

เอกสาร Acerbo Nimis (Pius X, 1905) ถือไดวาเปนเอกสารที่พูดถึงงาน 
คําสอนโดยเฉพาะเจาะจงเปนฉบับแรกของศตวรรษท่ียี่สิบ ความหมายของการสอนคําสอน 
ท่ีเอกสารฉบับนี้ใหไว ก็คือ “การมอบคําส่ังสอนของคริสตชนสูชนรุนใหม” 
                                                 
14ดํารงตําแหนงประมุขคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิก ระหวาง  ค.ศ. 1903-1914. 
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2) เอกสาร Provido Sane Concilio 
เอกสารสําคัญฉบับตอมาท่ีจะกลาวถึง คือ Provido Sane Concilio ซ่ึงออกโดย

พระสันตะปาปาปโอท่ี 1115 ใน ค.ศ.1935  เอกสารฉบับนี้ทําใหเห็นวา พระสันตะปาปาฯทรงให
ความสําคัญแกงานคําสอนมาก และเนนงานดานน้ีตอเนื่องจากพระสันตะปาปาปโอท่ี 10 ขอ 
นาสังเกตก็คือพระองคสนับสนุนใหจัดการสอนคําสอนตามโบสถ โรงเรียนและมหาวิทยาลัย 
พระองคย้ําใหใชสถาบันการศึกษาเปนท่ีใหความรูทางศาสนา ใหเด็กและเยาวชนไดรูคําสอนและ
เพื่อใหงานคําสอนดําเนินไปอยางมีเอกภาพ พระองคทรงสนับสนุนใหมีสํานักงานคําสอนในระดับ
ตางๆ ท้ังระดับวัดสังฆมณฑล16 และระดับชาติข้ึน เพื่อทําหนาท่ีสนับสนุนและปรับปรุงกิจกรรม
การสอนคําสอนใหทันสมัยอยูเสมอ 

จากเอกสารฉบับดังกลาว พระสันตะปาปาฯ ทรงกําชับใหบรรดามุขนายก 
บาทหลวงและผูอภิบาลทุกคน ถือวางานคําสอนเปนหนาท่ีหลักในการอภิบาล และจะตองจัดใหมี
การสอนคําสอนในโบสถคาทอลิกตางๆ ท่ีรับผิดชอบ  สวนจุดประสงคพื้นฐานของการสอน 
คําสอนก็คือ การชวยมนุษยทุกคนใหมารูจักพระเยซูคริสตเจา และเรียนรูถึงคําส่ังสอนของพระองค
เอกสารดังกลาว ย้ําวาการสอนคําสอน หมายถึงการสอนท่ีพิเศษท่ีมีรูปแบบเฉพาะของคริสตศาสน-
จักรเปนรูปแบบท่ีไดรับการถายทอดมาจากการสอนหรือการใหขอแนะนําแกบรรดาผูเตรียมตัวเขา 
เปนคริสตชนในคริสตศาสนจักรยุคแรกๆ เปนการสอนที่เขมขน จริงจังเกี่ยวกับคําส่ังสอนของ 
พระเยซูคริสตเจา และของคริสตศาสนจักรใหแกบุคคลท่ีเตรียมตัวรับศีลศักดิ์สิทธ์ิตางๆ และกับ
บรรดาคนหนุมสาวรวมท้ังบรรดาผูใหญ เพ่ือท่ีจะนําบุคคลเหลานี้ใหเกิดความเขาใจท่ีลึกซ้ึงยิ่งข้ึน
เกี่ยวกับความเช่ือของคริสตชน 

1.5.2  เอกสารหลังการประชุมสภาสังคายนาวาติกนั คร้ังท่ี 2 
วุฒิชัย  อองนาวา (2549: 57) อธิบายความหมายและความสําคัญของการประชุม

สภาสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2 วา เปนความพยายามอยางเปนรูปธรรมของคริสตศาสนจักร  
ท่ีจะทบทวน ปรับปรุง “วิธีการ” และการดําเนินชีวิตเปนประจักษพยานเพื่อประกาศขาวดีแหง
อาณาจักรพระเจา เปนจริงเปนจังดวยการจัดประชุมสภาสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2   ซ่ึงจัดข้ึน 
ท่ีมหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน ระหวาง ค.ศ. 1962 - 1965  พระสันตะปาปา ยอหนท่ี 2317 
ทรงจัดและมีพระประสงค ท่ีจะปรับปรุงคําสอนและแนวคิดของคริสตศาสนาให เขากับ 
การเปล่ียนแปลงของสังคม พระองคจึงทรงประกาศเรียกบรรดามุขนายกทุกประเทศเขารวม

                                                 
15ดํารงตําแหนงประมุขคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิก ระหวาง  ค.ศ. 1922-1939. 
16เขตปกครองของคริสตศาสนจักรทองถ่ิน มีมุขนายกเปนประมุขในแตละเขตปกครอง. 
17 ดํารงตําแหนงประมุขคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิก ระหวาง  ค.ศ. 1958 – 1963. 
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ประชุม18 โดยมีตัวแทนบาทหลวง นักบวช ฆราวาสและผูเช่ียวชาญทางดานตาง ๆ รวมถึงมีการเชิญ
ผูไมไดนับถือคริสตศาสนา โรมันคาทอลิก เขารวมเปนท่ีปรึกษาและผูสังเกตการณดวย การประชุม
สภาสังคายนาเสร็จสมบูรณในสมณสมัยของพระสันตะปาปา ปอลท่ี 619  (8 ธันวาคม 1965)   

สาระสําคัญของการประชุมสภาสังคายนาดังกลาว ไมใชการนําเสนอแนวคิด
ใหม  แตเปนการแสดงจุดยืนคําสอนคริสตศาสนาทามกลางกระแสคานิยมของสังคมท่ีเนนวัตถุและ
การพัฒนามนุษยโดยใชเศรษฐกิจเปนตัวกําหนดความเจริญของมนุษยตามคานิยมของสังคมปจจุบัน   
การสงเสริมใหมีการเสวนาและสรางความสัมพันธในหมูผูนับถือศาสนาตาง ๆ รวมท้ังการปฏิรูป 
วิถีชีวิตคริสตชน โดยเฉพาะดานพิธีกรรม มีการสงเสริมใหมีการแปลพระคัมภีรเปนภาษาทองถ่ิน 
การประยุกตวัฒนธรรมใหเขากับทองถ่ิน โดยเฉพาะการใชภาษาทองถ่ินในการรวมพิธีกรรม และ 
มีการปรับปรุงการบริหารองคกรโดยเนนการมีสวนรวมในแบบหมูคณะท่ีรับผิดชอบรวมกัน  
โดยใหมุขนายกมีสวนรวมในการพิจารณาและการบริหารปกครอง โดยถือวาพระสันตะปาปาคือ
หัวหนาของสมัชชาของมุขนายก (College of the Bishops) และสงเสริมใหแตละประเทศ 
มีสภามุขนายก (Bishops’s Conference) เพ่ือการทํางานท่ีเปนเอกภาพ รวมถึงการสงเสริมบทบาท
ของฆราวาสทั้งดานการอบรมศึกษาศาสนาและการประกาศขาวดีแหงความรอดพน 

ส้ินสมัยประชุมสุดทาย มีการจัดทําเอกสารการประชุม ซ่ึง พระสันตะปาปาปอล
ท่ี 6 ทรงรับรอง โดยเอกสารที่เกี่ยวของกับการสอนคริสตศาสนธรรม  มีช่ือวา Christus Dominus 
(1965)  

เอกสาร  Christus Dominus (1965: 14) สรุปความไดวา การสอนคําสอน 
มีจุดมุงหมายท่ีจะทําใหความเช่ือในตัวมนุษยเขมแข็งและม่ันคง  อาศัยความสวางแหงคําสอน 
บรรดามุขนายกตองสอดสองจัดการใหเด็กและเยาวชน ผูใหญอายุนอยและอายุมากไดรับการสอน
คําสอนแบบน้ีดวยความเอาใจใสอยางกวดขันดวย ในการสอนคําสอนใหใชลําดับและตําราที่มิใช
เหมาะแกเร่ืองท่ีสอนเทานั้น  แตใหเหมาะแกอุปนิสัย ความสามารถ อายุและสภาพชีวิตของผูฟง 
ดวยการสอนท่ีกลาวนี้จะตองถือพระคัมภีร  ธรรมประเพณีพิธีกรรม คําสอนทางการและชีวิตของ 
คริสตศาสนจักรเปนหลัก 

ความหมายการสอนคําสอนตามแนวทางของสภาสังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 2  
จึงมุงเนนใหเห็นวา งานคําสอนเปนหนาท่ีท่ีสําคัญประการหนึ่งในงานอภิบาลของคริสตศาสนจักร
การสอนคําสอนจึงเปนงานท่ีมีอัตลักษณเฉพาะของตัวเอง  

                                                 
18 ประกอบดวยบรรดามุขนายก (Bishop)  2,860 ทาน.  
19 ดํารงตําแหนงประมุขคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิก ระหวาง  ค.ศ. 1963 – 1978. 
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ดังนั้น การสอนคําสอนกับการสอนศาสนาจึงไมเหมือนกัน ดังในเอกสาร 
Christus Dominus (1965)  ไดแนะนําวา หนาท่ีสําคัญของการสอนคําสอน คือ การพัฒนาการดําเนิน
ชีวิต และพัฒนาความเช่ือของคริสตชนใหเขมขน ชัดเจน โดยอาศัยคําส่ังสอนของพระเยซูคริสตเจา 
ในเอกสารของสภาสังคายนาฯ ฉบับดังกลาว เม่ืออางถึงขอคําสอนของคริสตชน จะรวมถึงคําส่ัง
สอนของพระเยซูคริสตเจา  หรือความจริงท่ีพระเยซูคริสตเจาทรงเปดเผย และไดรับการรับรอง 
โดยคริสตศาสนจักรดังท่ีนําเสนอวา  “ตองสอนคริสตศาสนธรรม ดวยวิธีเหมาะแกความตองการ
ของยุค คือใหตรงกับความยุงยากและปญหาท่ีบีบค้ัน และทําใหมนุษยกระวนกระวายใจมากท่ีสุด” 
(Christus Dominus,1965: 13) 

จากคําแนะนําดังกลาว ทําใหเราเห็นความจริงสองมิติของงานคําสอน กลาวคือ 
(1)  ตองสอนขอคําสอนของพระเยซูคริสตเจา และ 
(2)  ตองสอนคําสอนของพระเยซูคริสตเจา ดวยความรับผิดชอบตอมวลมนุษย 

ดวยการชวยพวกเขาใหเผชิญหนากับปญหาตางๆ ในชีวิตดวยความเช่ือศรัทธา 
ความจริงท้ังสองมิติของงานคําสอนดังกลาวนี้ เรียกวาความสัตยซ่ือตอพระเยซู- 

คริสตเจาและการรับผิดชอบตอมวลมนุษยท่ีจะตองมีอยูในใจของผูสอนคําสอนทุกคนเสมอ 
จึงเห็นไดวา การประชุมสภาสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2 ท่ีนําเสนอแนวคิดเกี่ยว 

กับความหมายการสอนคริสตศาสนธรรม ผานทางเอกสาร Christus Dominus (1965) เปนการสรุป
และทบทวนความเขาใจและประสบการณการสอนคริสตศาสนธรรมของคริสตศาสนจักร รวมท้ัง
ประยุกตใหเขากับสถานการณชีวิตคริสตชนในสังคมปจจุบัน 

หลังการประชุมสภาสังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 2  มีความพยายามนํามติท่ีประชุม
ดังกลาวไปพัฒนาคริสตศาสนจักรในทุกมิติ  รวมทั้งการสอนคริสตศาสนธรรม ท่ีเนนใหการสอน 
คริสตศาสนธรรมดําเนินไปอยางทันยุคสมัย  สอดคลองกับการดําเนินชีวิตของคริสตชน รวมท้ัง 
มีเอกสารสําคัญๆ ท่ีนําแนวคิดจากการประชุมสภาสังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 2 มาอธิบายการสอน 
คริสตศาสนธรรม  เอกสารสําคัญท่ีเกี่ยวของกับการอธิบายการสอนคริสตศาสนธรรมตามแนวทาง
ของสภาสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2 เรียงตามลําดับเวลาไดดังนี้ 

1) คูมือแนะแนวการสอนคําสอนท่ัวไป (General Catechetical Directory ,1971 
หรือ General Directory for Catechesis, 1997) 

คูมือแนะแนวการสอนคําสอนท่ัวไป (General Catechetical Directory) เปน
เอกสารท่ีพระสันตะปาปา เปาโล ท่ี 620 ใหการรับรองใน ค.ศ. 1971 โดยใหช่ือยอท่ีใชเรียก 
โดยท่ัวไป คือ GCD  ดําเนินการปรับปรุงใหมและประกาศใชโดยเปล่ียนช่ือเปน คูมือแนะแนว
                                                 
20ดํารงตําแหนงประมุขคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิก ระหวาง  ค.ศ. 1963-1978. 
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ท่ัวไป สําหรับการสอนคําสอน (General Directory for Catechesis) โดยใชช่ือยอวา GDC ใน  
ค.ศ. 1997 

คูมือฯ นี้จัดพิมพข้ึนเนื่องมาจากผลการประชุมสภาสังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 2 
ท้ังนี้เพ่ือประมวลและจัดระบบงานคําสอนตางๆ ของคริสตศาสนจักรคาทอลิกใหอยูในหมวดหมู
คูมือนี้ไมเนนภาคทฤษฎีมากนัก คูมือนี้จึงมีความผสมผสานระหวางความหมายของงานคําสอน 
พรอมกับรายละเอียดเกี่ยวกับธรรมชาติ จุดมุงหมาย ประสิทธิผล เนื้อหา วิธีการ ฯลฯ นอกจากนี้
คูมือนี้ยังใหแนวทางเพื่อการสรางงานคําสอนใหเหมาะกับสภาพการของแตละสถานท่ี กาลเวลา 
และความเปนไปของผูคน  จึงสรุปเนื้อหาสาระท่ีสําคัญไดดังนี้ 

(1) การสอนคริสตศาสนธรรม (คําสอน)เปนงานหน่ึงในศาสนบริการดาน
พระวาจา กลาวคือ คําสอนเปนรูปแบบหนึ่งแหงงานอภิบาลดานพระวาจา (GDC,1997: 17)  ศาสน- 
บริกรของคริสตศาสนจักรมีภารกิจสามอยาง ไดแกการประกาศพระวาจาของพระเจา  พิธีกรรม 
และการอภิบาล รับใช   อาศัยศาสนบริการเหลานี้ คริสตศาสนจักรไดถายทอดความเชื่อ (คําสอน)  
สูชนรุนถัดมาอยางตอเนื่อง คูมือนี้ไดระบุโดยอางอิงถึงคําส่ังสอนของสภาสังคายนาฯ วา  
"ส่ิงท่ีบรรดาอัครสาวกถายทอดสืบตอกันมานั้น รวมทุกอยางซ่ึงมีประโยชนสําหรับเสริมสรางชีวิต 
ท่ีศักดิ์สิทธ์ิ และเพ่ิมความเช่ือของประชากรของพระเจาและดังนี้ คริสตศาสนจักรในการส่ังสอน 
การดําเนินชีวิตและพิธีกรรม ก็ทะนุบํารุงและถายทอดทุกอยางท่ีตัวเองเปนและท่ีตัวเองเชื่อตอไป 
ใหมนุษยทุกช่ัวอายุขัย (GDC,1997: 13)   ดังนั้น จึงสรุปไดวา การสอนคําสอนเปนสวนหนึ่งของ 
ศาสนบริการ ดานพระวาจาในคริสตศาสนจักร (GDC, 1997: 17) 

(2) การสอนคริสตศาสนธรรม (คําสอน) เปนการอบรมคริสตชนใหบรรลุ
ถึงความเช่ือท่ีสมบูรณ  เปนการย้ําธรรมชาติ และจุดมุงหมายของการสอนคําสอนวา “ศาสนบริการ
ดานพระวาจาทําไดหลายแบบรวมท้ังการสอนคําสอนดวย ท้ังนี้สุดแลวแตสถานการณตางๆในเวลา
กระทํา และสุดแลวแตจุดมุงหมาย ซ่ึงตองการจะบรรลุถึง...ยังมีศาสนบริการดานพระวาจาในแบบ
การสอนคําสอน” (ซ่ึงมุงอาศัยการอบรมท่ีจะทําใหความเช่ือของมนุษยกลับมีชีวิตชีวา 
เกิดความสํานกึและนําไปปฏิบัติ) (GDC, 1997: 14, 17) 

จากขอแนะนําดังกลาว จึงกลาวไดวาการสอนคําสอนก็คืองานหนึ่งใน 
ศาสนบริการดานพระวาจา ซ่ึงมุงหวังท่ีจะทําใหความเช่ือของคนเรามีชีวิตมากข้ึน มีสํานึกและ
นําไปสูการปฏิบัติมากยิ่งข้ึน โดยอาศัยการใหการศึกษาอบรม  นอกจากนั้น คูมือฯ นี้ยังใหคําจํากัด
ความของการสอนคําสอนอีกวา “ในขอบขายของงานอภิบาล การสอนคําสอนเปนศัพทท่ีจะตองใช
สําหรับกิจการของคริสตศาสนจักร ในการนําสมาชิกของคริสตศาสนจักรท้ังสวนตัวและสวนรวม
ใหลุถึงความเช่ือสมบูรณ” (GDC, 1997: 21) 
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ดังนั้น จากเอกสารคูมือแนะแนวการสอนคําสอนท่ัวไป จึงสรุปไดวา 
จุดมุงหมายของการสอนคําสอนก็คือ การนําผูท่ีมีความเช่ือ (อยูแลว) ไปสูความเชื่อท่ีสมบูรณ 
การนําเสนอท่ีชัดเจนของคูมือเกี่ยวกับจุดมุงหมายของการสอนคําสอนนี้ เปนการสนับสนุน 
เทววิทยาของการสอนคําสอน ซ่ึงในเทววิทยานี้การสอนคําสอนถูกจัดใหอยูในขอบขายงานอภิบาล
ของคริสตศาสนจักร 

2)  เอกสารการประกาศพระวรสารในโลกปจจุบัน  (Evangelii Nuntiandi, 1975) 
 วันท่ี 8 ธันวาคม ค.ศ. 1975 อันเปนปท่ี 13 แหงสมณสมัยของพระสันตะปาปา 

เปาโล ท่ี 6 พระองคไดออกเอกสาร “Evangelii Nuntiandi” (การประกาศพระวรสารในโลก
ปจจุบัน) โดยมีช่ือยอเปนทางการวา “EN” เอกสารฉบับดังกลาว ไดอธิบายความหมายของการสอน
คําสอนไววา เปนงานพื้นฐานของคริสตศาสนจักร กลาวคือ การสอนคําสอนเปนการประกาศ 
พระวรสาร ซ่ึงเปนหนาท่ีโดยตรงของคริสตศาสนจักร (EN, 1975: 14) การสอนคําสอนถูกจัดให 
อยูในรูปแบบหรือเคร่ืองมือท่ีสําคัญในงานการประกาศพระวรสาร เนื่องจาก เคยมีการนิยาม 
การประกาศพระวรสารวา เปนการประกาศพระเยซูคริสตเจาแกผูท่ีไมรูจักพระองค ในรูปแบบของ
การเทศนาก็มี เปนการอธิบายคําสอนก็มี เปนการประกอบพิธีลางบาปและพิธี (ศีล) ศักดิ์สิทธ์ิอ่ืนๆ 
ก็มี (EN, 1978: 17)  วิธีอยางหนึ่งท่ีไมควรละเลยเสียในประกาศพระวรสารก็คือการแปลคําสอน  
ซ่ึงสติปญญา (โดยเฉพาะสติปญญาของเด็กและบรรดาเยาวชน) นั้นตองการจะเรียนรูขอคําสอน 
ท่ีเปนพื้นฐานและขอความจริงตางๆ ท่ีพระเจาไดทรงเผยแสดงและคริสตศาสนจักรพยายามอธิบาย
ใหเขาใจยิ่งข้ึนเร่ือยๆตลอดมาในประวัติศาสตรและเขาตองการเรียนรูในเร่ืองดังกลาวโดยมีผูสอน
ใหอยางมีแบบแผน (EN, 1978: 14)  

จากการเสนอแนวทางจากเอกสารดังกลาวทําใหเขาใจไดวา การสอนคําสอน
เปนการใหการอบรมทางศาสนาอยางเปนระบบแกเด็กๆ และเยาวชนท่ีรับพิธีลางบาปแลว  
ดวยคําส่ังสอนพ้ืนฐานของคริสตศาสนจักร 

3) เอกสารการสอนคําสอนในยุคปจจุบัน (Catechesi Tradendae, 1979) 
วันท่ี 16 ตุลาคม ค.ศ. 1979 พระสันตะปาปา ยอหนปอล ท่ี 221 ไดออกเอกสาร

ช่ือ "การสอนคําสอนในยุคปจจุบัน" (Catechesi Tradendae) โดยใหใชช่ือยอวา “CT” ซ่ึงถือไดวา
เอกสารฉบับดังกลาว เปนเอกสารท่ีทรงอิทธิพลตอกิจการคําสอนตางๆ อยางมากท่ีสุดในชวง
ทศวรรษท่ีผานมา และตราบจนปจจุบันนี้ เอกสารฉบับดังกลาวไดใหหลักการสอนคําสอนท่ีถูกตอง
โดยวางอยูบนพื้นฐานทางเทววิทยาของคริสตศาสนจักร โดยมีพื้นฐานจากพระคัมภีร คําสอนของ

                                                 
21ดํารงตําแหนงประมุขคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิก ระหวาง  ค.ศ. 1978-2005. 
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สภาสังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 2 และขอมูลจากเอกสารงานคําสอนฉบับกอนๆ โดยเร่ิมดวยการอางอิง
พระบัญชาสุดทายที่พระเยซูคริสตเจาทรงมอบใหกับบรรดาอัครสาวกท่ีวา “จงออกไปประกาศ 
ขาวดี แกนานาชาติใหมาเปนศิษยของพระองค และทรงสอนพวกเขาใหถือตามทุกส่ิงทุกอยาง 
ท่ีพระองคไดทรงสอนไว”  (มธ 28:19-20) (CT, 1979: 1)  

ขอความจากพระคัมภีรดังกลาว อธิบายไดวาการสอนคําสอนเปนสวนท่ีสําคัญ
สวนหนึ่งในกระบวนการทําใหผูอ่ืนมาเปนศิษยของพระเยซูคริสตเจา สวนแรกสุดก็คือ การเทศนา 
ท่ีนําไปสูการกลับใจและการรับพิธีลางบาป สวนท่ีสองก็คือ การสอนคําสอนหรือการสอนซ่ึง
นําไปสูชีวิตตามพระบัญชาของพระเยซูคริสตเจา ขออางอิงนี้ยังพาดพิงไปถึงความหมายของ 
การสอนคําสอนสามประการ ไดแก 

(1) การสอนคําสอนเปนการสอนบทบัญญัติของพระเยซูคริสตเจา 
(2) การสอนคําสอนเปนการสอนท่ีใหกับผูท่ีรับพิธีลางบาปแลว 
(3) การสอนคําสอนเปนการสอนท่ีมุงหวังใหผูเรียนปฏิบัติตามบทบัญญัติของ

พระเจา 
กลาวคือ พิธีลางบาปเปนการบงบอกและอางอิงไปถึงเร่ืองการเทศนสอน  

ซ่ึงนําผูคนใหมีความเช่ือในพระเยซูคริสตเจาและเขารับพิธีลางบาป จากนั้นจึงเปนเร่ืองของการสอน
บทบัญญัติของพระเจา ซ่ึงจะชวยเขาหรือนําพวกเขาใหปฏิบัติบทบัญญัติของพระเจาในชีวิตของ
พวกเขา เอกสารนี้นําเสนอวา การสอนคําสอนเปนงานสืบทอดศาสนบริการเร่ืองการเทศนสอนของ
พระเยซูคริสตเจา (CT, 1979:7-8) พระเยซูคริสตเจาทรงมอบหมายศาสนบริการนี้ใหกับบรรดาอัคร-
สาวก และบรรดาอัครสาวกก็มอบหมายหนาท่ีนี้ตอมายังผูสืบทอดท้ังหลาย ซ่ึงก็คือ บรรดามุขนายก
และบาทหลวงของคริสตศาสนจักร  

เอกสารนี้ยังย้ําวาการสอนคําสอนเปนรูปแบบหน่ึงของการประกาศพระวร-
สาร (Evangelization) แตไมไดระบุเฉพาะเจาะจงวาเปนการเทศน หรือการประกาศในข้ันเร่ิมตน 
(เหมือนดังในเอกสารของพระสันตะปาปา ปอล ท่ี 6) ดังขอความในเอกสารฯ ท่ีใหคําอธิบายไววา 
“การสอนคําสอนก็คือ การอบรมเด็กๆ เยาวชน และผูใหญใหเติบโตในความเช่ือ โดยการถายทอด
คําสอนสําหรับคริสตชนตามลําดับ และทําอยางเปนระบบ เพื่อใหผูเรียนเติบโตในความเช่ือจนถึง
ข้ันสมบูรณ” (CT, 1979: 18) และอธิบายตอไปวา “ลักษณะเฉพาะของการสอนคําสอนซ่ึงแตกตาง
จากการประกาศพระวรสารข้ันแรกสําหรับผูเร่ิมสมัครเขาเปนคริสตชนมีจุดมุงหมายสองประการ
คือ เพ่ือทําใหความเช่ือเติบโตจนถึงข้ันสมบูรณ และเพื่ออบรมใหเปนสาวกท่ีแทจริงของพระเยซู- 
คริสตเจาโดยอาศัยความรูท่ีลึกซ้ึงและเปนระบบในเร่ืองของพระเยซูคริสตเจา และคําสอนของ
พระองค"นอกจากน้ัน เอกสารดังกลาวยังไดบงบอกถึงจุดมุงหมายเฉพาะหรือวัตถุประสงคพื้นฐาน
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ของงานคําสอนไววาเปน “การพัฒนาความเช่ือท่ีเพิ่งเร่ิมตน โดยอาศัยความชวยเหลือจากพระเจาให
มุงไปสูความไพบูลยและการหลอเล้ียงชีวิตคริสตชนของสัตบุรุษ ท้ังผูเยาวและผูสูงอายุ ใหเจริญ
งอกงามข้ึนทุกวัน นั่นก็คือ การบันดาลใหเมล็ดพันธุแหงความเช่ือท่ีพระเจาไดทรงหวานไว  
โดยการประกาศขาวดีคร้ังแรกและพิธีลางบาปนั้น ใหเจริญงอกงามข้ึนท้ังดานความรูและชีวิต” 
(CT, 1979: 20)  

ดังนั้น จึงสรุปไดวาเอกสารนี้ไดอธิบายถึงเทววิทยาแหงงานคําสอนไดอยาง
ลึกซ้ึง กลาวคือ งานคําสอนถูกจัดใหอยูในรูปแบบหน่ึงของกระบวนการประกาศพระวรสารเปน
เคร่ืองมือหนึ่งในการประกาศพระวรสาร เอกสารนี้ยังไดแยกแยะใหเห็นถึงความแตกตางระหวาง
การประกาศพระวรสารในข้ันแรกเร่ิมกับงานคําสอนไวอยางชัดเจน และไดนําเสนอวางานคําสอน
เปนการสืบทอดศาสนบริการเร่ืองการสอนของพระเยซูคริสตเจาและเปนการสืบทอดงานสอนของ
คริสตศาสนจักร ยี่งกวานั้นยังไดใหความกระจางเก่ียวกับเปาหมายหรือวัตถุประสงคของการสอน
คําสอนไวอยางชัดเจน นั่นก็คือการนําผูฟงไปสูการมีชีวิตคริสตชนท่ีสมบูรณ นั่นก็คือชีวิต 
แหงความเช่ือของคริสตชนนั่นเอง 

ดังนั้น ความหมายของการสอนคําสอนจากเอกสาร การสอนคําสอนในยุค
ปจจุบัน  จึงสรุปไดวา งานคําสอนเปนเคร่ืองมือท่ีจะอบรมชีวิตแหงความเช่ือของคริสตชน 

4) เอกสารคําสอนคริสตศาสนจักรคาทอลิก  (Catechism of the Catholic 
Church, 1992) 

วันท่ี 11 ตุลาคม ค.ศ. 1992 พระสันตะปาปา ยอหนปอล ท่ี 2 ไดรับรองและ
ทรงมอบหนังสือท่ีสําคัญเกี่ยวกับงานคําสอนของคริสตศาสนจักร ช่ือ เอกสาร “คําสอนคริสต-
ศาสนจักรคาทอลิก” หรือในภาษาอังกฤษวา “Catechism of the Catholic Church” โดยใชอักษรยอ
วา “CCC” ในเอกสารดังกลาว แบงเนื้อหาคําสอนออกเปนส่ีภาค กลาวคือ 

(1) ภาคการประกาศยนืยนัความเช่ือ 
(2) ภาคการเฉลิมฉลองธรรมลํ้าลึกคริสตชน -พิธีกรรม -  ศีลศักดิ์สิทธ์ิ 
(3) ภาคชีวิตในพระเยซูคริสตเจา-พระบัญญัติ 
(4) ภาคการภาวนาของคริสตชน 
ความเชื่อมโยงกันของท้ังส่ีภาคนี้ พระสันตะปาปา ยอหนปอลท่ี 2 ไดทรง

เขียนไวในคํานําวา “ธรรมลํ้าลึกแหงพระคริสตศาสนา คือ ส่ิงท่ีตองเช่ือ (ภาคหนึ่ง) ธรรมลํ้าลึก 
ท่ีไดรับการเฉลิมฉลองและส่ือออกไปในการประกอบพิธีกรรม (ภาคสอง) ธรรมลํ้าลึกนี้มีอยูเพื่อให
ความสวางและคํ้าจุน บุตรท้ังหลายของพระเจา ในการประพฤติปฏิบัติของพวกเรา (ภาคสาม)  
ธรรมลํ้าลึกนี้เปนพื้นฐานแหงการภาวนาของเราซ่ึงการแสดงออกที่พิเศษสุดก็อยูท่ีบท “ขาแต 
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พระบิดาของขาพเจาท้ังหลาย” และยังประกอบข้ึนเปนจุดหมายแหงการวอนขอการสรรเสริญสดุดี
และการวิงวอนแทนของเรา (ภาคส่ี)” 

นอกจากนั้น เอกสารดังกลาวไดใหความหมายของการสอนคําสอนไวดวยวา 
"การสอนคําสอน คือ การใหการศึกษาในเร่ืองความเช่ือแกเด็กๆเยาวชนและผูใหญ  
ซ่ึงประกอบดวยการสอนเร่ืองหลักคําสอนของพระเยซูคริสตเจาอยางเปนระบบ  ดวยความมุงหมาย
ที่จะสอนใหรูลูทางไปสูบูรณภาพแหงชีวิตคริสตชน" (CCC, 1992: 5) การสอนคําสอนยังถูกจัดให
เปนปจจัยหนึ่งในงานอภิบาลของคริสตศาสนจักรซ่ึงเปนปจจัยท่ีผูกพันอยางชิดสนิทกับชีวิตท้ังชีวิต
ของคริสตศาสนจักร  มิเพียงแตในเร่ืองของการขยายขอบเขตเชิงภูมิศาสตร และการเพ่ิมพูนดาน
จํานวน แตรวมถึงการเจริญเติบใหญภายในของคริสตศาสนจักรดวย(CCC, 1992: 7) แมวา
วัตถุประสงคพื้นฐานของการสอนคําสอนจะเปนการนําผูฟงใหกาวไปสูการมีชีวิตคริสตชน 
ท่ีสมบูรณครบครันแลว การสอนคําสอนยังเปนเคร่ืองมือสําคัญเพื่อเปนการใหการอบรมชีวิต 
แหงความเช่ือใหกับบรรดาคริสตชนอีกดวย  

เนื้อหาเอกสารในสี่ภาคนี้ แบงออกเปนขอยอยๆ ได 2,856 ขอ การจัดแบง
เนื้อหานั้น ยังคงยึดรูปแบบตามหนังสือคําสอนของปโอท่ี 5 (ค.ศ. 1566) หรือหนังสือคําสอน 
แหงสภาสังคายนาเมืองเตรนท แมวาหนังสือคําสอนเหลานี้จะไดอธิบายถึงเนื้อหาทั้งหมดของ 
คริสตศาสนจักร คาทอลิก แตไมไดหมายความวา คริสตชนทุกคน ทุกประเทศตองใชหนังสือนี้  
โดยยกเลิกของเกาใหหมดหนังสือนี้มิไดมาแทนหนังสือคําสอนของแตละทองถ่ิน แตจะมุงใหเกิด
กําลังใจ และเปนคูมือใหแตละคริสตศาสนจักรทองถ่ินไดเรียบเรียงคําสอนของตนเองใหเหมาะกับ
ทองถ่ินตามสถานการณและวัฒนธรรมของตน 

ดังนั้น การสอนคริสตศาสนธรรมองคริสตศาสนจักรซ่ึงเร่ิมตนต้ังแตคริสตศาสนจักร 
ยุคแรกๆ จนปจจุบัน ถือเปนภารกิจสําคัญท่ีดําเนินงานอยางตอเนื่องและมีพัฒนาการ ซ่ึง ประวิทย  
พงษวิรัชไชย (2550) เสนอคําศัพทสําคัญท่ีใชเช่ือมโยงกับการสอนคริสตศาสนธรรมตามประวัติ
ของคริสตศาสนจักร ไดแก การประกาศขาวดี  การเทศน การสอนคําสอน และเทววิทยา  แตละคํา 
มีการอธิบายในรายละเอียด ดังนี้ 

(1) การประกาศขาวดี (Kerygma) เปนการแจงขาวดีเร่ืองพระเจา ใหผูท่ียังไมรูเร่ืองไดรับ
ทราบ ลักษณะการประกาศขาวดีแหงความรอดดังกลาว อยูท่ีการประกาศขอความเช่ือพื้นฐาน 
ใหผูอ่ืนท่ียังไมใชคริสตชนรับรูวาพระเยซูคริสตเจา คือ พระบุตรของพระเจา ไดทรงส้ินพระชนม
เพื่อมนุษยชาติและไดทรงกลับคืนพระชนมชีพ ใครที่เช่ือและปฏิบัติตามคําสอนของพระองคจะได
ชีวิตเท่ียงแท 
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(2) การเทศน (Homily) เปนการส่ังสอนท่ีคริสตศาสนจักรทําอยูเปนปกติตอกลุมคริสตชน 
แตเปนการส่ังสอนท่ีไมตอเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยางเปนระบบ (Systematic) ตามปกติจะทําควบคูไป
กับพิธีกรรม เนนหนักดานภาคปฏิบัติและชีวิตคุณธรรมเทศนตามเนื้อหาของพิธีกรรมนั้นๆ  
แตละคร้ัง 

(3) การสอนคําสอน (Catechesis) เปนการส่ังสอนหรือการอธิบายท่ีอยูระหวางการประกาศ
ขาวดีและการเทศนเปนการสอนคนท่ีรูจักขาวดีเร่ืองพระเจา และพรอมจะเปนคริสตชน (สําหรับผูท่ี
ยังไมไดรับพิธีลางบาป) หรือคนท่ีเปนคริสตชนแลวแตยังตองศึกษาใหรูจักคําสอนของพระเยซู- 
คริสตเจาใหลึกซ้ึงข้ึน เพื่อจะเขารวมกลุมคริสตชนในการประกอบพิธีกรรมและหลอเล้ียงชีวิต 
คริสตชนดวยพระวาจาและพิธี (ศีล) ศักดิ์สิทธ์ิ   การสอนคําสอนจึงเปนการประกาศขาวดีแหงความ
รอดท่ีจัดอยางเปนระเบียบแบบแผน (Systematic) เปนเร่ืองๆ ตอกันมิใชแบบคําเทศนเปนคร้ังคราว 

(4) เทววิทยา (Theology) เปนการอธิบายความหมายท่ีลึกซ้ึง และเปนการคนหาคําอธิบาย 
ท่ีจะชวยใหเราเขาใจการเผยแสดงของพระเจาตอมนุษยดีข้ึน วิชาเทววิทยาจึงมีท้ังคําสอน และ 
ในขณะเดียวกันก็ปะปนดวยการเสนอความเห็น การแปลความ ฯลฯ ซ่ึงคริสตศาสนจักรจะเปน 
ผูช้ีขาดวาเปนความเห็นท่ีถูกตอง หรือท่ีผิดหลงไปจากขอความจริงของความเช่ือเท่ียงแท 

การสอนคริสตศาสนธรรม หรือ “คําสอน” จึงหมายถึง การจัดการศึกษาอบรมอยางเปน
ระบบแกผูสนใจสมัครเขาเปนคริสตชน และผูเปนคริสตชนอยูแลว ใหมีความสัมพันธท่ีลึกซ้ึงกับ
พระเยซูคริสตเจา เพื่อเปนคริสตชนท่ีมีคุณภาพตามแนวทางของคริสตศาสนจักร โดยมีรูปแบบ 
ท่ีหลากหลายตามสถานการณในประวัติศาสตรและพัฒนาการของคริสตศาสนจักรท่ีพัฒนารูปแบบ
การสอนคริสตศาสนธรรมใหสอดคลอง  เหมาะสมกับแตละยุคสมัย  สอดคลองกับ  วีระ   
อาภรณรัตน (2005) ท่ีสรุปความหมายของการอบรมคริสตศาสนธรรม วา การอบรมคริสต- 
ศาสนธรรม (การสอนคําสอน)  คือ การอบรมเด็กๆ  เยาวชนและผูใหญใหเติบโตในความเช่ือ  
โดยการถายทอดคําสอนสําหรับคริสตชนตามลําดับ  และทําอยางเปนระบบ  เพ่ือใหผูเรียนเติบโต 
ในความเช่ือจนถึงข้ันสมบูรณ  สอดคลองกับเอกสารการสอนคําสอนในยุคปจจุบัน (Catechesis 
Tradendae, CT,  1979: 18) ท่ีอธิบายความหมายของการสอนคริสตศาสนธรรมวา  การสอนคริ
สตศาสนธรรม (การสอนคําสอน) หมายถึง การอบรมเด็กๆ   เยาวชน และผูใหญ ใหเติบโตในความ
เช่ือ  โดยการถายทอดคําสอนและประสบการณชีวิตแหงความเช่ือ สําหรับคริสตชนอยางเปนลําดับ
และเปนระบบ  เพื่อใหผูเรียนเติบโตจนบรรลุวุฒิภาวะแหงความเช่ือ   

2. เปาหมาย และเนื้อหาการสอนคริสตศาสนธรรม 
จากเอกสารคูมือแนะแนวท่ัวไปสําหรับการสอนคําสอน (General Directory  

for Catechesis, 1971) ไดใหแนวทางเกี่ยวกับการสอนคริสตศาสนธรรม ตามแนวทางของ 
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สภาสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2 สงผลมีการศึกษา วิเคราะหและประยุกตคําแนะนําจากเอกสาร
ดังกลาวมากําหนดเปนแนวทางการจัดทําคูมือแนะแนวการสอนคําสอนในประเทศไทย โดยเฉพาะ 
สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ 
คริสตศาสนธรรม ไดแตงตั้งและมอบหมายใหคณะกรรมการจัดทําคูมือแนะแนวการสอนคําสอน
ในประเทศไทย ดําเนินการจัดทํารางคูมือแนะแนวการสอนคําสอนในประเทศไทย จนประกาศ
ทดลองใชใน ค.ศ. 2005   

2.1  เปาหมาย 
วีระ  อาภรณรัตน  (2550) สรุปความคิดจากการศึกษาเอกสารคูมือแนะแนว 

การสอนคําสอนท่ัวไป (General Directory for Catechesis, 1971) เสนอวาเปาหมายการสอนคริสต- 
ศาสนธรรม  คือ  การชวยพี่นองคริสตชนใหเปนหนึ่งเดียว  สนิทสัมพันธกับพระเยซูคริสต  และ
ดําเนินชีวิตตามคําส่ังสอนของพระองค (GDC, 1997: 80) ดังนั้น ภารกิจข้ันพื้นฐานของ 
งานอบรม ตามเอกสารคูมือแนะแนวการสอนคําสอนท่ัวไป (GDC, 1997: 85 – 86) ไดแก 

1) สงเสริมความรูดานความเช่ือในคริสตศาสนา 
2) ศึกษาเร่ืองเกีย่วกับพิธีกรรม  และศีลศักดิ์สิทธ์ิ 
3) ฝกอบรมการดําเนินชีวิตในพระคริสตเจา     และตามคําสอนของคริสตศาสนจักร

ปจจุบัน 
4) สอนใหรูจักภาวนา 
5) สอนใหรักและรับใชชุมชน  
6) สอนใหเปนธรรมทูต กลาแบงปนความเช่ือ 
สอดคลองกับแนวทางจากเอกสารการสอนคําสอนในยุคปจจุบัน  (Catechesis 

Tradendae, CT, 1979: 5) และเอกสารคําสอนคริสตศาสนจักรคาทอลิก (Catechism of the Catholic 
Church, CCC, 1992: 426) ท่ีกลาววา เปาหมายของการอบรมคริสตศาสนธรรม   คือ การพัฒนาชีวิต 
คริสตชนใหเปนหนึ่งเดียว  สนิทสัมพันธกับพระเยซูคริสตเจาอยางแนนแฟน  ดวยการดําเนินชีวิต
ตามคําสอนของพระองค 

2.2  เนื้อหาการสอนคริสตศาสนธรรม 
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม (2005: หมวดท่ี 3) ในเอกสารราง

คูมือแนะแนวการสอนคําสอนในประเทศไทย ไดอธิบายแหลงท่ีมาและเนื้อหาการสอนคริสต- 
ศาสนธรรม ดังนี้  
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2.2.1  แหลงท่ีมาของเนื้อหาคริสตศาสนธรรม  
เพื่อใหการสอนคริสตศาสนธรรมดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน เนื้อหา 

คริสตศาสนธรรมจะตองต้ังอยูบนพื้นฐานของการเผยแสดงของพระเจาท่ีปรากฏอยูในพระคัมภีร
ศักดิ์สิทธ์ิและในธรรมประเพณีของคริสตศาสนจักร ซ่ึงแสดงออกโดยผานทางการช้ีนําและการ
รับรองจากอํานาจการสอนของคริสตศาสนจักร  พิธีกรรม  เทววิทยา  ประจักษพยานชีวิตของ
บรรดาผูศักดิ์สิทธ์ิ    คุณคาทางศาสนาและวัฒนธรรมประจําทองถ่ินท่ีผูเรียนอาศัยอยู  (GDC, 1997: 
94-95) ซ่ึงนําเสนอเปนโครงสราง ดังน้ี  
 
                                     พิธีกรรม 
 
                         พระคัมภีร           คําสอนคริสตศาสนจักร 
 
                พระวาจา                                                                เทววิทยา 
 
                                ประจักษพยาน 
                                    ธรรมประเพณ ี             
                               คุณคาทางศาสนา 

                                        และวัฒนธรรม 
 

ภาพท่ี 1.  กรอบโครงสรางเนื้อหาคริสตศาสนธรรม 
 
2.2.2  หลักเกณฑในการนําเสนอเนื้อหา 

หลักเกณฑในการนําเสนอเนื้อหา ตองเนนท่ีพระเยซูคริสตเจา และขาวดี 
ท่ีพระองคนําเสนอในประวัติศาสตรมนุษยชาติ ภายใตการสืบตองานผานทางอัครสาวกและผูสืบ
ตําแหนงโดยประยุกตเขากับวัฒนธรรมและสามารถนําไปสูการดําเนินชีวิตในแตละทองถ่ิน 
กลาวคือ (คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม, 2005: 28 – 30) 

(1)  พระเยซูคริสตเจาเปนศูนยกลางในการสอนคริสตศาสนธรรม หมายถึง   
เนื้อหาคริสตศาสนธรรมเปนสารแหงพระวรสาร มิไดมาจากมนุษย   แตเปนพระวจนาตถของ 
พระเจา “คําส่ังสอนของเรามิใชของเราเอง แตเปนของผูทรงใชเรามา” (ยน 7: 16)   ดังนั้น ทุกส่ิงท่ี
การสอนคริสตศาสนธรรมถายทอดใหนั้นก็คือ “คําส่ังสอนของพระเยซูคริสตเจา” (GDC, 197: 98) 
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การมีพระเยซูคริสตเจาเปนศูนยกลางในการสอนคริสตศาสนธรรม          
จะนําไปสูการยืนยันความเช่ือในพระตรีเอกภาพ  เพราะธรรมลํ้าลึกของพระตรีเอกภาพเปน
ศูนยกลางธรรมลํ้าลึกของความเช่ือและชีวิตคริสตชน (CCC, 1992: 234; 2157, GDC, 1997:  
99-100) 

(2)  เนื้อหาคริสตศาสนธรรมเปนการประกาศเร่ืองความรอดพน   กลาวคือ
การสอนเก่ียวกับพระอาณาจักรของพระเจา  (ความยุติธรรม ความรัก สันติสุข ฯลฯ) ซ่ึงเร่ิมต้ังแต
บนโลกน้ี   (GDC, 1997: 101-102) 

ขาวดีเกี่ยวกับพระอาณาจักรของพระเจา  ท่ีประกาศเร่ืองความรอดพนนั้น  
ยอมรวมถึงเนื้อหาการปลดปลอยใหเปนอิสระจากความทุกข ความยากจน  ความอยุติธรรม 
ยาเสพติด ฉอราษฎรบังหลวง ฯลฯ  ดังนั้นสารแหงการปลดปลอย  มิอาจมีขอบเขตจํากัด ไมวาจะ
เปนดานเศรษฐกิจ   การเมือง   สังคม   หรือดานขอความเช่ือ  (GDC, 1997: 103-104)  
   (3)  เนื้อหาคริสตศาสนธรรมมีแหลงกําเนิดจากการยืนยันความเช่ือของ
คริสตศาสนจักร  อันสืบเนื่องมาจากอัครสาวก   บรรดาผูศักดิ์สิทธ์ิ   ปตาจารย   นักปราชญและ
บรรดาผูนําของคริสตศาสนจักร(GDC, 1997: 105-106) ซ่ึงมีลักษณะทางประวัติศาสตรของ 
พระธรรมลํ้าลึกแหงความรอดพน  โดยใชพระคัมภีรเปนหลักในการสอนคริสตศาสนธรรมเพ่ือจะ
แสดงใหมนุษยรูวาพระเปนเจาทรงเผยแสดงพระองคเอง “ดวยกิจการและพระวาจา” (GDC, 1997: 
107-108) 

(4)  การสอนคริสตศาสนธรรมตองมีการประสานขาวดีของพระเยซูเจาเขา
กับวัฒนธรรมทองถ่ิน (Inculturation) ซ่ึงจําเปนตองศึกษาและเขาใจอยางถองแทถึงวัฒนธรรมไทย 
โดยยึดหลักการพื้นฐานสองประการ คือ การสอดคลองกับพระวรสารและการเปนหนึ่งเดียวกับ
คริสตศาสนจักรสากล (GDC, 1997: 109 - 110) เนื้อหาการสอนคริสตศาสนธรรมตองมี 
ความครบถวนของสารแหงพระวรสาร  ในการสอนคริสตศาสนธรรมจะตองถายทอดสารแหง
พระวรสารอยางซ่ือสัตยและครบถวน  มิใชการนําเสนอแบบแบงสวนหรือบิดเบือน (GDC, 1997: 
111-113) 
     (5)  เนื้อหาการสอนคริสตศาสนธรรมตองเปนสารท่ีเขาใจงายและ 
เปนลําดับข้ันตอน  เนื่องจากขอความจริงบางประการมีพื้นฐานมาจากขอความเช่ืออ่ืนๆ และ 
มีความเช่ือมโยงกันและกัน  ดังนั้น การนําเสนอเนื้อหาคริสตศาสนธรรม  ควรเปนลําดับข้ันตอน
ดังนี้ คือ  ประวัติศาสตรแหงความรอดพน  ความเช่ือ พิธีกรรม พระบัญญัติและการภาวนา (GDC, 
1997: 114-115)  
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(6)  เน้ือหาการสอนคริสตศาสนธรรมตองเปนสารท่ีมีความหมายตอการ
ดําเนินชีวิต   การสอนคริสตศาสนธรรมมิใชสอนเร่ืองพระเจาเทานั้น  แตตองประยุกตใหเขากับ
ชีวิตมนุษย   โดยคํานึงถึงสภาพของสังคม   เศรษฐกิจ  ความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม
รวมสมัย  (GDC, 1997: 116-117) 

ท่ีสุด หลักเกณฑในการนําเสนอเน้ือหาคริสตศาสนธรรม ใหนําเสนอเนื้อหา
สอดคลองกับเอกสารคําสอนทางการของคริสตศาสนจักรฉบับลาสุด  ซ่ึงพระสันตะปาปา 
ยอหน ปอล ท่ี 2  ทรงมีคําส่ังใหแตงต้ังคณะกรรมาธิการจัดทํา   ทรงรับรองเอกสารดังกลาว วันท่ี 25 
มิถุนายน ค.ศ. 1992 และทรงมีคําส่ังใหจัดพิมพและเผยแพรหนังสือคําสอนคริสตศาสน- 
จักรคาทอลิก (Catechism of the Catholic Church) ในวันท่ี 11 ตุลาคม ค.ศ. 1992 “เพ่ือใหบาทหลวง 
และผูมีความเชื่อทุกคนใชหนังสือเลมนี้อยางสมํ่าเสมอในงานธรรมทูตของตนในการประกาศ 
ความเช่ือ...ใชเปนตนฉบับอางอิงท่ีแนนอนและถูกตองถองแทในการสอนหลักคริสตศาสนจักร
คาทอลิก  และโดยเฉพาะเพื่อการเรียบเรียงหนังสือคําสอนของทองถ่ิน”  

เนื้อหาเอกสารดังกลาว ประกอบดวยส่ีภาคสําคัญ ไดแก 
ภาค 1 การประกาศยืนยันความเช่ือ นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความเช่ือคาทอลิก   

อธิบายบทขาพเจาเช่ือ 
ภาค 2  การเฉลิมฉลองพระธรรมลํ้าลึกของพระคริสตเจา นําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับ

พิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธ์ิ     
ภาค 3  ชีวิตในพระคริสตเจา  นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของคริสต-

ชนอาศัยพระบัญญัติ 10 ประการ    
ภาค 4  การภาวนาแบบคริสตชน นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการภาวนาในชีวิต 

คริสตชน  และอธิบายบทขาแตพระบิดา  
หนังสือคําสอนทางการของคริสตศาสนจักรคาทอลิก เปนคลังแหงความเช่ือของ

คริสตศาสนจักร ท่ีมีพื้นฐานอางอิงจากพระคัมภีร   ธรรมประเพณี   คําสอนของบรรดาปตาจารย  
นักปราชญของคริสตศาสนจักรและคําสอนของพระสันตะปาปา  และสาสนจากสมณกระทรวง
ตางๆ ในสมัยปจจุบัน (GDC, 1997: 124-125) 

2.2.3  เนื้อหาคริสตศาสนธรรม 
เนื้อหาคริสตศาสนธรรมมีพื้นฐานอยูท่ีความเช่ือในพระเจา มีศูนยกลางบน 

การเผยแสดงของพระเจา ผานทางพระเยซูคริสตเจาท่ีนําเสนอขาวดีเร่ืองพระอาณาจักรของพระเจา  
โดยสํานึกถึงบทบาทของพระจิตเจาท่ีประทับอยูในคริสตศาสนจักร และตัวอยางการดําเนินชีวิต
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ของพระนางมารียและบรรดานักบุญ  โดยไมละเลยตอคุณคาวัฒนธรรมทองถ่ิน  กลาวคือ 
(คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม, 2005: 24 – 27) 

(1)  เนื้อหาคริสตศาสนธรรมมีพื้นฐานอยู ท่ีความเช่ือในพระเจา กลาวคือ 
เนื้อหาคริสตศาสนธรรมตองอยูในบริบทของความเชื่อเร่ืองพระเจา ในฐานะท่ีพระองคทรงเปน 
พระผูสรางและส่ิงสรางท่ีสําคัญท่ีสุด คือ มนุษย   โดยใหมีภาพลักษณของพระองค  (ปฐก 1:26)   
คุณลักษณะของพระเจา คือ  ทรงเปนองคแหงความรัก   ความเมตตา  เนื้อหาคริสตศาสนธรรม   
ตองนําผูเรียนใหเขาสัมผัสกับพระเจาผูประทับอยูทามกลางเรา (ยน 1:14) และเพื่อนมนุษยทุกคน  
เราทุกคนจึงเปนพี่นองกัน   รวมมือกันในการปกปอง  ดูแล  และอนุรักษส่ิงสรางตางๆ รอบตัวเรา  

(2)  ศูนยกลางการสอนคริสตศาสนธรรมอยูท่ีการเผยแสดงของพระเจา กลาวคือ 
มนุษยรูจักพระเจาไดจากการเผยแสดงของพระองคโดยผานทางกิจการและพระวาจา(GDC 38)  
ในประวัติศาสตรชาติอิสราเอล โดยผานทางบรรดาบุคคลตางๆ ในพันธสัญญาเดิม  และการเผย
แสดงของพระองคท่ีสมบูรณท่ีสุดอยูท่ีองคพระบุตรพระเยซูคริสต (ฮบ 1:1-2) 

(3)  เนื้อหาการสอนคริสตศาสนธรรมเนนความสัมพันธกับพระเยซูเจา เนื่องจาก
ชีวิตของพระเยซูคริสตทําใหรูวาพระเจาคือใคร  คําสอนของพระองคเปนหนทาง  ความจริง  และ
ชีวิต (ยน 14:6) มนุษยสามารถคนหาคําตอบของชีวิตไดจากการศึกษาชีวิตของพระองค เชน เกิดมา
ทําไม ตายแลวไปไหน ความทุกขมีความหมายอยางไร ทําความดีไปทําไม ฯลฯ การสอนคริสต-
ศาสนธรรมจึงตองนําเสนอชีวิตของพระเยซูคริสต ใหผูเรียนไดเกิดความรัก  ความศรัทธา  และ
ดําเนินชีวิตตามแบบอยางของพระองค 

(4)  เนื้อหาคริสตศาสนธรรม คือ ขาวดีเร่ืองพระอาณาจักรของพระเจา ขาวดี 
ท่ีพระเยซูคริสตทรงนํามาประกาศแกมนุษย คือ ขาวดีเร่ืองพระอาณาจักรของพระเจา  ซ่ึงเปนขาวดี
สําหรับทุกคน  เปนอาณาจักรแหงความรักและสันติสุข เปนพิเศษสําหรับผูยากจน ผูถูกทอดท้ิง ฯลฯ 
ในเวลาเดียวกันก็เปนอาณาจักรแหงความยุติธรรม และการพิพากษา (GDC 103)  และพระองคทรง
เช้ือเชิญมนุษยทุกคนใหเขามาเปนสมาชิกแหงพระอาณาจักรนี้  (มธ  28:19) 

(5) เนื้อหาคริสตศาสนธรรม เนนบทบาทของพระจิตเจา เนื่องจากขาวดีแหง
ความหวังเร่ืองพระอาณาจักรของพระเจาปรากฏอยูในชีวิต   พันธกิจ  พระทรมาน  การส้ินพระชนม 
และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสต ซ่ึงเปนอาณาจักรแหงชีวิตท่ีสําเร็จสมบูรณโดย
อาศัยพระพรของพระจิตเจา  ดังนั้น การสอนคริสตศาสนธรรมจะตองเชิญชวนใหผูเรียนเปดใจรับ
พระพรของพระจิตเจา  เพื่อความเช่ือของตนเองและความดีของสวนรวม  ภายใตพระญาณเอ้ืออาทร
ของพระเจา 
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พระจิตเจาทรงปฏิบัติพันธกิจของพระองคในคริสตศาสนจักรท่ีพระเยซู-
คริสตทรงจัดต้ังข้ึน คริสตศาสนจักรจึงเปนพระเยซูคริสตเองท่ีประทับอยูทามกลางเรา  การเช่ือฟง
คริสตศาสนจักรก็เทากับเช่ือฟงพระองค   ดังนั้น งานคริสตศาสนธรรมจะตองมีความซ่ือสัตยตอ
คริสตศาสนจักร  หนึ่งเดียว  ศักดิ์สิทธ์ิ  สากล   และสืบจากอัครสาวก   

อยางไรก็ตาม การดําเนินชีวิตตามแนวทางคริสตศาสนธรรมของพระเยซู-
คริสตมิใชวาจะราบร่ืน หรือไมมีอุปสรรคใดๆ  ดวยเหตุนี้ พระเจาทรงเมตตาประทานเคร่ืองมือ
ศักดิ์สิทธ์ิมาเพ่ือชวยเหลือมนุษยใหมีความเช่ือและพัฒนา  โดยอาศัยพระวาจา  ศีลศักดิ์สิทธ์ิ   
พระบัญญัติ  และการภาวนา  

(6)  เนื้อหาคริสตศาสนธรรม ใหนําเสนอแบบอยางการดําเนินชีวิตของสมาชิก
คริสตศาสนจักร ในบรรดาสมาชิกของคริสตศาสนจักร  พระแมมารีย  ทรงเปนแบบฉบับของ 
ผูท่ีปฏิบัติตามคําสอนของพระเจา (มธ 12: 46-50) ดังนั้น เราตองใหความสําคัญกับการสอน 
คริสตศาสนธรรมเร่ืองพระแมมารีย ผูใหกําเนิดพระเยซูคริสตเจา  พระแมทรงเปนเพื่อนรวมทาง
และแบบอยางแหงความเช่ือของเรา 

คริสตชนยังไดรับแรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิตตามหลักคําสอนของ 
พระเยซูคริสต  จากแบบอยางของบรรดาผูศักดิ์สิทธ์ิ   ผูแพรธรรม  และผูชอบธรรม ท่ีเจริญชีวิต 
เปนประจักษพยานแหงความรักและความเชื่อ ดังนั้น การสอนคริสตศาสนธรรมจะตองให
ความสําคัญกับแบบอยางชีวิต  ของบุคคลตางๆ  เหลานี้ดวย 

(7)  เนื้อหาการสอนคริสตศาสนธรรม ตองตระหนักถึงคุณคาและวัฒนธรรม  
เนื่องจากพระเจาทรงเผยแสดงพระองคในความดีงามของวัฒนธรรม  คุณคาทางศาสนาและหลัก
ศีลธรรมตางๆ ดังนั้น เนื้อหาคริสตศาสนธรรมจะตองพิจารณาถึงคุณคาและความหมายที่ดีงามจาก
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผูเรียนดวย  (GDC 95) 

3.2.4 เนื้อหาคริสตศาสนธรรมการตามวัย 
 เพื่อใหการสอนคริสตศาสนธรรมบรรลุผลตามจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน การสอน 
คริสตศาสนธรรมไมเพียงแตมุงเนนเนื้อหาคริสตศาสนธรรมเพื่อใหผู เรียนมีความรูเทานั้น  
แตจําเปนตองสนใจผูเรียนเปนสําคัญ   กลาวคือ ตองมีความรูดานจิตวิทยา ความตองการของแตละ
วัย เพ่ือจะไดพัฒนาผูเรียนใหเปนคนท่ีสมบูรณ มีความเช่ือ และคุณธรรมตามคานิยมพระวรสาร  
สามารถดําเนินชีวิตธรรมทูตอยางมีสันติสุขในสังคมไทย   จึงแบงผูเรียนเปนสามชวงอายุ คือ   
วัยผูใหญ  วัยเด็ก  และวัยเยาวชน (GDC, 1997: 171-188) ในแตละวัยจะคํานึงถึงสภาพท่ัวไป 
(หลักการและเหตุผล) บุคคลเปาหมาย เปาหมายการพัฒนา รูปแบบการอบรมและบทบาท  
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หนาท่ีของครูสอนคริสตศาสนธรรม กลาวคือ (คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม,  
2005: 34 - 62) 

1) คริสตศาสนธรรมสําหรับวัยเด็ก 
1.1)  สภาพท่ัวไป (หลักการและเหตุผล) 

 การพัฒนาของเด็กวัยนี้มีความสําคัญ  และมีอิทธิพลอยางมากตอการอบรม
เด็ก   เด็กวัยนี้เร่ิมรูจักตนเอง รูจักแยกแยะส่ิงดีและส่ิงไมดี   เรียนรูส่ิงตางๆรอบตัวไดมากข้ึน รูจัก
การใหและการรับ  การเขาหาบุคคลหรือสังคมในวงกวางข้ึน ในเวลาเดียวกัน พวกเขายังมีสังคม
เฉพาะกลุมของตน   เพื่อนจะมีอิทธิพลตอการกระทําของเขามากกวาผูใหญ 

เนื้อหาของหลักสูตรคริสตศาสนธรรมสําหรับวัยเด็ก ควรมีกิจกรรม 
ท่ีหลากหลาย  เพื่อเปดโอกาสใหเด็กๆ ไดสรางสรรคและเรียนรูเกี่ยวกับแงมุมตางๆ ของความเช่ือ
และการเรียนรูทางสังคมไดมากข้ึน โดยยึดพระคัมภีรเปนหลัก   “ดวยเหตุนี้การสอนคริสตศาสน-
ธรรมจะตองถือตามสิทธิบนพื้นฐานกลุมอายุ ท่ีหลากหลายและเสริมประกอบเขากันได    
โดยคํานึงถึงความตองการตาง ๆ  และศักยภาพของตัวผูรับท้ังหลาย” (GDC, 1997: 171) 

คริสตศาสนจักรตระหนักถึงความสําคัญของบรรดาเด็กๆ เสมอมาดัง
แนวคิดของพระสันตะปาปาเปาโลท่ี 6 ท่ีย้ําถึงความสําคัญของการสอนคริสตศาสนธรรม 
ในยุคปจจุบันโดยเฉพาะสําหรับเด็กและเยาวชน “เนื่องจากเด็กๆ และเยาวชนเปนผูท่ีกําลังเตรียมตัว
ท่ีจะเปนผูใหญในวันขางหนา   เราประกาศพระเยซูคริสตใหแกพวกเขาไดอยางไร  ท่ีจะทําใหพวก
เขาเหลานั้นเกิดความใกลชิดสนิทสัมพันธยิ่งวันยิ่งลึกซ้ึงกับพระองคมากข้ึน  โดยเฉพาะคําสอนของ
พระเยซูเจาท่ีทรงเผยแสดงแผนการของพระเจาเร่ืองอาณาจักรของพระเจา  เราตองทําอยางไร 
จึงจะใหเด็กๆ เขาใจความหมาย ความสําคัญ ส่ิงจําเปนข้ันพื้นฐาน  กฎแหงความรัก คําสัญญาและ
ความหวังในพระอาณาจักรนี้ (CT, 1979: 35) 

ดวยเหตุผลและทัศนะของความเช่ือท่ีวา  “เด็กวัยนี้มีคุณคา ท้ังเพื่อสราง
คริสตศาสนจักรและสรางสังคมมนุษย” (ChL, 1988: 47) ดังนั้น พวกเขามีสิทธิอันเนื่องมาจาก 
ศีลลางบาป  ซ่ึงทําใหตองไดรับความเคารพและความชวยเหลือในการเติบโตท้ังดานชีวิตจิต 
และชีวิตมนุษย  และไดรับการอบรม ส่ังสอนใหเขาสูชีวิตคริสตชนอยางเต็มเปยม  ดังท่ีพระเยซู-
คริสตตรัสกับบรรดาศิษยวา   “ปลอยใหเด็กเล็กๆ มาหาเราเถิด  อยาหามเลยเพราะพระอาณาจักร
ของพระเจาเปนของคนท่ีเหมือนเด็กเหลานี้”  (มก 10:14) 

1.2) บุคคลเปาหมาย 
คริสตศาสนจักรมีแนวคิดวา ความเช่ือจะชวยเสริมสรางการพัฒนาตัวบุคคล

ใหเปนคริสตชนท่ีสมบูรณข้ึน  ดังนั้น การสอนคริสตศาสนธรรมจะตองถือตามสิทธิบนพ้ืนฐาน
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กลุมอายุท่ีหลากหลาย   และเสริมประกอบเขากันได   นอกจากนี้  ยังตองตระหนักถึงวัยและ
พัฒนาการตางๆ ของเด็กในแตละชวงอายุ   ซ่ึงมีพัฒนาการและทัศนะของความเช่ือท่ีแตกตางกัน  
จึงควรมอบความเช่ือคริสตชนใหตรงกับคุณสมบัติพิเศษเฉพาะวัย  (GDC, 1997: 171, 148, 178) 
กลาวคือ 

(1) วัยทารก  หมายถึงเด็กตั้งแตแรกเกิดจนถึงกอนเกณฑเขาโรงเรียน   
เปนชวงเวลาท่ีเด็กไดรับการสอนคริสตศาสนธรรมเบ้ืองตนจากพอแมและบรรยากาศในครอบครัว
ตามประเพณีท่ีถือกันมา  การสอนคริสตศาสนธรรมในวัยทารก จึงเปนการสอนใหสวดภาวนาและ
แนะนําใหรูจักพระคัมภีร (CT, 1979: 36; GDC, 1997: 178) 

(2) วัยเด็ก หมายถึงเด็กต้ังแตเขาเรียนในระดับอนุบาลจนถึงช้ัน
ประถมศึกษา  เปนวัยท่ีเร่ิมกาวสูสังคมท่ีกวางข้ึนสูสังคมโรงเรียน วัด และกลุมกิจกรรมตางๆ  
เปนชวงเวลาแหงการเร่ิมเขาสูชีวิตคริสตชนอันเนื่องมาจากการรับศีลลางบาป  และตองทําให
สมบูรณโดยการรับศีลศักดิ์สิทธ์ิตางๆ  วัยเด็กเปนชวงเวลาแหงการฝกอบรมเร่ืองความเช่ืออยาง 
มีระบบเปนคร้ังแรก และนําเด็กเขาสูชีวิตของคริสตศาสนจักร เด็กวัยนี้ตองการความเคารพและ
ความชวยเหลือเติบโตท้ังดานฝายจิตและความเจริญทุกดานของชีวิตมนุษย  จึงเรียกรองใหการสอน 
คริสตศาสนธรรมและครูคําสอนตองประสานงานรวมมือกับผูปกครองและครูท่ีสอนในโรงเรียน   
(GDC, 1979: 177-179) 

(3)  เด็กดอยโอกาสและเด็กท่ีขาดแรงหนุนทางดานศาสนาจากครอบครัว    
ถือเปนเด็กกลุมพิเศษ ถือเปนความรับผิดชอบของกลุมคริสตชนท่ีจะตองชวยกูสถานการณแบบนี้
อยางจริงจัง  โดยการเสนอรูปแบบท่ีเหมาะสมในการจัดหาวิธีสอนคริสตศาสนธรรมท่ีสอดคลอง
กับความสามารถ  และความตองการอันแทจริงของเด็กๆ เหลานี้ (GDC, 1979: 180) 

1.3) เปาหมายการพัฒนาความรูดานคริสตศาสนธรรม 
การสอนคริสตศาสนธรรมของเด็กในวัยนี้อยูในระดับการนําเสนอพ้ืนฐาน

เร่ืองความเช่ือ   เปาหมายหลัก คือ การเสริมสรางทัศนคติในการปลูกฝงเร่ืองของศาสนา  ใหได
สัมผัสกับพระเจาในแบบท่ีเปนรูปธรรม  ช้ีใหเห็นวาพระเยซูคริสตเจาทรงเปนเพื่อน  ผูนําและ
แบบอยางใหเขาเปรียบเหมือนเปน  “แสงสวาง”  และ  “เกลือ” (มธ 5:13-16)  เพื่อความยินดีสวนตัว
และเพื่อรับใชผูอ่ืน  (CT, 1979: 38, 56)  ดังนั้น ในการสอนคริสตศาสนธรรม  จึงตองคํานึงถึงการ
พัฒนาส่ีมิติ ดังนี้ 

(1) มิติดานอัตลักษณของบุคคลมีลักษณะพื้นฐานดานอัตลักษณสวนบุคคล
ไดแก  

(1.1) มีสัมพันธภาพที่ดีตอธรรมชาติ   ตนเองและผูอ่ืน 
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(1.2) คนพบพระเจาในส่ิงสรางตาง ๆ เห็นถึงความสัมพันธของพระเจา
กับมนุษย 

(1.3) เช่ือเร่ืองพระเจา  พระบิดา  พระบุตร พระจิตและคริสตศาสน-
จักร 

(1.4) พรอมท่ีจะชวยเหลือผูอ่ืนดวยความรักตามแบบอยางของพระ-
คริสตเจา 

(2) มิติดานความสัมพันธกับพระเยซูคริสตเจามีลักษณะพ้ืนฐานท่ีสําคัญ 
ไดแก 

(2.1)  รูจักการภาวนา  พิธีกรรม  สรรเสริญและขอบพระคุณพระเจาใน
ส่ิงซ่ึงพระองคประทานสําหรับชีวิตของเขาในแตละวัน 

(2.2)  เรียนรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธ์ิตางๆ อันเปนเคร่ืองหมาย
แสดงภารกิจของพระเจาในการชวยมนุษยใหรอดพน  โดยเนนเร่ืองศีลมหาสนิทและพิธีมิสซาบูชา
ขอบพระคุณ (CCC, 1992: 1211) 

(3)  มิติดานการเปนสมาชิกของคริสตศาสนจักรสังคมและวัฒนธรรม 
มีลักษณะพื้นฐานท่ีสําคัญ ไดแก 

(3.1) เกิดความรูสึกภูมิใจท่ีไดเปนลูกของพระเจา   
(3.2) สรางความสํานึกการเปนสมาชิกในครอบครัวของพระเจา   
(3.3) มีความเสียสละ รับผิดชอบตอตนเองและครอบครัว ชุมชนและ

สังคม 
(3.4) มีความเคารพและเห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืน   

(4)  มิติดานกระแสเรียกการเปนธรรมทูต มีมิติพื้นฐานท่ีสําคัญ ไดแก 
(4.1) ดําเนินชีวิตเปนประจักษพยานถึงพระเยซูเจา ในดานความเช่ือ  

ความศรัทธาทางศาสนา เปนผูมีจิตใจดีและมีคุณธรรม 
(4.2) สามารถแบงปนความเช่ือในพระเจากับเพือ่นและครอบครัว   
(4.3) สงเสริมใหมีสวนรวมในกิจกรรมคาทอลิกและกิจกรรมของ

โรงเรียน 
1.4) รูปแบบการสอนคริสตศาสนธรรม 

เนื่องจากสภาพสังคมไทยมีลักษณะการดําเนินชีวิตแบบครอบครัว มีความ
เอ้ืออารี ไมตรีจิตตอทุกคน มีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม  และมีคุณคาสืบตอมา
ชานานอีกท้ังความรํ่ารวยในภูมิปญญาทองถ่ิน และความกลมกลืนกับธรรมชาติ  ดังนั้น ในการ
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สอนคริสตศาสนธรรมสามารถเสนอความรูเกี่ยวกับพระธรรมลํ้าลึกแหงความเช่ือ  และช้ีใหเห็น
รูปแบบชีวิตคริสตชนท่ีแทในจารีตประเพณีท่ีเปนอยู รวมถึงการเฉลิมฉลองแบบคริสตชน 
ท่ีซอนเรนอยูในวัฒนธรรมนั้นๆ เพื่อชวยใหเด็กเขาใจความเช่ือของตนอยางลึกซ้ึงยิ่งข้ึน สรางความ
ใกลชิด  ความนับถือตอพี่นองตางความเช่ือ  (GDC, 1997: 157) 

ดังนั้น รูปแบบการสอนคริสตศาสนธรรมมีความสําคัญมากในการดึงดูดเด็ก   
ควรใชทุกโอกาส   ทุกรูปแบบท่ีสามารถเอ้ืออํานวยและเหมาะสมกับวัย ใหพวกเขาหันมาสนใจ    
มีความกระตือรือลนท่ีจะเรียนรูและนําไปปฏิบัติในชีวิต    

(1)  การใหความสําคัญตอการสอนคริสตศาสนธรรมในระบบโรงเรียน 
เนื่องจากวัยเด็ก เปนชวงเวลาท่ีเขารับการศึกษาในระบบโรงเรียน 

ดังนั้นจึงใหความสําคัญตอการสอนคริสตศาสนธรรมในระบบโรงเรียน  “โรงเรียนเปนสถานท่ีเพื่อ
การเผยแผพระวรสาร  เพื่อการแพรธรรมอยางถองแท  และเพื่อกิจการเชิงอภิบาล   มิใชโดยอาศัย
กิจกรรมเสริม   หรือควบคู  หรือกิจกรรมนอกหลักสูตร แตโดยตัวของมันเองเลยทีเดียว  นั่นคืองาน
ใหการศึกษาอบรมแกบุคคลผูเปนคริสตชน” (สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย,2000: 
44)  ท้ังนี้ “โรงเรียนสามารถและสมควรจะแสดงบทบาทในงานดานการสอนคริสตศาสนธรรม
โดยเฉพาะ ในเม่ือเปาหมายทางการศึกษาของโรงเรียนมีรากฝงอยูในหลักการของคริสตศาสนา” 
(สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย, 2000: 69)  ภารกิจนี้บรรลุผลสําเร็จในโรงเรียน   
ซ่ึงมีทุกคนท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับโรงเรียน ไดแก  คณะผูบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา  
ผูปกครองและชุมชนเปนหัวใจสําคัญ  และเปนผูมีบทบาทโดยธรรมชาติ  และทดแทนอีกไมไดแลว  
ในการศึกษาของบุตรธิดาของเขา  ชุมชนในโรงเรียนยังรวมถึงตัวนักเรียนอีกดวย เพราะนักเรียน
เปนผูมีบทบาทโดยตรงในการศึกษาของตัวเอง  (GDC, 1997: 259) 

(2)  การจัดการสอนคริสตศาสนธรรมนอกระบบโรงเรียน 
นอกเหนือจากการจัดการสอนคริสตศาสนธรรมในระบบโรงเรียนแลว 

ควรใหความใสใจตอการสอนคริสตศาสนธรรมนอกระบบโรงเรียนดวย  เนื่องจากจากสภาพ
สังคมไทยท่ีอยูรวมกันกับพี่นองตางความเช่ือ  และจํานวนคาทอลิกในประเทศไทยยังมีจํานวนนอย  
เด็กๆ คริสตชนคาทอลิกจํานวนมากยังคงเรียนอยูในโรงเรียนของรัฐและโรงเรียนเอกชน 
ตามสถานท่ีตั้งของครอบครัว โอกาสในการเรียนคริสตศาสนธรรมในระบบโรงเรียนจึงไมเกิดข้ึน     
เพื่อชวยเหลือและรักษาความเช่ือของพวกเขาใหพัฒนาเติบโตขึ้น จึงจําเปนตองจัดการสอน 
คริสตศาสนธรรมในรูปแบบ  ตางๆ  ไดแก 
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(2.1)  การจัดคายคริสตศาสนธรรม  คายพระคัมภีร 
(2.2)  การสอนคริสตศาสนธรรมในวันเสาร วันอาทิตยและวันหยุด 

ในโอกาสตางๆ 
(2.3)  การเรียนคริสตศาสนธรรม - พระคัมภีรทางไปรษณีย 
(2.4)  การเรียนคริสตศาสนธรรมทางไกลโดยผานส่ือตางๆ เชน 

ส่ิงพิมพ  วิทยุ โทรทัศน ส่ืออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ 
(3) การสอนคริสตศาสนธรรมในรูปแบบกิจกรรมกลุมและตามโอกาส 

การสอนคริสตศาสนธรรมในรูปแบบกิจกรรมกลุม และการสอน 
คริสตศาสนธรรมตามโอกาสและสถานการณตามสภาพแวดลอม เปนส่ิงท่ีควรใหความสําคัญดวย 
โดยเฉพาะการสอนคริสตศาสนธรรมโดยใชกลุมกิจกรรมคาทอลิก  : เพื่อชวยเสริมสรางและพัฒนา
ความเชื่อของเด็กในมิติท่ีกวางข้ึน ในดานความรู  ความรัก  การรับใช  และเปนหนึ่งเดียวกัน    
โดยอาศัยกลุมกิจกรรมตางๆ เชน ยุวธรรมทูต กองหนาราเริง พลศีล พลมารี ยุววินเซ็นต  
เดอ ปอล  ฯลฯ และการสอนคริสตศาสนธรรมตามโอกาส : เนื่องจากสภาพการณและวัฒนธรรม 
ท่ีแตกตางกันในแตละทองถ่ินนั้น  จึงจําเปนตองมีการสอนคริสตศาสนธรรมใหกับเด็กๆ   
ตามสภาพการณ และตามโอกาสที่เหมาะสมสําหรับแตละทองถ่ินเทาท่ีสามารถจะกระทําได   
เพื่อหลอเล้ียงความเช่ือของพวกเขาใหเติบโตข้ึนในสภาพสังคมท่ีพวกเขาเจริญชีวิตอยู เชน การเขา
คายลูกเสือ-เนตรนารี  คายปจฉิมนิเทศ  วันวิชาการ  คายจริยธรรม  วันส่ือมวลชน เตรียมฉลองวัด  
การแสวงบุญ  ฯลฯ 

(4)  การสงเสริมใหเกิดความกระตือรือลนตอการศึกษาคริสตศาสนธรรม
ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

ในการสอนคริสตศาสนธรรมรูปแบบตางๆ ท่ีไดกลาวมาแลวนั้น  
ควรใชวิธีการตางๆ เพื่อใหเด็กมีความกระตือรือรนในการพัฒนาความเช่ือของตนใหมากยิ่งข้ึน โดย 

(4.1)  สอนใหสวดภาวนา   ฝกใหสวดบทภาวนาจากพระคัมภีร   
การภาวนาจากใจจะเปนจุดเร่ิมตนการผูกสัมพันธในความรักกับพระเจา (CT, 1979: 36, GDC,1997: 
178) 

(4.2) สอนดวยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อชวยเด็กๆ ใหดําเนินชีวิต
สอดคลองกับความเช่ือ  พิธีกรรม  ชีวิตคริสตศาสนจักรและการเตรียมตัวรับศีลศักดิ์สิทธ์ิตางๆ 
(CT, 1979: 37; GDC, 1997: 178) 

(4.3) ยึดพระคัมภีรเปนหลัก เปดโอกาสใหเด็กๆ ไดสรางสรรคและ
เรียนรูมากข้ึนเกี่ยวกับแงมุมตางๆ  ของความเช่ือและการเรียนรูทางสังคม   (CT, 1979: 27) 
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(4.4) ใชส่ือประกอบ เพื่อชวยการสอนคริสตศาสนธรรมเปนรูปธรรม
และมีชีวิตชีวามากข้ึน จึงควรใชส่ือประกอบ เชน เพลง ภาพประกอบ  ธรรมชาติ  ชมนิทรรศการ  
วีดีทัศน  ฯลฯ 

(4.5) การทองจํา  เนื่องจากการเฉลิมฉลองหรือการระลึกถึงเหตุการณ
สําคัญในประวัติศาสตรแหงความรอดพน เรียกรองความรูท่ีถูกตองแนชัด โดยฝกผูเรียนใหทองจํา
พระวาจาของพระเจา  บทสวด  บทตอบรับในพิธีกรรม  ประวัตินักบุญ   ฯลฯ  (CT, 1979: 55) 

อยางไรก็ตามวิธีการสอนตางๆ ท่ีใชกันอยูในการสอนคริสตศาสนธรรม 
ในปจจุบันนี้ อาจเปนเคร่ืองหมายท่ีแสดงใหเห็นถึงความมีชีวิตชีวา  และความปราดเปร่ืองแต 
ท่ีสุดแลวการท่ีเลือกเอาวิธีการใดวิธีการหนึ่งนั้น จะตองคํานึงถึงกฎข้ันพื้นฐานสําหรับชีวิตของ 
คริสตศาสนจักรท้ังหมด  นั่นคือกฎแหงความซ่ือสัตยตอพระเจาและกฎแหงความซ่ือสัตยตอมนุษย    
โดยอาศัยทัศนคติแหงความรักเพียงประการเดียว (CT, 1979: 55, CCC, 1992: 25) 

1.5) บทบาทและหนาท่ีของครูคริสตศาสนธรรมสําหรับวัยเด็ก 
ครูสอนคริสตศาสนธรรมเปนของขวัญลํ้าคาท่ีคริสตศาสนจักรสามารถ 

หยิบยื่นใหแกโลก การสรางคริสตชนท่ีเพียบพรอมดวยส่ิงท่ีเปนแกนสารสําหรับชีวิต  และเปนผูท่ี 
เบิกบานยินดีในความเช่ือของตน (CT, 1979: 61) เพื่อทํางานอยางสอดคลองกับความตองการของ
ทองถ่ิน  เพื่อทําใหพระคริสตเปนท่ีรูจัก  เปนท่ีรักและติดตามโดยผูท่ียังไมรูจักพระองคและผูท่ีมี
ความเชื่ออยูแลว  บทบาทและหนาท่ีของครูสอนคริสตศาสนธรรมสําหรับการสอนคริสตศาสน-
ธรรมสําหรับวัยเด็ก จึงมีคุณลักษณะดังนี้ 

(1.5.1) ครูสอนคริสตศาสนธรรมตองมีความสัมพันธท่ีดีกับบาน โบสถ 
โรงเรียน  ชุมชนคริสตชนและตอพี่นองตางความเช่ือ 

(1.5.2) ครูสอนคริสตศาสนธรรมตองมีหัวใจรักของความเปนพอเปนแม  
มีความเพียรทน สมํ่าเสมอ อุทิศตน  ซ่ือสัตย   เสียสละ  วางใจในพระเจาและเพื่อนมนุษย 

(1.5.3) ครูสอนคริสตศาสนธรรมมีพันธกิจอันละเอียดออนในการใหความรู
เบ้ืองตนเกี่ยวกับคําสอน เตรียมเด็กรับศีลอภัยบาป รับศีลมหาสนิทคร้ังแรก  และศีลกําลัง  
(CT, 1979: 66, GDC, 1997: 232) 

(1.5.4) ครูสอนคริสตศาสนธรรมควรพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องท้ังในดาน
ความรู ทักษะ วิธีการ  และเทคนิคกระบวนการสอนใหมๆ ท่ีเหมาะกับวัยของเด็ก 

(1.5.5) ครูสอนคริสตศาสนธรรมควรสงเสริมกระแสเรียกการเปน
บาทหลวง นักบวช  และฆราวาสผูประกาศขาวดีในคริสตศาสนา 
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2) คริสตศาสนธรรมสําหรับวัยเยาวชน 
2.1) สภาพท่ัวไป (หลักการและเหตุผล) 

งานอบรมคริสตศาสนธรรมเยาวชนเปนงานการอบรมที่ตอเนื่องมาจากวัย
เด็ก วัยเยาวชนเปนวัยหัวเล้ียวหัวตอระหวางเด็กและผูใหญ ท่ีตองเผชิญกับสภาพของสังคม 
ท่ีหลากหลาย ดังนั้น จึงเปนท่ีผูอภิบาลทั้งหลายจะตองใหความสําคัญกับพวกเขาเปนพิเศษ   
เพราะพวกเขาไมใชเปนแคความหวังสําหรับอนาคตเทานั้น แตพวกเขายังเปนบุคคลแหงโลก
ปจจุบันเปนทรัพยากรที่มีคาของคริสตศาสนจักร 

จากสภาพความเปนจริงของคริสตศาสนจักรประเทศไทย  พบวาเยาวชน
สวนหนึ่งกําลังศึกษาอยูท้ังในและนอกสถาบันของคริสตศาสนจักร อีกสวนหนึ่งกําลังทํางานท้ังใน
ภาคเกษตรกรรม  อุตสาหกรรมและงานบริการทั่วไป  เยาวชนท่ีกําลังศึกษาอยูในสถาบันของคริสต
ศาสนจักรจะไดรับการอบรมอยางตอเนื่องและเปนระบบดวยกิจกรรมที่หลากหลาย  แตท่ีกําลัง
ศึกษาอยูในสถาบันอ่ืนๆ  และท่ีตองทํางาน  อาชีพ  มักจะขาดการอบรมท่ีตอเนื่องและเปนระบบ  
จึงพบวาคริสตชนคาทอลิกในวัยเยาวชนยุคปจจุบัน มีความตองการท่ีจะเรียนรูคุณคาพระวรสาร 
เพื่อนํามาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต 

คริสตศาสนจักรใหความสําคัญกับเยาวชน เยาวชนเปนท้ังความหวังและ
ความทาทายอันยิ่งใหญสําหรับการเปล่ียนแปลงอนาคตของคริสตศาสนจักร ดังนั้น งานอภิบาลของ
คริสตศาสนจักรจึงมุงม่ันพัฒนาเยาวชนใหมีอัตลักษณของตนเอง  โดยยึดพระเยซูคริสตเจาเปนหลัก
ในการดําเนินชีวิต   พรอมกับใชศักยภาพของตนเอง เขามีสวนรวมในงานของคริสตศาสนจักรทุก
รูปแบบ  (GDC, 1997: 183) เพื่อใหเยาวชนคาทอลิกเปนผูประกาศขาวดีของพระเยซูคริสตเจา 
ในหมูเยาวชนดวยกัน   เพื่อประกาศขาวดีอาศัยภาษาของพวกเขาเอง (สภาพระสังฆราชคาทอลิก
แหงประเทศไทย, 2000: 97) 

2.2)  บุคคลเปาหมาย 
คริสตศาสนจักรไดแบงระดับการอบรมคริสตศาสนธรรมสําหรับ

เยาวชนตามความตองการและสภาพชีวิตเปนหกกลุม ดังนี้  
(1) กลุมเยาวชนคาทอลิกท่ีไดรับการอบรมคริสตศาสนธรรมตอเนื่อง

เปนระบบ    เยาวชนกลุมนี้มีการปฏิบัติศาสนกิจท่ีดีอยูแลว  จึงมีเปาหมายในการอบรมความเช่ือ
เพื่อใหเปนผูประกาศขาวดีในฐานะธรรมทูต   การเปนผูนําและการเปนประจักษพยานดวยชีวิต    

ดังนั้น การนําเสนอเนื้อหาจึงเปนการนําเสนอเร่ืองราวในพระ-
คัมภีร  แบบอยางของพระเยซูคริสต  พระนางมารีย  บรรดาอัครสาวก  บรรดาผูศักดิ์สิทธ์ิ  และ
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บุคคลท่ีมีชีวิตเปนแบบอยางท่ีดีท่ีเยาวชนประทับใจชีวิตประจําวัน  พระคัมภีรกับชีวิต  เสรีภาพ  
ปญหาสังคม  การรวมพิธีกรรม  มิตรภาพ  การวางแผนชีวิต 

(2) กลุมเยาวชนคาทอลิกท่ีละเลยหรือไมใสใจตอการปฏิบัติตนเปน 
คริสตชน ขาดการติดตอสัมพันธกับคริสตศาสนจักร เปาหมายในการอบรมความเช่ือจึงเปนการ
ปลุกจิตสํานึกในการดําเนินชีวิตคริสตชน  และทาทายเขาใหปรับเปล่ียนชีวิตเปนประจักษพยาน 
ใหเหมาะสมในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว  

ดังนั้น  การนําเสนอเนื้อหาจึงเปนการนําเสนอตัวอยางบุคคลใน
พระคัมภีร     และนําเสนอชีวิตฝายจิตของบุคคลตางๆ ท่ีไดรับพระพรพิเศษในการเปล่ียนแปลงวิถี
การดําเนินชีวิต เชน   อับราฮัม  โมเสส   เยเรมีย   อาโมส    อัครสาวก  ศักเคียส   มารีย มักดาเลนา  
นักบุญออกัสติน  นักบุญเปาโล  ฯลฯ   

(3) กลุมเยาวชนซ่ึงเปนพี่นองตางความเช่ือท่ีกําลังแสวงหาคุณคาและ
ความหมายของชีวิต เปาหมายในการอบรมความเชื่อจึงเปนการนําเยาวชนกลุมนี้มาคนหาคําตอบ
ของชีวิต พบกับพระเจา  พบคุณคาของชีวิต ตลอดจนนํามารับความเช่ือในพระเยซูคริสต 

การนําเสนอเนื้อหาจึงเปนการนําเสนอความหมายของชีวิต  
เร่ืองราวในพระคัมภีร  ในดานพิธีกรรม  การสวดภาวนา  มิตรภาพการตอนรับ  การยอมรับ 
ในความแตกตาง   เพื่อความเปนหนึ่งเดียวกัน  เสริมสรางชีวิตกลุมในคริสตศาสนจักร 

(4)  กลุมเยาวชนเพื่อเตรียมเขาสูชีวิตครอบครัว  เปาหมายในการ
อบรมความเช่ือจึงเปนการนําเยาวชนกลุมนี้ใหเขาใจบทบาทและหนาท่ีในชีวิตครอบครัว  

เนื้อหาการสอนคริสตศาสนธรรมจึงเปนการนําเสนอพระคัมภีร
ในมุมมองของชีวิตครอบครัว   ความหมายของศีลสมรส  พิธีสมรส  ศักดิ์ศรีและคุณคาของชายและ
หญิง 

(5 ) กลุมชาติพันธุ หมายถึง  กลุมเยาวชนเผาตางๆ ท่ีมีอยูในประเทศ
ไทย  เปาหมายในการอบรมคริสตศาสนธรรมจึงเปนการนําเยาวชนกลุมนี้ใหรักษาคุณคาดั้งเดิม 
ในวิถีชีวิตของตนเอง   และพบความหมายใหมตามคุณคาพระวรสาร 

เนื้อหาจึงเปนการนําเสนอเร่ืองราวในพระคัมภีร ประวัติศาสตร
ของบรรพบุรุษของตน  ประวัติคริสตศาสนจักรท้ังระดับสากลและทองถ่ินดวยกระบวนการแนว
ศาสนา วัฒนธรรม  และประเพณี 

(6) เยาวชนกลุมพิเศษ ไดแกเยาวชนท่ีพิการดานรางกาย  ผูติดเช้ือ
เอดส  ผูตองขัง  ผูอพยพ   ผูติดยาเสพติด เปาหมายในการอบรมความเช่ือจึงเปนการนําใหเยาวชน
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กลุมนี้สํานึกวาชีวิตของตนมีคุณคา  ทําใหมองเห็นความหมายและคุณคาของความทุกขยากแหง 
ไมกางเขนของพระเยซูคริสต   เกิดการยอมรับท้ังแกตนเองและสังคม 

เนื้อหาการสอนคริสตศาสนธรรมจึงเปนการนําเสนอเร่ืองราว
ชีวิตการไถกู   ผานทางกางเขนของพระเยซูคริสต และบุคคลพระคัมภีร เชน โยบ  ดาเนียล  โทบิต   
ฯลฯ  รวมท้ังคําสอนดานสังคมของคริสตศาสนจักร 

2.3)  เปาหมายการพัฒนาความรูดานคริสตศาสนธรรม 
 ประกอบดวยการพัฒนาดานอัตลักษณสวนบุคคล ชีวิตสนิทสัมพันธ

กับพระเยซูคริสตเจา การเปนสมาชิกของคริสตศาสนจักรและสังคม รวมท้ังความกระตือรือลนใน
การประกาศขาวดี ดังน้ี 

2.3.1) อัตลักษณของบุคคล   
การอบรมดานคริสตศาสนธรรมสําหรับเยาวชนคาทอลิก  

มีเปาหมายเพื่อพัฒนาอัตลักษณสวนบุคคลใหเยาวชนมีคุณลักษณะและความสํานึกในเร่ืองตอไปนี้ 
(1)  ตระหนักถึงความหมายของคําสอนศาสนากับชีวิตเยาวชน 
(2)  ใชพระคัมภีรเปนหลักในการดําเนินชีวิตและเปนมิตรกับ 

ทุกคน 
(3)  มีความรัก  ความเมตตา และมีความสัมพันธอยางดีกับ

สมาชิกในครอบครัว 
(4)  เคารพในศักดิ์ศรีของตนเองและผูอ่ืน    
(5)   มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และอนุรักษภูมิปญญา

ทองถ่ินของตน 
2.3.2) ความสนิทสัมพันธกบัพระเยซูคริสตเจา โดย 

(1)  มีชีวิตท่ีสนิทกับพระเยซูเจา  ผูเปนหนทางความจริง และชีวติ  
(ยน 14: 6) 

(2)   ตระหนักถึงการประทับอยูของพระเจาในชีวิตประจําวันดวย
การภาวนา  อานพระคัมภีร รวมพิธีกรรมและรับศีลศักดิ์สิทธ์ิ 

2.3.3) การเปนสมาชิกของคริสตศาสนจักรและสังคม โดย 
(1)   ภูมิใจในการเปนสวนหนึ่งของคริสตศาสนจักร โดยรวม

รับผิดชอบในพันธกิจตามพระพรของแตละบุคคล  
(2)   เปนเยาวชนคาทอลิกท่ีดี  มีหนาท่ีธํารงรักษา ปกปองและ

เสริมสรางคริสตศาสนจักรและสังคม 
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(3)   เสริมสรางคริสตศาสนจักรใหเจริญกาวหนาดวยการเปน 
ผูประกาศขาวดี 

2.3.4) ความกระตือรือลนในการเปนผูประกาศขาวดี  โดย 
(1)   รูจักตนเองอยางถองแท  เพ่ือเลือกและตัดสินใจในชีวิตของ

ตนเองไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
(2)   ดําเนินชีวิตเปนประจักษพยาน  เห็นคุณคาและศักดิ์ศรีของ

การเปนบุตรพระเจา 
(3)   ใหเปนผูนํา  มีสวนรวมในพิธีกรรมและกิจกรรมคาทอลิก 

2.4) รูปแบบในการอบรมคริสตศาสนธรรม 
การอบรมคริสตศาสนธรรมสําหรับเยาวชนควรเร่ิมจากประสบการณ

ชีวิต ปญหาใกลตัว โดยอาศัยพระคัมภีรเปนหลักในการดําเนินชีวิตใชกระบวนการกลุมในรูปแบบ
กิจกรรมตางๆ  หรือการสัมผัสชีวิต กระบวนการนี้จะบรรลุประสิทธิผลมากเทาใดก็ข้ึนกับ
ความสัมพันธระหวางผูอภิบาลและผูเรียน     

วิธีการท่ีเหมาะสมกับวัยนี้ก็คือ   การนําเสนอในลักษณะของการอธิบาย     
การฟง    การเสวนา   การคนควา   กระบวนการ  ไตรตรอง    และการใชส่ือท่ีเราใจ ฯลฯ 

2.5) บทบาทหนาท่ีของผูสอนคริสตศาสนธรรม 
การสอนคริสตศาสนธรรมเยาวชนมีลักษณะแตกตางจากการสอน 

คริสตศาสนธรรมวัยอ่ืนๆ  เนื่องจากพลังความสามารถท่ีมีอยูมากมายในเยาวชน  ครูสอนคริสต-
ศาสนธรรมควรมีลักษณะดังนี้ 

(1)  เปนผูรวมทางในการอบรมดานคริสตศาสนธรรม 
(2)  เปนผูใหความรู ดานขอความเช่ือของศาสนา ใหเยาวชนมีความรู

เกี่ยวกับคริสตศาสนธรรมในทุกมิติ   
(3)  เปนผูอบรมท่ีมุงใหเยาวชนเกิดการพัฒนาตนในทุกดาน เฉพาะ

อยางยิ่งดานการอบรมฝายจิต 
(4)  เปนผูปลุกเราใหเยาวชนไดใชทุกโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของ

ตน  
(5)  เปนผูชวยแนะแนวชีวิตใหเยาวชนไดคนพบคําตอบและรูจัก

ตัดสินใจเลือกอยางถูกตองในโอกาสตางๆ ตามแนวทางคุณคาพระวรสาร 
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3) คริสตศาสนธรรมสําหรับวัยผูใหญ 
3.1) สภาพท่ัวไป (หลักการและเหตุผล) 

โดยท่ัวไปเราเนนการสอนคริสตศาสนธรรมแกเด็ก โดยไมไดใหความ
สนใจมากนักตอการอบรมคริสตศาสนธรรมแกเยาวชนและผูใหญมากนัก สงผลใหการอบรม 
คริสตศาสนธรรมจึงขาดความตอเนื่อง เนื่องจากการสอนคริสตศาสนธรรมผูใหญทําใหเกิด
พัฒนาการดานความเชื่อของตนเอง  และชุมชนท้ังหมด ดังนั้น คริสตศาสนจักรคาทอลิกจึงเนนวา  
“การสอนคริสตศาสนธรรมผูใหญจึงเปนส่ิงสําคัญท่ีสุด   เนื่องจากเกี่ยวของกับบุคคลท่ีสามารถ
รับผิดชอบไดอยางเต็มท่ีแลว   การสอนคริสตศาสนธรรมวัยอ่ืนๆแมวาจําเปนก็จริง แตตองมุงไปสู
การสอนคริสตศาสนธรรมผูใหญท้ังนั้น” (GDC, 1997: 59) 

วัยผูใหญหมายถึงผูท่ีมีอายุตั้งแตอายุ 25 ปข้ึนไป หรือผูท่ีแตงงานแลว 
กลุมเปาหมายของคริสตศาสนธรรมผูใหญเปนบุคคลหลากหลายประเภท  จึงจําเปนตองมีการศึกษา
สภาพของผูเรียนในดานการศึกษา  ศาสนา  ภาษาและวัฒนธรรมทองถ่ิน ฯลฯ เพื่อจะไดกําหนด
เนื้อหาคริสตศาสนธรรมใหบรรลุวัตถุประสงคและวุฒิภาวะของความเช่ือ ซ่ึงตอไปเขาจะไดเปน 
ผูถายทอดความเช่ือในครอบครัวและสังคมใหเหมาะกับยุคสมัย 

คริสตศาสนจักรสํานึกวาพระเจาประทานพระพรสําหรับมนุษยทุกคน 
ใหเติบโตเพื่อท่ีจะเปนผูใหญและมีชีวิตแบบผูใหญ พระพรนี้มีรูปแบบท่ีครบครันท่ีสุดในองค 
พระเยซูชาวนาซาเร็ธ  “ทรงเร่ิมเทศนาส่ังสอน   มีพระชนมายุราว 30  พรรษา”  (ลก 3: 23)  ในการ
ประกาศพระอาณาจักร  การเจริญชีวิตและการใกลชิดกับพระองคผูเปนมนุษยครบครัน (อฟ 4:13-
15)  การสอนคริสตศาสนธรรมผูใหญจะตองใหถูกตองตามลักษณะเฉพาะของการเปนผูใหญ 
คริสตชนซึ่งจะมีการแสดงออกมาเปนรูปธรรมตามวัตถุประสงคและเนื้อหาสาระ  (GDC, 1997: 
173)  ดังน้ัน การสอนคริสตศาสนธรรมผูใหญ จึงตองคํานึงในเร่ืองตอไปนี้ 

(1)  สอนคริสตศาสนธรรมตามสภาพแวดลอมของผูใหญ  โดยคํานึงถึง
ประสบการณ  ปญหาดานภาษา  จิตใจ  และวัฒนธรรมทองถ่ิน ดวยความเคารพในความแตกตาง
ของบุคคล 

(2)  ผูรับศีลลางบาปทุกคนไดรับเชิญใหบรรลุความศักดิ์สิทธ์ิ  (ChL, 1988: 
57-59) 

(3)  เอาใจใสเร่ืองความสัมพันธกับชุมชน  เพื่อวาการสอนคริสตศาสนธรรม
จะไดอยูในบรรยากาศของการตอนรับและคํ้าจุนสนับสนุน 
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(4)  เอาใจใสใหดําเนินงานอภิบาลผูใหญอยางมีระบบ  โดยการสอดแทรก
การฝกอบรมดานพระคัมภีร  คําสอนดานสังคม   ศาสนสัมพันธ   คริสตสัมพันธและการบริการ
เมตตาจิต 

(5)  มีการอบรมดานคารวกิจและพิธีกรรม  สนับสนุนใหนําวัฒนธรรมมาใช
ตามความเห็นชอบของคริสตศาสนจักรทองถ่ิน  และการใชสัญลักษณในพิธีกรรมท่ีสอดคลองกับ
วิธีคิดและวิธีปฏิบัติของคนไทย  เพื่อคริสตศาสนจักรไทยจะเติบโตในความเช่ือและการเปน
ประจักษพยานถึงพระคริสตเจาในฐานะคริสตชนไทย  (GDC, 1997: 174) 

3.2) บุคคลเปาหมาย 
 การสอนคริสตศาสนธรรมผูใหญมุงไปที่ตัวบุคคล  ดังนั้น จึงตองตระหนัก

ถึงประสบการณ  สภาพแวดลอม และส่ิงทาทายตาง ๆ ท่ีผูเรียนประสบในชีวิต  เชน  ปญหาเกี่ยวกับ
ความเช่ือ ความตองการที่มีอยูหลากหลายแตกตางกัน  จึงแบงเปน  5 กลุม  คือ 

(1) ผูใหญคริสตชนท่ีดําเนินชีวิตตามความเช่ือของพวกเขาอยางยึดม่ัน  
สมํ่าเสมอและปรารถนาท่ีจะเขาใจอยางลึกซ้ึงยิ่งข้ึนในความเช่ือ  

(2) ผูใหญท่ีรับศีลลางบาปแลว  แตมิไดรับการสอนคริสตศาสนธรรมอยาง
ลึกซ้ึงเพียงพอ  หรือมิไดรับการช้ีนําใหบรรลุถึงเปาหมายการเดินทางท่ีเร่ิมจากการเขาเปนคริสตชน
หรือผิดพลาดไปจากความเช่ือ  

(3) ผูใหญท่ียังไมไดรับศีลลางบาป เปนผูท่ีสนใจศาสนาคริสต และ
ปรารถนาท่ีจะเขามาเปนคริสตชน  ตองมีการเตรียมตัวเปนคริสตชนอยางแทจริงและถูกตอง
เหมาะสม (GCD, 1997: 172)  

(4) ผูใหญท่ีเตรียมตัวเพื่อรับศีลสมรส (ระหวางคาทอลิกกับคาทอลิก) 
ผูใหญท่ีเตรียมเขาพิธีสมรส  (ระหวางคาทอลิกกับผูท่ีนับถือตางความเช่ือ)  และคําสอนครอบครัว 

(5) ผูใหญในกลุมพิเศษ  ไดแก   ผูสูงอายุ   ผูปวย  ผูติดเช้ือเอดส  ผูพิการ   
ผูอพยพยายถ่ิน  ผูติดยาเสพติด  ผูถูกคุมขัง ผูเดินทางทะเล   ผูทองเท่ียว   แรงงานตางชาติในประเทศ 
ผูขายบริการทางเพศ    ผูมีสภาพจิตเบี่ยงเบน    กลุมชาติพันธุ  เปนตน 

3.3) เปาหมายการพัฒนาการสอนคริสตศาสนธรรมสําหรับผูใหญ 
การสอนคริสตศาสนธรรมผูใหญจะตองนําเสนออยางมีระบบเกี่ยวกับความ

เช่ือคริสตชนอันครบถวนและถูกตองตามคําสอนของคริสตศาสนจักร  ใหความสําคัญอันดับแรก 
ในการประกาศเรื่องความรอดพน  อานพระคัมภีรดวยความเช่ือและหม่ันสวดภาวนา  ดังนั้น  
การสอนคริสตศาสนธรรมจึงตองคํานึงถึงการพัฒนา 4 มิติ  ดังนี้ 
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3.3.1) อัตลักษณของบุคคล  โดย 
(1) พัฒนาใหเปนผูมีความเช่ือแบบผูใหญ  รับผิดชอบหนาท่ีคริสต-

ชน  ดําเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม   มีชีวิตเรียบงาย 
(2) เนนการเปนผูนําความเช่ือในการสรางคริสตศาสนจักรระดับบาน

(Domestic Church) และ สามารถถายทอดความเช่ือใหแกลูกหลานและผูอ่ืน 
(3) รูจักรักรับใชคริสตศาสนจักรและสังคม   ตามจิตตารมณพระวร-

สาร  โดยตระหนักถึงการอยูรวมกัน  ดวยความยุติธรรมและสันติ    ตามหลักศาสนสัมพันธและ 
มีความสํานึกในการเปนชุมชน (ไมใช ตางคนตางอยู) 

3.3.2) ความสนิทสัมพันธกบัพระเยซูคริสตเจา โดย 
(1) เปนบุคคลท่ีมีประสบการณกับพระเจา  สํานึกถึงการประทับอยู

ของพระเจา    และสามารถแบงปนประสบการณความเช่ือได 
(2) สงเสริมการอบรมและพัฒนาชีวิตในพระคริสตเจาผูทรงกลับคืน

พระชนมชีพ   โดยใชพระคัมภีรในชีวิตประจําวันอยางลึกซ้ึงยิ่งข้ึน  ดําเนินชีวิตเปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกันและชวยเหลือผูยากไร 

(3) มีสวนรวมในพิธีกรรมอยางมีชีวิตชีวา  โดยเฉพาะในพิธีมิสซา
บูชาขอบพระคุณ 

(4) การภาวนา   ควรนําผูเรียนใหมีประสบการณท่ีลึกซ้ึงกับพระเจา   
ดวยการภาวนาในรูปแบบตางๆ เชน  การภาวนาจากใจการรําพึงไตรตรองพระวาจา (Lectio Divina) 
จิตภาวนา ฯลฯ    

3.3.3) การเปนสมาชิกของคริสตศาสนจักรและสังคม โดย 
(1) รูสึกรักและภูมิใจท่ีเปนสมาชิกของคริสตศาสนจักร  และไดรับ

การตอนรับอยางอบอุน  และพรอมท่ีจะรับใชคริสตศาสนจักรเต็มความสามารถ 
(2)  สงเสริมใหเปนสมาชิกวิถีชุมชนวัด (BASIC ECCLESIAL 

COMMUNITIES; BECs) ดวยการสรางคริสตศาสนจักรแบบมีสวนรวม (Asian Integrated Pastoral 
Approach; AsIPA) เพื่อ ใหคริสตชนรวมงานกับคริสตศาสนจักรในระดับวัดและชุมชนอยางดี 

(3)  สง เสริมการเสวนากับพี่นองตางความเ ช่ือ  (Interreligious 
Dialogue)  สงเสริมคริสตศาสนจักรสัมพันธ (Ecumenism) และการนําความเช่ือเขาในวัฒนธรรม
ทองถ่ิน  (Inculturation)     

3.3.4) ความกระตือรือลนในการประกาศขาวดี โดย 
(1) มีสวนรวมรับผิดชอบในพันธกิจของคริสตศาสนจักร 
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(2) สามารถเปนประจักษพยานและถายทอดความเช่ือถึงองคพระ-
คริสตเจาไดในสังคม 

(3) สงเสริมใหมีสวนรวมในองคกรคาทอลิก 
(4) มีหนาท่ีรับผิดชอบในการเปนพลเมืองท่ีดี  ในดานเศรษฐกิจ  

การเมือง และสังคม 
3.4) รูปแบบการอบรมคริสตศาสนธรรมสําหรับผูใหญ 

สถานการณและสภาพแวดลอมบางอยาง ตองการการสอนคริสตศาสน-
ธรรมในรูปแบบเฉพาะตางๆ ดังนี้  

(1) การเตรียมตัวเขาเปนคริสตชนสําหรับผูใหญควรมีรูปแบบเฉพาะ   
สภาสังคายนาวาติกันคร้ังท่ี   2   ไดร้ือฟนการเตรียมตัวเขาเปนคริสตชน (Catechumenate) สําหรับ 
ผูท่ีกําลังเตรียมเขาเปนคริสตชน(Catechumens) เพื่อชวยใหบุคคลเหลานี้ไดบรรลุวุฒิภาวะดาน 
ความเช่ือ  โดยใชพิธีรับผูใหญเขาเปนคริสตชน (RCIA)  เปนแนวทางปฏิบัติ 

(2) การอบรมตอเนื่องแกบุคคลท่ีมีหนาท่ีฝกอบรมครูคําสอนและบุคคล 
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานฆราวาสแพรธรรมและสรางชุมชนคริสตชน 

(3) การสอนคริสตศาสนธรรมในโอกาสพิเศษตางๆ ในชีวิตของคริสต-
ศาสนจักรและในสังคม  เชน  ตรีวารฉลองวัด  การอบรมคูสมรส  พิธีสมรส  พิธีลางบาป  การรับศีล
ศักดิ์สิทธ์ิอ่ืนๆ  การภาวนาอุทิศใหผูลวงลับ พิธีปลงศพ รณรงคจิตตารมณมหาพรต รณรงคใน
เทศกาลและวันสําคัญตางๆ การประกวดเทียนปสกา  การประกวดดาวและถ้ําพระกุมาร  กองบุญ
ขาว ฯลฯ 

(4) การสอนคริสตศาสนธรรมโดยใชศรัทธาประชาชน (Popular Devotion) 
และวัฒนธรรมทองถ่ินใหสอดคลองกับปพิธีกรรม เชน   มรรคาศักดิ์สิทธ์ิ มิสซาวันศุกรตนเดือน 
นพวารพระมารดานิจจานุเคราะห สวดสายประคํา พิธีแหพระรูปแมพระ การจาริกแสวงบุญท้ังใน
และตางประเทศ 

(5) การสอนคริสตศาสนธรรมโดยใชส่ือตางๆ เชน ส่ิงพิมพคาทอลิก   
วีดีทัศน รายการวิทยุ  รายการโทรทัศน  เว็บไซต ขาวสารคาทอลิก  คําสอนและพระคัมภีรไปรษณีย 

(6) การสอนคําสอนกลุมพิเศษ  โดยพิจารณาการใชรูปแบบการสอนตาม
ความเหมาะสมของแตละกลุม    เพื่อเปนแนวทาง ความหวัง  และกําลังใจในการดําเนินชีวิต  เชน   
ผูสูงอายุ   ผูพิการ  ฯลฯ 

3.5) บทบาทและหนาท่ีของครูสอนคริสตศาสนธรรมสําหรับผูใหญ 
ครูสอนคริสตศาสนธรรมสําหรับผูใหญ  ควรมีบทบาทหนาท่ี   ดังนี ้
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(1)  เปนธรรมทูต    เสียสละ    และมีน้ําใจ 
(2)  เปนผูอภิบาล   ผูนําทางวิญญาณ   และท่ีปรึกษา 
(3)  เปนมโนธรรมของสังคม   ประจักษพยาน   แบบอยางและสอนดวยชีวิต 
(4)  เปนครู ผูใหความรู ผูอบรม เขาใจสถานการณในสังคม และเขาใจใน

พัฒนาการชีวติของผูเรียน  
(5)  เพิ่มเติมความรูดานศาสนาและสังคมอยางตอเน่ือง  
(6)  เปนมิตร  และผูรวมเดนิทางกับผูเรียน 

3. วิธีการสอนคริสตศาสนธรรม 
 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม (2005: หมวดท่ี 5) ในเอกสารรางคูมือแนะ
แนวการสอนคําสอนในประเทศไทย เสนอวิธีการสอนคริสตศาสนธรรม ดังนี้ 

3.1  ภูมิหลังทางประวัติศาสตรและสภาพการณวิธีการถายทอดความเชื่อคริสตศาสนาใน
ประเทศไทย 

ในอดีต สมัยท่ีคริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทยอยูภายใตการบริหารงานดาน 
คริสตศาสนธรรมของบรรดามิสชันนารีจากคณะนักบวชตางๆ ท่ีเปนชาวตางชาติ  สังคมมีความ
แตกตางจากปจจุบัน  วัดเปนศูนยกลางของชีวิตคริสตชน  ตั้งแตเกิดจนตาย เชน ท่ีอยูอาศัย   
การทํามาหากิน   การศึกษาอบรม   การปรึกษาหารือเพื่อแกปญหาตางๆ  ในชีวิต และการใหบริการ
ศีลศักดิ์สิทธ์ิตางๆ เปนตน  คริสตชนคาทอลิกมีความศรัทธาและเกาะกลุมกันอยางเหนียวแนน  
เสียงระฆังของวัด   มีบทบาทตอการดําเนินชีวิตประจําวันของสัตบุรุษ   มีการสวดภาวนาพรหมถือ
สารท้ังสามเวลา  การภาวนาคํ่าพรอมกัน ในบานมีแทนพระเปนศูนยกลางของบานคริสตชน
คาทอลิกไดรับการถายทอดความเช่ือดวยวิธีการทองจําขอคําสอนไดอยางข้ึนใจจากหนังสือคําสอน
ท่ีมีลักษณะถามตอบประกอบคําอธิบายเปนเร่ืองๆอยางชัดเจน    

เปนส่ิงนาช่ืนชมท่ีมีมุขนายก  บาทหลวง  นักบวชและฆราวาสบางทานไดพยายาม
เรียบเรียงหนังสือคําสอนคริสตศาสนาท่ีเปนภาษาไทย  เพื่อใชในการอบรมคริสตศาสนธรรม 
รวมท้ังมีการดําเนินการจัดทําหนังสือคําสอนอยางตอเน่ือง 

ตอมา สถานการณท้ังทางดานสังคม  การศึกษา  การงาน  เศรษฐกิจเร่ิมเปล่ียน 
แปลงไป  ชีวิตของคริสตชนคาทอลิกเร่ิมซับซอนมากยิ่งข้ึน  ชีวิตความเช่ือไมไดรับการขัดเกลาจาก
ทางวัดแตเพียงดานเดียว   แตจากส่ือสารมวลชน แนวความคิดและคานิยมของโลกสมัยใหมตาง ๆ  
อีกดวย  ดังนั้น คริสตศาสนจักรจึงตองปรับกระบวนการทํางานของตนเองในการทํางานดาน 
คริสตศาสนธรรมน้ี  ท้ังทางดานการเตรียมบุคลากร   วิธีการ   
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รูปแบบและวิธีการสอนคําสอนในประเทศไทยที่กระทํากันมาในอดีต ไดมีการ
เปล่ียนแปลงไปดวยแรงผลักดันหลายๆ ประการ โดยเฉพาะจากสภาสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2  
(ค.ศ. 1962-1965)   ท่ีเนนใหคริสตศาสนจักรเปนผูเผยแผคําสอนของพระเยซูเจา  นําขาวดีแหงความ
รอดพนไปยังนานาชาติ เรียกรองใหมีการปรับปรุงการสอนคริสตศาสนธรรมใหทันกับเหตุการณ
และความตองการของทองถ่ิน  โดยมีการการปรับปรุงท้ังในรูปแบบและวิธีการ  

แตเดิมการสอนจะใหความสําคัญกับ  “ความรู”  คือ ตองการสอนใหผูเรียนไดรูวา
พระเยซูเจาคือใคร   แตรูปแบบใหมเนนท่ี  “ใจ”   หรือ  “ประสบการณ”  กลาวคือใหผูเรียนได
สัมผัสกับความรักความเมตตาของพระเจา โดยรับรูวาพระเจาทรงรักเราและโลกอยางไร   
การสอนท่ีเนนการทองจํา จึงเปล่ียนเปนการใหผูเรียนไดเกิดประสบการณโดยผานทางกิจกรรมหรอื
การปฏิบัติจริง   วิธีการนี้เรียกวาการสอนแบบ   ซีซีพี (Christian Community  Program) คือเปน
วิธีการสอนแบบอุปมานรูปแบบหนึ่ง(Inductive Method)  ซ่ึงสภาประมุขแหงบาทหลวง
โรมันคาทอลิก ประเทศไทยใหการสนับสนุนเพื่อใชสําหรับการสอนในประเทศไทย  ตั้งแต   
 ค.ศ.  1976 อยางไรก็ตามการสอนแบบอนุมาน (Deductive) ท่ีเนนขอคําสอนเปนหลักแลวนําสูการ
ปฏิบัติก็ยังมีการใชอยูท่ัว ๆ ไป  

3.2 แนวทางเบ้ืองตนในการใชวิธีการสอนคริสตศาสนธรรมของคริสตศาสนจักร
คาทอลิก ประเทศไทยในยุคปจจุบัน 

คณะกรรมการเพื่อคริสตศาสนธรรม (2005) ไดวิเคราะหแนวทางการสอนคริสต- 
ศาสนธรรมไว 5 แนวทาง ดังน้ี  (2005: 68 – 74) 

3.2.1 แนวทางที่หนึ่ง  “ประสิทธิภาพของวิธีการข้ึนอยูกบัการใชท่ีชาญฉลาด” 
 อุปสรรคสําหรับในการสอนคริสตศาสนธรรมใหมีประสิทธิภาพน้ันไมไดอยูท่ี

ครูสอนคริสตศาสนธรรมคนไทยขาดวิธีการ  หรือส่ืออุปกรณ  แตอยูท่ีการใชการประยุกตและ 
การพัฒนาวิธีการตางๆ   นั้นอยางชาญฉลาด  วิธีการทุกอยางข้ึนอยูกับผูใช ครูสอนคริสตศาสน
ธรรมจะตองไดรับการฝกใหมีประสบการณในการสอนหลายๆ รูปแบบโดยใหรูวาทําไมตองใช
วิธีการนี้และจะประยุกตหรือปรับเปล่ียนอยางไรใหเขากับผูเรียนของเรา  โดยครูสอนคริสตศาสน-
ธรรมจะตองฝกทักษะในเรื่องตางๆ โดย 

1)  ใหสามารถดึงเอาความหมายของชีวิตคริสตชนออกมาจากประสบการณ
ชีวิตประจําวันของตนเอง และของผูสนใจออกมา  

2)  นําความหมายของชีวิตนั้นมาเทียบกับคุณคาท่ีถูกตองของสังคมไทย  และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับคุณคาแหงพระวรสาร ซ่ึงข้ันตอนนี้ครูสอนคริสตศาสนธรรมจะตองเปน 
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ผูช้ีแนะในการกระทําเชนนี้   ครูสอนคริสตศาสนธรรมจะตองเรียนรูท่ีจะปรับวิธีการใหเหมาะสม
กับผูสนใจอยูตลอดเวลา  

3.2.2  แนวทางท่ีสอง  “วิธีการท่ีดี ไมไดมีเพียงวิธีการเดียวเทานัน้”     
การสอนคริสตศาสนธรรม ตองใชวิธีการที่หลายหลาก  โดยพิจารณาถึงสภาพ

ทางจิตวิทยาและวุฒิภาวะของผูสนใจ  ดังนั้น ครูคําสอนนอกจากจะศึกษาศาสตรเกี่ยวกับพระเจา
แลว ยังตองศึกษาศาสตรตาง ๆ  เกี่ยวกับมนุษยดวย เนื่องจากผูเรียน มีความแตกตางกัน ท้ังวุฒิภาวะ 
ประสบการณ จึงจําเปนตองเรียนรูกระบวนการพัฒนาทางดานความเช่ือ  และการบรรลุวุฒิภาวะ 
ของบุคคลในวัยตางๆ ใหมากข้ึน  เพราะประสบการณความเช่ือของเด็กยอมแตกตางไปจากวัย
เยาวชนหรือวัยผูใหญ เปนตน จึงจําเปนตงพิจารณาความตองการและขีดความสามารถของบุคคล  

ยิ่งกวานั้น อยาลืมวาคริสตศาสนจักรเช่ือวา  “ขาวดีเ ร่ืองอาณาจักรของ 
พระเจา”  ก็ยังแสดงออกดวยวิธีการที่หลากหลายเชนเดียวกัน ดังจะเห็นไดวาเร่ืองราวเกี่ยวกับ
แผนการของพระเจานั้นยังดําเนินตอไปในโลกปจจุบัน และจะสมบูรณไดก็ตอเม่ือพระเยซูคริสตเจา
จะเสด็จกลับมาอีกคร้ังหนึ่ง  พระวาจาของพระเจายังคงมีบทบาทตอโลกท่ีกําลังเปล่ียนแปลง และ 
คริสตชนทุกคนไดรับเรียกมาเพ่ือใหเปนประจักษพยานตอความจริงนี้ในฐานะท่ีเปนประชากรของ
พระองคดวยวิธีการที่แตกตางกันไป   ดังแบบอยางของบรรดาประกาศก อัครสาวก และบรรพบุรุษ
แหงความเช่ือคริสตชนในอดีต    

นอกจากนั้น “ขาวดีเร่ืองอาณาจักรของพระเจา” เปนขาวดีสําหรับคนทุกยุค 
ทุกสมัย แมกาลเวลาจะเปล่ียนแปลงไป  พระวาจาของพระเจาทามกลางมวลมนุษยก็ยังคงไดรับ 
การพัฒนาและประยุกตเพื่อเปนหลักในการดําเนินชีวิตของคริสตชนตอไป การตีความและการนํา 
พระวาจาของพระเจาไปใชนี้ จึงกอใหเกิดวิธีการศึกษาตาง ๆ มากมาย  คุณคาของพระวาจาของ 
พระเจา   ยิ่งใหญเกินกวาท่ีจะใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งในการทําความเขาใจ 

3.2.3 แนวทางท่ีสาม “เนนวิธีการที่ถูกตองของงานคริสตศาสนธรรม คือ พระคัมภีร 
ธรรมประเพณี พิธีกรรม คําสอนของคริสตศาสนจักรและประสบการณมนุษย” 

แมวาจะยอมรับความหลากหลายของวิธีการ แตทุกวิธีการจะตองมีพื้นฐาน
บางอยางรวมกัน พื้นฐานเหลานี้จะชวยทําใหวิธีการท่ีใชเปนวิธีการท่ีถูกตองของงานสอนคริสต-
ศาสนธรรม พื้นฐานตางๆ ไดแก พระคัมภีร  ธรรมประเพณี  พิธีกรรม  คําสอนของคริสตศาสน-
จักรและประสบการณมนุษย   ถาไมมีพระคัมภีรในการสอนนั้นก็ไมใชคําสอนของคริสตชน     
ถาไมมีธรรมประเพณี  เราก็เปนแคนักพระคัมภีรหรือนักปรัชญา ถาไมมีพิธีกรรมก็เปนความรูแค
สติปญญาเทานั้นไมมีการตอบสนอง  เพราะพระวาจาของพระเจาเสด็จลงมาบังเกิดอยูในสังคม
มนุษยดวยและถาไมมีพื้นฐานอยูบนประสบการณ  มนุษยเราก็จะไมใหความสนใจกับตัวบุคคล 
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ความสัมพันธระหวางบุคคล   สังคม  โลกเราจะมีแตขาวสาร  แตไมมีผูฟง  จึงหมายความวาวิธีการ
ท่ีเราใชจะตองตอบสนองแนวทางปฏิบัติสองประการดวยกันคือ ความสัตยซ่ือตอพระวาจา   
และคําสอนของคริสตศาสนจักร  และความเปนไปของมนุษยในโลกปจจุบัน 

3.2.4  แนวทางประการที่ส่ี “บรรยากาศท่ีดีทําใหการเรียนคําสอนมีประสิทธิภาพ” 
ความสําเร็จของการสอนคริสตศาสนธรรม ข้ึนอยูกับความพรอมของสภาพ 

แวดลอมทางดานจิตใจ อารมณ  และลักษณะทางกายภาพของการสอนคําสอน ชีวิตของกลุม 
คริสตชนท่ีมีชีวิตชีวา   ท่ีแสดงออกดวยทาทีของความเช่ือศรัทธา   มีบรรยากาศแหงการตอนรับเปน
กันเอง  ส่ิงเหลานี้เปนลักษณะพื้นฐานท่ีจะทําใหการสอนคริสตศาสนธรรมมีประสิทธิภาพ 

สภาพแวดลอมของแตละสถานท่ีเปนองคประกอบสําคัญในการกําหนด
วิธีการ วิธีการท่ีใชไดผลในสถานท่ีแหงหนึ่งอาจจะไมเหมาะกับสถานท่ีอีกแหงหนึ่งก็ได ดังนั้น 
การใหความสําคัญกับสภาพแวดลอม จึงเปนสวนสําคัญท่ีจะชวยใหเราสามารถแกปญหาใหเกิด
ความสมดุลระหวางขอความเช่ือ  หลักศีลธรรม   และการภาวนาได 

ยิ่งกวานั้น โดยท่ัวไปแลว งานการสอนคริสตศาสนธรรมมักจะอยูภายใตเร่ือง
ท่ีสําคัญๆสามประการ ไดแก  คําสอนเร่ืองพิธีกรรม (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) นอกจากนั้นยังมีวันฉลองทางศาสนาอ่ืนๆมากมาย สุดทายการสอนคําสอนแบบ
ทางการ เปนการสอนแบบมีระบบ มีการจัดการโดยผานทางวัด   โรงเรียน หรือชุมชนคริสตชน  
เปนตน 

3.2.5 แนวทางที่หา “พระจิตเจาผูประทานความสําเร็จ”   
 การสอนคริสตศาสนธรรมจะประสบผลสําเร็จไมได ถาไมไดรับความชวยเหลือ

จากพระจิตเจา  กอนอ่ืนหมดงานคริสตศาสนธรรม คือ  การนําผูเชื่อแลวใหมีชีวิตแหงความเช่ือ     
ความหวัง   และความรักท่ีสมบูรณ ในพระเยซูคริสตเจา  ส่ิงเหลานี้เปนพระพรท่ีพระเจาประทาน
ใหแกคริสตชน  ไมไดเกิดข้ึนจากคุณงามความดีอะไรของคริสตชน  เปนพระจิตเจาท่ีทรงชวยเหลือ
ครูสอนคริสตศาสนธรรมใหพัฒนาปรับปรุงตนจนสามารถส่ือสารหรือถายทอดความเช่ือคริสตชน
ไดอยางถูกตอง  เนื่องจากจุดมุงหมายของการสอน ไมไดหยุดอยูแคใหผูเรียนไดประพฤติตน 
ตามคําสอนของคริสตศาสนาเทานั้น  แตใหพวกเขาเกิด “ความเช่ือ” ไมใชแคใหมีการดําเนินชีวิต
แบบคริสตชนเทานั้น  แตใหเกิดการกลับใจอยางแทจริง ดังนั้น เสรีภาพจึงเปนเร่ืองท่ีสําคัญตอ 
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ความเช่ือของคริสตชน  ในดานหน่ึงพระเจาประทานพระพรใหแกมนุษยดวยพระทัยอิสระโดยผาน
ทางพระบุตรเยซูคริสตและพระจิตเจา  สวนมนุษยเองก็ตอบรับพระพรและการเรียกของพระเจา 
ดวยใจอิสระเชนกัน  ดังนั้น ครูสอนคริสตศาสนธรรมจะตองไวตอความละเอียดออนแหงความรัก
ของพระเจาและการแสวงหาพระเจาในสวนของมนุษย 

3.3  วิธีการสอนคําสอนสําหรับคริสตชนไทยในยุคปจจุบัน 
คณะกรรมการเพื่อคริสตศาสนธรรม (2005) ไดวิเคราะหวิธีการสอนคริสตศาสน-

ธรรมสําหรับคริสตชนคาทอลิกชาวไทยไวสามรูปแบบ สรุปความไดดังนี้  (2005: 74 – 89) 
3.3.1  การสอนคําสอนแบบบูรณาการและเปนระบบ 

การสอนคริสตศาสนธรรมแบบบูรณาการและอยางเปนระบบ หมายถึง 
การสอนคริสตศาสนธรรมโดยท่ีผูสอนจะตองผสมผสานสาระสําคัญของคริสตศาสนธรรม ไดแก 

1) ความรูเกี่ยวกับพระวาจาของพระเจา 
2) การเฉลิมฉลองความเช่ือดวยศีลศักดิ์สิทธ์ิ 
3) การประกาศความเช่ือคริสตชนดวยการดําเนินชีวิตประจําวัน 
การบูรณาการสาระสําคัญท้ังสามประการนี้ตองมีลักษณะกลมกลืน และอยูใน

ทุกรูปแบบของการสอนคริสตศาสนธรรม รวมทั้งเปนหลักในการประเมินประสิทธิภาพและความ
สมบูรณของโครงการหรือบทเรียนคําสอนในทุกรูปแบบ เนื่องจากการสอนคริสตศาสนธรรม
จะตองดําเนินการใหตรงกับหลักแหงความสัตยซ่ือสองประการ คือ  “ความสัตยซ่ือตอพระเจา”   
และ “ความสัตยซ่ือตอมนุษย”   ในพระเยซูคริสตเจา นอกจากเราจะตองสอนโดยมีความ “สัตยซ่ือ
ตอคริสตศาสนจักร”  ซ่ึงแสดงออกในวิธีการสอนคําสอนเพ่ือสรางชุมชน กลาวคือ 

1) ความสัตยซ่ือตอพระเจา 
ลักษณะเฉพาะของการสอนเพ่ือพัฒนาความเช่ือของคริสตชน สาระสําคัญ

ข้ึนอยูกับเนื้อหาของการสอนมากกวากระบวนการสอน  เนื้อหาการสอนไดแกเร่ืองพระธรรมลํ้าลึก
แหงชีวิตของพระเยซูคริสตเจา   เนื่องจากงานคริสตศาสนธรรม คือ งานถายทอดความหมายของ
พระธรรมลํ้าลึกของพระเยซูคริสตเจาไปสูผูเรียน  ความเชื่อหรือความสัตยซ่ือตอพระเจาของ 
คริสตชนในสมัยเร่ิมแรก แสดงออกโดยศาสนบริการของคริสตศาสนจักรใน  5  รูปแบบ (กจ 2:42,  
44-47) ไดแก การประกาศขาวดีของพระเยซูคริสตเจา (Kerygma) การสอนและความเขาใจขาวดีนั้น 
(Didache)  การบิปงและการสรรเสริญพระเจารวมกัน (Liturgia)  การกอตั้งเปนชุมชนและการ 
มีสิทธิในส่ิงของตางๆรวมกัน (Koinonia) และการเปนประจักษพยานแหงความรักดวยการรับใช
เพื่อนมนุษยทุกคนในพระคริสตเจา (Diakonia) 
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ท้ังหารูปแบบของงานศาสนบริการดังกลาวขางตนดําเนินไปตามลําดับข้ัน 
เร่ิมตนดวยการประกาศขาวดีของพระเยซูคริสตเจา (Kerygma) แกพี่นองชาวไทยท่ีสนใจทุกคน      
หมายความวา คริสตศาสนจักรจะตองใชทุกวิถีทางท่ีจะทําใหพระวาจาของพระเจาหยั่งรากลึกเขา
ไปในหัวใจของประชาชนทุกคน ทุกวัย การไดฟงเร่ืองราวของพระเยซูเจาจะตองทําใหผูฟงตองการ
คนหาความหมายท่ีลึกซ้ึงกวา  และตองการจะไตรถามหรืออยากรูเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของ 
คริสตชนมากข้ึน จากน้ันจึงนําสูข้ันการสอน (Didache)  เพื่อพัฒนา  “ความรู”  เกี่ยวกับชีวิตของ
พระเยซูคริสตเจาใหเกิดความเขาใจในความหมายท่ีถูกตอง  ซ่ึงในทางปฏิบัติครูสอนคริสตศาสน-
ธรรมสามารถกระทําไดโดย    

(1) ใหขอความจริงแหงความเช่ือคริสตชนสัมพันธกับปญหาของชีวิต    
(2) ศึกษาหรืออานเทววิทยาและคําส่ังสอนของคริสตศาสนจักรใหมาก  
(3) นําขอความเช่ือของคาทอลิกเขาสูวงสนทนาในวัด  โรงเรียนในกลุม

สนทนา   หรือในการสอนคําสอนผูใหญ    
อยางไรก็ตาม  “การรู”  อยางเดียวเทานั้นยังไมเพียงพอจะตองมีการ “ปฏิบัติ

ความจริง”   ในการดําเนินชีวิตติดตามพระเยซูคริสตดวยการรับใชดวยความรักในขั้นนี้การสอน 
คริสตศาสนธรรมจะตองนําเสนอหลักศีลธรรม (Diakonia) ท่ีจําเปนดวยเรื่องของพระบัญญัติของ 
พระเจา  ความสุขท่ีแทจริง  บทเทศนในระหวางอาหารค่ําคร้ังสุดทาย  ดวยการนําเสนอในลักษณะ
ของกรณีศึกษา   บทบาทสมมุติ   การแกปญหาการทําคานิยมใหกระจาง (Value Clarification) ฯลฯ 
โดยใหสอดคลองกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของสังคมไทยในปจจุบัน  มิติทางจริยธรรมแหงความ
เช่ือของคริสตชนจะตองครอบคลุมถึงความดีเชิงศีลธรรมท่ีมาจากแบบฉบับความดีและความรักของ
พระเยซูเจาเอง  และจากความนึกคิดดวยเหตุและผลที่ไดมาจากการอบรมทางมโนธรรมของมนุษย
แตละคนอีกดวย 

การเร่ิมเขาสูพระธรรมลํ้าลึกของพระเยซูคริสตเจาหมายความวา แตละคน
จะตองกาวลงไปใหลึกกวา  “การรู” และ “การปฏิบัติ”   นั้นคือ เขาไปใหถึง “ความรัก” โดยผาน
ทางการเฉลิมฉลองพิธีกรรม (Liturgia) ในชุมชนคริสตชน (Koinonia)  ผูเรียนคริสตศาสนธรรม
จะตองเรียนรูท่ีจะเขามามีสวนรวมในพิธีกรรมของสวนรวม   ดังนั้น วิธีการสอนคริสตศาสนธรรม
จะตองกระทําอยางสรางสรรค   เพื่อจะใหคริสตชนคาทอลิกไทยไดมีสวนรวมรับผิดชอบมีบทบาท
ในการเสริมสรางและทําใหกลุมคริสตชนของเราเขมแข็งดวยการรวมเฉลิมฉลองพิธีกรรมและ 
ศีลศักดิ์สิทธ์ิของชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ 
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2) ความสัตยซ่ือตอมนุษย 
วิธีการสอนแบบบูรณาการนี้ ไมไดหมายความแคการทําใหเนื้อหาของ 

คําสอนมีความสมดุลยกันเทานั้น  แตยังจะตองทําใหเนื้อหาสัมพันธโดยตรงกับผูเรียน ใหแนวทาง
ดําเนินชีวิตทางศีลธรรม ใหมีสวนรวมในการเฉลิมฉลองศีลศักดิ์สิทธ์ิตางๆ  ดังนั้น ความหมายแรก
ของการสอนตามหลัก “ความสัตยซ่ือตอมนุษย” ก็คือ การใหความสําคัญกับตัวบุคคล ชุมชน และ
ประวัติของผูเรียนอยางจริงจัง  

อนึ่ง วิธีการสอนคริสตศาสนธรรมดวยการทองจํา ท่ีคร้ังหนึ่งเคยเปนแนวทาง
สําคัญในการสอน แตมาไดใหความสําคัญนอยลง  ซ่ึงทําใหเยาวชนคนรุนใหมรูจักบทภาวนา
พื้นฐาน หรือขอความเชื่อของคริสตศาสนจักรนอยลง ดังนั้น ในสมัยปจจุบันจึงจําเปนท่ีจะตอง
รักษาสมดุลยระหวางความเขาใจกับความจําใหเหมาะสม  วิธีการสอนแบบการใชความจํายังมี
ความสําคัญและความจําเปน (GDC, 1997:154) เพราะการทองจําเปนวิธีการรักษาและถายทอด
ความเช่ือจากชนรุนหนึ่งมาสูชนอีกรุนหนึ่ง  เร่ืองท่ีตองจดจําใหได   เชน  บทขาพเจาเช่ือ  ขาแต 
พระบิดา วันทามารีอา  สิริพึงมี   บทแสดงความเชื่อ  บทแสดงความรัก  บทแสดงความไวใจ   
บทแสดงความทุกข  รวมท้ังบทภาวนาในพิธีมิสซา  ขอความสําคัญๆจากพระคัมภีร   บัญญัติสิบ
ประการ   ความสุขแทจริง และบัญญัติของคริสตศาสนจักร  การจําเร่ืองเหลานี้  ถาไดมีการอธิบาย
ถึงความหมายอยางดีแลว ก็จะเปนวิธีการที่ชัดเจนในการถายทอดความเชื่อสูชนรุนหลังตอไป    
แมวาสถานท่ีนั้นๆ จะขาดแคลนบาทหลวงหรือครูคริสตศาสนธรรมก็ตาม   ดังนั้น ในการสอน 
คริสตศาสนธรรมแตละคร้ัง   มีสองเร่ืองท่ีเราควรพิจารณาในดานความจํา คือ 

(1)   เนื้อหาท่ีสําคัญๆ 
(2)   บทภาวนาและขอความเช่ือ 

การสอนแบบบูรณาการเรียกรองใหใสใจตอ “มิติดานพฤติกรรม”   ดังในเอกสารการฟนฟูคําสอน
สําหรับเอเชีย (Renewed Catechesis for Asia : Towards the year 2000 and beyond, 1995: 17)  
ใหแนวทางวามิติดานพฤติกรรมเปนเร่ืองท่ีแสดงถึงการมีวุฒิภาวะของผูเรียน วิธีการสอน 
คริสตศาสนธรรมจะตองเปนวิธีการที่กอใหเกิด   “ประสบการณ” ท่ีเกี่ยวพันกับปญหาทางศีลธรรม
ท่ีเกิดข้ึนรอบๆตัวของผูเรียน  และเปนเร่ืองท่ีผูเรียนกําลังสับสนตัดสินใจไมได   การศึกษาจิตวิทยา
เร่ืองกระบวนการพัฒนาบุคคลตามลําดับข้ันตาง ๆ สามารถชวยครูคริสตศาสนธรรมวางแผน 
การสอนหรือจัดหลักสูตรการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเปน“แรงจูงใจ” เปนส่ิงท่ี
สําคัญที่จะผลักดันใหมนุษยปฏิบัติหรือไมปฏิบัติ ดังนั้น ครูสอนคริสตศาสนธรรมจะตองสราง
แรงจูงใจท่ีดีเพ่ือใหผูเรียนไดเห็นถึงความสําคัญ  หรือประโยชนของการประพฤติปฏิบัติตามหลัก
ศีลธรรมของศาสนา  ในการสอนคําสอนเร่ืองหลักศีลธรรมนั้น  เราควรท่ีจะใหผูเรียนไดมีโอกาส
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ฝกปฏิบัติการแกปญหาทางศีลธรรม โดยเนนใหผูเรียนไดเกิด“ความรูสึก” และ“จินตนาการ”  
โดยการใชวิธีกรณีศึกษา การอภิปราย ฯลฯ  ผานทางเหตุการณ   และปรากฏการณตางๆ และ
การศึกษาและสรางความสัมพันธสวนบุคคลกับบุคคลท่ีเปนแบบอยางในดานศีลธรรมเปนตน 

ท่ีสุด การแสดงออกถึงความเช่ือท่ีสําคัญและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือ  
“การเฉลิมฉลองพิธีกรรม” การเฉลิมฉลองพิธีกรรมเปนชวงเวลาพิเศษท่ีผูเรียนจะไดเปดหัวใจ
ตอนรับการเช้ือเชิญและการทาทายของพลังแหงพระวาจาของพระเจา  เปาหมายประการหนึ่งของ
การสอนคําสอนก็คือการนําผูเรียนใหเขามารวมเฉลิมฉลองพิธีกรรมกับชุมชนคริสตชน  ดังนั้น   
วิธีการสอนจะตองใชการเฉลิมฉลองพิธีกรรมและกิจศรัทธาตางๆ ใหเปนประโยชนตอการสอน  
ท้ังสวนบุคคล ครอบครัว หมูบานประเทศ ชีวิตประจําวัน  และในวงจรชีวิต ฯลฯ  เพื่อทําใหผูเรียน
ไดเกิดความเขาใจอยางลึกซ้ึง   และเกิดสํานึกในความรักของพระเจา  ในฐานะท่ีทรงเปนบิดาของ
เรามนุษยทุกคน 

3.3.2  การสอนคริสตศาสนธรรมแบบการประสานขาวดีเขากับวัฒนธรรมทองถ่ิน 
การสอนคริสตศาสนธรรมดวยการประสานขาวดีเขากับวัฒนธรรมทองถ่ิน 

(Inculturation)  มีความหมายในสองลักษณะ กลาวคือ 
1) ประการแรก  ขาวดีของพระคริสตเจาจะตองแสดงออกโดยผานทางรูปภาพ   

สัญลักษณ    หรือพิธีกรรมท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมไทย  
2) ประการท่ีสอง   คุณคา  ทัศนคติและแนวปฏิบัติตามวิถีชีวิตไทยเองจะตอง

ไดรับการวิเคราะหตามแนวทางแหงคําสอนของคริสตชน 
แนวคิดดังกลาวมีพื้นฐานจากพระคัมภีรในบทจดหมายถึงชาวฮีบรูท่ีวา 

“ในอดีต พระเจาตรัสกับบรรพบุรุษของเราโดยทางประกาศกหลายวาระและหลายวิธี  คร้ันสมัยนี้
เปนวาระสุดทาย  พระองคตรัสกับเราโดยทางพระบุตร พระเจาทรงสถาปนาพระบุตรใหเปนทายาท
ครอบครองทุกส่ิง”  (ฮบ 1:1-2)   ดังนั้น ครูสอนคริสตศาสนธรรมจะตองเปนผูสืบทอดพันธกิจของ
พระเจา   ในการชวยกันทําใหพระบุตร พระเยซูคริสตเจา  ไดครอบครองจิตใจของมนุษยทุกคน    
โดยผานทางแนวคิด   ลักษณะการแสดงออกและภาษา  เพื่อใหเกิดการยอมรับ   “ขาวดี” นี้ในบริบท
ท่ีคุนเคยของตนเอง    

การสอนคริสตศาสนธรรมในลักษณะนี้ ไมไดเปนเพียงการถายทอดขาวดีของ
พระเจาเทานั้น  แตยังเปนการแสดงออกใหผูเรียนไดรูวาพวกเขา  สามารถตอบสนองการเรียกของ
พระเจาตามแนวทางการดําเนินชีวิตของตนไดอยางไร  

การสอนคริสตศาสนธรรมในรูปแบบการนําความเช่ือคริสตชนเขาสูวิถีชีวิตนี้
มีลักษณะเปน  “กระบวนการ”  ท่ีไมไดมีรูปแบบสําเร็จรูป  แตเปนงานท่ีตองอาศัยการสรางสรรค    
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ความพยายามอยางแนวแนและตอเนื่องท่ีจะคนหารูปแบบการแสดงออกในพิธีนมัสการในการ
ดําเนินชีวิตใหถูกตองท้ังทางวิถีชีวิตและตามคําสอนของคริสตศาสนจักร  คริสตศาสนจักรคาทอลิก
ประเทศไทยจะตองมีองคกรหรือสถาบันท่ีรับผิดชอบศึกษาดานวัฒนธรรมโดยตรงพรอมกับการ
สงเสริม  ฝกอบรมสมาชิกของคริสตศาสนจักรใหเรียนรูและตระหนักถึงคุณคาของวิถีชีวิตตาม
สภาพแวดลอมท่ีตนอาศัยอยู (สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย, 2000: 123)  เนื่องจาก
การนําความเช่ือเขาสูวิถีชีวิตนี้ มิใชเปนเพียงการกระทําแตภายนอกเพื่อใหขาวดีของพระเจาดึงดูด
ความสนใจของชาวไทยไดมากข้ึนหรือเพียงแคประดับประดากันอยางผิวเผิน ตรงกันขามจะตอง
กระทํากันอยางถึงสวนท่ีลึกท่ีสุดของจิตใจ   ปจเจกชนและชุมชนโดยใหขาวดีไดเขาไปสัมผัสสวน
ลึกที่สุดของจิตใจของพวกเขา (GDC, 1997: 109 ) 

การสอนคริสตศาสนธรรมในรูปแบบการนําความเช่ือเขาสูวิถีชีวิตนี้ ครูสอน 
คริสตศาสนธรรมจะตองสังเเกตดูวาคุณคา  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีอะไรบางท่ีควร “รับเอามา” 
ดวยวาคุณคานั้นสอดคลองกับความเช่ือคริสตชน สวนอีกทางหน่ึงจะตองแสวงหาทาง “ชําระลาง”   
และ   “แปรรูป”  หลักเกณฑแนวคิดและรูปแบบการดําเนินชีวิตท้ังหลายท่ีขัดแยงกับพระอาณาจักร
ของพระเจา     

การสังเกตคุณคาในแนวทางนี้มีการควบคุมดวยหลักพื้นฐานสองประการ  คือ 
ความสอดคลองกับพระวรสาร และเปนหนึ่งเดียวกับคริสตศาสนจักรสากล (GDC, 1997:  109)    
ในขณะเดียวกัน  การสอนคริสตศาสนธรรมในรูปแบบนี้  ครูสอนคริสตศาสนธรรมจะตองกระทํา
ดวยความรอบคอบ  เพราะเปนงานท่ีละเอียดออน และจะกระทบกับความรูสึกของบุคคลอ่ืนได     
ดังนั้น เราจะตองกระทําดวยเจตนาที่บริสุทธ์ิ   ดวยความเคารพและไมแบงแยก  (สภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย, 2000: 140)  

4.3.3  การสอนคริสตศาสนธรรมเพ่ือสรางชุมชน  
การถายทอดความเช่ือหรือการอบรมคริสตศาสนธรรม เปนกระบวนการท่ีทํา

ใหบุคคลตางๆ มีความเช่ือไดเขาเปนหนึ่งเดียวกับพระธรรมลํ้าลึกของพระเยซูคริสตเจา โดยอาศัย
ความเชื่อชีวิตแหงความเช่ือเปนตัวกลางท่ีเช่ือมโยงใหบุคคลตางๆ มีความสัมพันธตอกัน  
เพราะพวกเขาเช่ือ เปนประจักษพยานและนมัสการพระเยซูคริสตเจา พระเจาแตองคเดียวรวมกัน  
และความเช่ือจะเติบโตจนบรรลุความสมบูรณแบบไดก็โดยอาศัยการสนับสนุนจากบรรยากาศ 
ของครอบครัว  หองเรียน และชุมชน ดังนั้น ลักษณะเฉพาะของงานสอนคริสตศาสนธรรม 
ก็คือ “ชุมชนแหงความเช่ือ” การสอนคริสตศาสนธรรมจะตองกาวใหไกลไปกวาการสอน 
คริสตศาสนธรรมในระบบโรงเรียน  โดยพัฒนาไปสูการสอนแบบ  “ชุมชนแหงความเช่ือท่ีอยูใน 
วิถีชีวิตแบบไทย”  
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ดังนั้น งานสอนคริสตศาสนธรรมจะตองเปนกิจกรรมของคริสตศาสนจักร 
ท่ีดําเนินงานโดยคริสตศาสนจักร  ในคริสตศาสนจักร  และเพื่อคริสตศาสนจักร  กลาวคือ  

(1) งานสอนคริสตศาสนธรรมกระทํา   “โดย”  คริสตศาสนจักร  เนื่องจาก    
“งานคําสอนจะตองเปนงานท่ีพระศาสนจักท้ังมวลจะตองรวมกันรับผิดชอบ”  (CT, 1979: 16)
สมาชิกแตละคนของคริสตศาสนจักรจะตองมีสวนรับผิดชอบในดานตางๆ ตามความถนัดของ 
แตละคน      

(2) งานสอนคริสตศาสนธรรม กระทํา  “ในคริสตศาสนจักร”  หมายความวา 
งานสอนคริสตศาสนธรรมจะตองกระทําในชุมชนคริสตชน เชน โบสถ ครอบครัว โรงเรียน และ
กลุมกิจกรรมตางๆ    

(3) งานสอนคริสตศาสนธรรมกระทํา  “เพื่อคริสตศาสนจักร”  หมายความวา
งานสอนคริสตศาสนธรรมมิใชกระทําเพื่อใครคนหน่ึงคนใด  แต “เพื่อเสริมสรางชีวิตภายในชุมชน
ของผูมีความเช่ือ และของกิจกรรมภายนอกในฐานะท่ีเปนคริสตศาสนจักรแหงธรรมทูต”  
(CT, 1979: 15)   ครูสอนคริสตศาสนธรรมจะตองชวยทําใหชุมชนของคริสตศาสนจักรมีชีวิตชีวา 
และสามารถเปนประจักษพยานชีวิตคริสตชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  (GDC, 1997: 35)  

อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาทัศนะของสังคมวิทยา การสอนคริสตศาสนธรรม 
คือ กระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization Process)  ท่ีสําคัญยิ่งประเภทหนึ่ง เพราะการ
สอนคริสตศาสนธรรมเปนการทํานุบํารุง  หลอเล้ียง  และนํามวลสมาชิกของชุมชนคริสตชน
คาทอลิกใหมีความเช่ือท่ีสมบูรณ (Maturity of Faith) ในแงนี้งานสอนคริสตศาสนธรรมจึงมี
เปาหมายหลักสามประการดวยกัน กลาวคือ  

(1) เพื่อใหความเช่ือของสมาชิกไดเติบโตจนถึงข้ันสมบูรณ  
(2) เพ่ือพัฒนาความผูกพันของผูเรียนโดยการนําพวกเขาเขาสูชุมชนทองถ่ิน

อยางเปนลําดับข้ันตอน  
(3)  ทํานุบํารุงสืบทอดและเผยแผชีวิตแหงศีลศักดิ์ สิทธ์ิและโครงสราง 

การดําเนินชีวิตพื้นฐานท่ีชวยใหสมาชิกแตละคนไดสรางสรรคอัตลักษณและความเขาใจตนเอง  
ในฐานะท่ีเปนครสิตชนคาทอลิกอยางแทจริง  

วิธีการสอนคริสตศาสนธรรมเพ่ือสรางชุมชนจึงเปนการผสมผสานระหวาง
เร่ืองสวนบุคคล  (การเติบโตในความเช่ือ)  กับชุมชน (ความผูกพันทางความเช่ือ) และการสืบทอด
ธรรมประเพณีของคริสตศาสนา (ศีลศักดิ์สิทธ์ิ  ศาสนพิธีและการดําเนินชีวิตแบบคริสตชน
คาทอลิก)  
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อยางไรก็ตาม ในเรื่องการสอนคริสตศาสนธรรมเพ่ือสรางชุมชนคริสตชนนี้    
จะตองไมลดความสําคัญของความศรัทธาสวนบุคคลลง  แตตรงกันขามเราจะตองพัฒนาสมาชิกแต
ละคนใหมีความเชื่อท่ีเขมแข็งโดยใหพวกเขาไดรูจัก และยอมรับพระเยซูเจาวาพระองคทรงเปน 
พระเจาและพระผูไถของตัวของเขาเองโดยเฉพาะใหตัวของเขาไดกลายเปนสานุศิษยของพระองค
ซ่ึงหมายความวาไดซึมซับเอาความคิด  คุณคา  ทัศนคติ   และการดําเนินชีวิตของพระเยซูคริสตเจา
โดยแสดงตนออกมาอยางเปดเผยเพื่อเปน  “ประจักษพยานแหงความเช่ือ”   อยางแทจริง นี่เปน
แนวทางในการอบรมท่ีพระเยซูเจาทรงใชกับบรรดาศิษยของพระองค   ซ่ึงคริสตศาสนจักรในฐานะ
ท่ีเปนมารดาและครูของคริสตชนไดกระทําสืบทอดตอกันมา ดังนั้น ผูท่ีเปนบิดามารดาจะตอง
ตระหนักถึงบทบาทความสําคัญ และพลังของการดําเนินชีวิตท่ีเปนประจักษพยานตอบุตรหลาน
และบุคคลท่ัวไปในชุมชนของเรา 

บทบาทของกระบวนการอบรมในลักษณะนี้เรียกรองใหผูอบรมหรือครูสอน 
คริสตศาสนธรรมตองมีความเช่ืออยางแรงกลา  เนื่องจากชีวิตของครูสอนคริสตศาสนธรรมจะตอง
เปนส่ือกลางระหวางผูเรียนรูกับพระเยซูคริสตเจาผูทรงกลับฟนคืนชีพ   ความเปนส่ือกลางนี้ 
จะเปนไปอยางสมบูรณแบบไดโดยอาศัยการขับเคล่ือนและการดลใจจากพระจิตเจา  ครูสอน 
คริสตศาสนธรรมเปนผูแทนของพระเยซูคริสตเจาและขอคําสอนพระองคตอหนาชุมชนอยางท่ีจะ
หาใครมาแทนท่ีไมไดเลย บทบาทของครูสอนคริสตศาสนธรรมจึงเปนการนําทุกคนใหเขามา 
มีความสัมพันธท่ีดีกับพระเยซูคริสตเจาไมใชเพื่อตนเอง 

การสรางความสัมพันธในชุมชนเรียกรองใหคริสตชนแตละคนมีความ 
สัมพันธกับผูอ่ืนอยางถูกตอง ดวยชีวิตท่ีเปนประจักษพยานถึงความช่ืนชมยินดีท่ีไดมี  “ชีวิตใน 
พระเยซูคริสตเจา”   และมีพลังในใจท่ีจะกาวออกมาเสวนา  สรางความเปนเพื่อนกับทุกๆคน 
แนวทางปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพและมีพลังท่ีจะทําใหงานคําสอนของเราประสบผลสําเร็จ คือ   
การทํางานรวมกันอยางเปน “หมูคณะ” ของครูสอนคริสตศาสนธรรม โดยมี  “ขาวดี” ของ 
พระเยซูคริสตเปนรากฐานเพ่ือเปนเคร่ืองหมายถึง  “สันติสุขและความยินดี” ในองคพระเจา   
จากแบบฉบับอันดีงามน้ีครูคําสอนสามารถสราง  “ชุมชน”  ข้ึนในระหวางผูเรียน  และแสดงใหเห็น
ถึงการเปนบุคคลแหงการภาวนาและการรับใชในฐานะท่ีเปนศิษยของพระเยซูคริสตเจาอยางแทจริง  

องคกรและกลุมกิจกรรมตางๆในคริสตศาสนจักรหรือโบสถคริสตชนจะตอง
ไดรับการเอาใจใสเปนพิเศษ  เพราะกลุมผูเรียนคริสตศาสนธรรมเหลานี้เรียนรูคําสอนของพระเยซู- 
คริสตเจา และนําเอาศรัทธาน้ีไปปฏิบัติตนตามแนวทางของกลุม  หรือองคกรของตนเอง  ตัวอยาง 
เชน  กลุมเยาวชนเราตองจัดโครงการสอนคําสอนเยาวชนใหตรงกับความตองการของพวกเขา     
ท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบ ท้ังสวนรวมและสวนตัว โดยจัดใหมีรูปแบบและมีวิธีการ 
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ท่ีหลากหลายแตกตางกันไป เชน การชุมนุมภาวนา  การศึกษาพระคัมภีร การเขาเงียบ  
การจัดกิจกรรมชวยเหลือสังคม   กิจเมตตาตางๆ  กลุมเลนกีฬา และนันทนาการตางๆ  การจาริก
แสวงบุญ  ฯลฯ  สวนกิจกรรมสําหรับผูใหญ   เชน  การศึกษาและการแบงปนพระวาจาในรูปแบบ
ตางๆ เชน Lectio Divina เปนตน (GDC, 1997: 71)  

การสอนคําสอนแบบสรางกลุมชุมชนคริสตชนนี้  สภาสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 
2 ไดร้ือฟนกระบวนการเตรียมตัวเขาเปนคริสตชน (Catechumenate) สําหรับผูท่ีเตรียมตัวเขาเปน 
คริสตชน รวมท้ังคริสตชนท่ียังไมไดรับการอบรมเพียงพอในความเช่ือ   ดังนั้น วิธีการสอนโดย 
การใช “พิธีรับผูใหญเขาเปนคริสตชน” (RCIA) จึงเปนวิธีการที่เหมาะสมสําหรับคริสตศาสน- 
จักรไทยจึงควรกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติและประกอบพิธีการตางๆ (GDC, 1997: 214) 
 คริสตศาสนจักรสํานึกวาชีวิตคริสตชนเปนชีวิตท่ีเขาอยูในพระธรรมลํ้าลึกแหงชีวิตของ
พระเยซูคริสตเจาท่ีเรียกวาพระธรรมลํ้าลึกปสกาเปนชีวิตท่ีคริสตชนจะตองคอยๆเปล่ียนแปลง
ตนเอง  ใหมีชีวิตเหมือนพระคริสตเจาการสอนคําสอนจึงเปนกระบวนการท่ีชวยทําใหชีวิตแหง
ความเชื่อนี้เขมแข็งข้ึนโดยอาศัยชุมชนเปนผูหลอเล้ียง  ดังนั้นวิธีการสอนคําสอน มิใชเปนเพียง
วิธีการหรือเทคนิคธรรมดาเทานั้น  แตเปนสาระแกนสารของชีวิต 
 การอบรมเพื่อเสริมสรางความเช่ือเปนกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตเปนความเช่ือ 
ท่ีคอย ๆ  พัฒนาไปอยางมีลําดับข้ันตอนตามจังหวะของชีวิตซ่ึงเราสามารถทําความเขาใจได 
โดยอาศัยจิตวิทยา   สังคมวิทยา   และมานุษยวิทยา   แตสําหรับบางคน  พระเจาประทานความรัก
และพระพรพิเศษใหเปนผูศักดิ์สิทธ์ิไดโดยขามข้ันตอนของชีวิต 
 ครูสอนคริสตศาสนธรรมเปนผูท่ีทําใหงานดังกลาวขางตนบรรลุผลดวยศักยภาพของตน 
คริสตศาสนจักรไทยจําเปนตองฝกอบรมครูคําสอนหรือผูประสานงานคําสอนใหมีคุณภาพ   
เปนครูคําสอนท่ีตระหนักตอการเผยแสดงของพระเจา  การทรงนําของพระจิต  และความตองการ
ของมนุษย  ขณะเดียวกันก็เคารพอิสรภาพและความคิดสรางสรรคของผูเรียนโดยมีความตระหนัก
ถึงความสําคัญของพระจิตเจาในการสอน  ครูสอนคริสตศาสนธรรมจะตองเลือกวิธีการใดวิธีการ
หนึ่งมาใชโดยมีพื้นฐานท้ังในดานของความศักดิ์สิทธ์ิและศาสตรตางๆของมนุษยกลาวคือ ครูสอน 
คริสตศาสนธรรมตองสามารถทํางานโดยมีความรูจากแหลงขอมูลพื้นฐานของงานคําสอน  คือ  
พระคัมภีร  คําสอนของคริสตศาสนจักร พิธีกรรม และประสบการณมนุษย จากองคประกอบเหลานี้
ครูคําสอนจึงสามารถคิดหาวิธีการประยุกต หรือปรับวิธีการสอนตามความคิดสรางสรรคของ 
ตนเองได 
 วิธีการใดท่ีสอดคลองกับลักษณะของวิธีการสอนคําสอนท้ังสามประการดังกลาวขางตน    
สามารถรับใชพระเจา  โดยนําพระพรแหงความเช่ือของพระเจามาใหกับคริสตชนไทยอยางสมบูรณ   
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ท้ังนี้ใหวิธีการนั้นตรงกับ  “หลักความสัตยซ่ือตอพระเจา  และตอมนุษย โดยมีทัศนคติแหงความรัก
เปนพื้นฐานแตประการเดียว” (CT, 1979: 55) 
 
ตอนท่ี 2 แนวการสอนในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี 

1. แนวคิด/หลักการ 
แนวการสอนในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี ดําเนินการตามประกาศกระทรวง 

ศึกษาธิการ เร่ืองหลักเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซ่ึงมีแนวคิด/หลักการ
อยู ท่ีแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ . 2545 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  
(แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545)    

ซ่ึง พันธศักดิ์ พลสารัมย (ไมระบุป) อธิบายวาปจจุบันประเทศไทยไดตราพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซ่ึงมีผลตอการเรียนการสอนอยางมาก โดยไดกําหนดความมุงหมาย
และหลักการคือ “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย
และสติปญญา ความรู คุณธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยาง 
มีความสุข” พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 ซ่ึงนับเปนการศึกษาพัฒนาคนในทุกดาน  
ผูรับการศึกษาจึงจะเปนคนดี คนเกง และมีความสุข นอกจากนี้ยังไดกํา หนดแนวทางในการจัด
การศึกษาไวคือ “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ 
พัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสํา คัญท่ีสุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มีกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย ตลอดจน 
จัดเนื้อหาสาระและ กิจกรรมที่สอดคลองกับความสนใจ” นับวาเปนนโยบายการศึกษาท่ีตระหนัก
ในความแตกตางระหวางบุคคลและเปนการศึกษาท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 

การพัฒนาคนใหมีคุณภาพจึงเปนเร่ืองท่ีมีความจําเปนอยางยิ่ง โดยมีการศึกษาเปนกลไก 
ท่ีสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของคนใหสามารถพัฒนาศักยภาพท่ีมีอยูในตัวคนไดอยางเต็มท่ี ทําให
เปนคนท่ีรูจักคิดวิเคราะห รูจักแกปญหา รูจักเรียนรูดวยตนเอง สามารถปรับตัวใหทันการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
เปนสุข  สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 
มาตรา 6 ท่ีกําหนดวาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ัง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ
อยูรวมกับคนอ่ืนไดอยางมีความสุข  นอกจากนั้น ในพระราชบัญญัติดังกลาว มาตรา 7 กําหนดวา
กระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาท่ี เสรีภาพ 
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ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  มีความภาคภูมิใจในความเปน
ไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมท้ังสงเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมของชาติ  การกีฬา ภูมิปญญาทองถ่ิน และความรูอันเปนสากล  ตลอดจนอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง  
 มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ใฝรู และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง 

นอกจากนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2545  มาตรา 47 ยังกําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และมาตรา 48 ท่ีกําหนดใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงาน
ประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน  เพื่อนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  ซ่ึงองคการ
สหประชาชาติ (1998, อางใน อุทุมพร จามรมานและคณะ, 2544 ) ไดกลาวถึงมาตรฐานคุณภาพของ
อุดมศึกษาไว ดังนี้ 

1) คุณภาพของบุคลากร  ซ่ึงครอบคลุมถึงการท่ีบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาจะไดรับ
การยอมรับในสังคม และมีฐานะทางการเงินท่ีเหมาะสม มีความมุงม่ันท่ีจะลดความไมเทาเทียมกัน
ในบุคลากรอุดมศึกษา เชน ในสวนท่ีเกี่ยวกับเพศ การดูแลใหการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล 
ใหเปนไปอยางเปนธรรม (Merit Principle) การจัดใหบุคลากรทางการศึกษาฝกอบรมตามท่ีบุคลากร
ตองการเพื่อใหทํางานไดอยางเต็มท่ีในสังคมท่ีกําลังเปล่ียนแปลง การวางระบบและสรางแรงจูงใจ
เพื่อกระตุนใหนักวิจัยไดทํางานวิจัยเปนทีมสหวิทยาการและเปนโครงการเฉพาะเร่ือง (Thematic 
Project) ซ่ึงแตกตางจากวิธีการท่ีทํามาแตเดิม ท่ีมักจะตางคนตางทํา 

2) คุณภาพของหลักสูตร ซ่ึงจะตองครอบคลุมถึงการดูแลเปนพิเศษในเร่ืองคํานิยามของ
จุดมุงหมายในการสอนท่ีจะตองใหสัมพันธกับขอกําหนดของงานและความจําเปนของสังคม  
การปรับกระบวนการสอนเพื่อสรางใหเด็กมีความกระตือรือรน(Active) และสามารถพัฒนาทักษะ
ในการจัดการได การขยายและการเปดใหยืดหยุนมากข้ึน ในการใชอุปกรณเคร่ืองมือตาง ๆ เพื่อให
มีการใชอุปกรณเกี่ยวกับเทคโนโลยีขาวสาร ขอมูลไดอยางเต็มท่ีรวมถึงการพิจารณาส่ิงแวดลอม 
ใหมีความพอเหมาะพอดีกับความเปนนานาชาติและเครือขายของหลักสูตร  นักศึกษาและครู 

3) คุณภาพของผูเรียน ผูเรียนถือไดวา เปนวัตถุดิบสําคัญของการอุดมศึกษา ซ่ึงควรจะ
ไดรับการเอาใจใสเปนพิเศษ โดยเฉพาะในเร่ืองของการรับเขาท่ีจะตองใหสอดคลองกับความ 
สามารถและความต้ังใจของผูเรียนเอง  นโยบายเชิงรุกเกี่ยวกับผูเรียนท่ีดอยโอกาสก็เปนส่ิงท่ีควร
สนับสนุนใหเกิดข้ึน  การแลกเปล่ียนเช่ือมโยงอุดมศึกษากับมัธยมศึกษาก็เปนส่ิงท่ีควรจัดทําข้ึน 
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รวมท้ังเสริมใหหนวยงานท่ีดูแลในชวงเปล่ียนจากมัธยมศึกษามาสูอุดมศึกษา เพื่อไมใหการศึกษา
ตองขาดตอนไปก็เปนส่ิงท่ีควรสนับสนุนใหเกิดข้ึน 

4) คุณภาพของโครงสรางพื้นฐาน โครงสรางพื้นฐานรวมทั้งส่ิงแวดลอมท้ังภายนอก
ภายในสถาบันจําเปนตองไดรับการดูแลใหมีคุณภาพสูง รวมทั้งโครงสรางที่สัมพันธกับการใชและ
การพัฒนาเทคโนโลยีขาวสารขอมูล ซ่ึงมีความสําคัญมากเชนกัน การสงเสริมใหเกิดมหาวิทยาลัย
เสมือนจริง (Virtual University) ก็เปนส่ิงจําเปน ซ่ึงจะตองมากับระบบเครือขายและเครื่องมือ
อุปกรณทางการศึกษาทางไกลเปนองคประกอบสําคัญ 

5) คุณภาพของการจัดการคุณภาพของการจัดการท่ียูเนสโกเนนเปนพิเศษในการปฏิรูปนี้
คือ การรวมมือกับหนวยและองคกรตาง ๆ ท่ีแวดลอมสถาบันอุดมศึกษาอยู เพราะเปนไปไมไดท่ี
สถาบันอุดมศึกษาจะอยูโดยแยกตัวโดดๆ จากสังคม 

ดังนั้น จึงสรุปมาตรฐานคุณภาพทางการอุดมศึกษา หรือคุณภาพในระดับสถาบันอุดมศึกษา
จึงหมายถึงระดับของคุณภาพผลผลิตตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามความในพระราช- 
บัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 มาตรา 8 ไดแก การผลิตบัณฑิต งานวิจัย งานบริการ
ทางวิชาการสูสังคม และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ซ่ึงแตละอยางอาจใหคําจํากดัความไดดังนี ้(อุทุมพร จามรมานและคณะ, 2544) 
1) คุณภาพบัณฑิต หมายถึง คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาท่ีสอดคลองกับวัตถุ 

ประสงคของหลักสูตรนั้นๆ สอดคลองกับผูใชบัณฑิตในสาขาน้ันๆ ตลอดจนสอดคลองกับกําลังคน
ของประเทศ และไดมาตรฐานของการศึกษาในสาขานั้นๆ  

2) คุณภาพงานวิจัย หมายถึง งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสาร (ในตาง 
ประเทศ) ท่ียอมรับในสาขานั้นๆ  

3) คุณภาพงานบริการทางวิชาการสูสังคม หมายถึง ระดับความรู ความสามารถ ทักษะ 
ทัศนคติ ท่ีดีของท้ังผูใหและผูรับบริการทางวิชาการดังกลาวในสังคม/ชุมชน นั้นๆ  

4) คุณภาพงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดแก ความรู ทัศนคติท่ีดี ทักษะ ความช่ืนชม
ของท้ังผูดําเนินงานและผูรับผลการดําเนินงานนั้น 

ดังนั้น การเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ในสถาบันอุดมศึกษา ตองดําเนินอยางมีคุณภาพ
สอดคลองกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

จึงกลาวไดวา แนวคิด/หลักการการสอนรายวิชาตางๆ ในสถาบันอุดมศึกษา ดําเนินตาม
ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร ท่ีเปนเกณฑมาตรฐานของสํานักมาตรฐานและประเมินผล
อุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไวเปนเกณฑ มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
อุดมศึกษา พ.ศ. 2548 เอาไวแลวนั้น นับเปนการกําหนดแนวทางของการบริหารจัดการเรียน 
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การสอนของผูสอนและเปาหมาย ของการจัดกิจกรรมตางๆในช้ันเรียนหรือนอกช้ันเรียน เพ่ือให
สามารถบรรลุจุดมุงหมายของการผลิตบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาระดับ ปริญญาตรี ใหมีความ 
สัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา 
ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา  และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชานั้นๆ โดยมุงเนน
การผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยอาศัยส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  
เพ่ือเสริมสรางและพัฒนานักศึกษาใหสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม มีความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบ  หมั่นแสวงหาความรูดวยตนเอง และสามารถ
ติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี  รวมท้ังใหเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม ดังในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545) มาตรา 8 ท่ีใหแนวทางการจัดการศึกษา 
ใหยึดหลักดังนี้ 

(1) เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน  
(2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  
(3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง 
และมาตรา 22 ท่ีกําหนดวาการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ 

เรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

2. จุดมุงหมาย 
สุภัชฌาน ศรีเอ่ียม  (2551) อธิบายวาการสอนมีความสําคัญในสถาบันอุดมศึกษา เพราะเปน

ภารกิจท่ีชวยใหเกิดการผลิตนิสิตนักศึกษาขึ้นตามความตองการของสังคม  ดวยเหตุนี้จึงควรให
ความสําคัญกับการหลักการสอนนิสิตนักศึกษาเพื่อใหนิสิตนักศึกษาไดรับความรูจากอาจารยผูสอน
อยางเต็มท่ี สามารถนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชหรือคิดสรางสรรคความรูใหมๆ เพ่ิมเติมได  ดังนั้น
อาจารยนอกจากจะมีความรูทางดานวิชาการแลวควรคํานึงถึงความรูทางดานหลักการสอนเพื่อให
นิสิตนักศึกษาเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพเปนพลังในการพัฒนาประเทศชาติ 
ในอนาคต 

การสอนเปนหนึ่งในภารกิจหลักท่ีสําคัญของสถาบันอุดมศึกษา  เนื่องจากเปนการถายทอด
ความรูใหกับนิสิตนักศึกษา ไดมีความรูเพ่ือใชในการประกอบวิชาชีพ  ดังท่ีวราภรณ  บวรศิริ  
(ไมระบุป อางใน สุภัชฌาน ศรีเอ่ียม, 2551) ไดสรุปความสําคัญของการสอนไววา สถาบัน 
อุดมศึกษานอกจากจะใหความรูทางวิชาการแลว ควรใหนิสิตนักศึกษาไดมีโอกาสไดพัฒนาทางดาน
ความคิด  เพื่อใหนิสิตนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาไปแลวรูจักวิธีการเรียนรู สามารถศึกษาหาความรู
และประสบการณเพิ่มเติมดวยตนเองได  และนอกจากน้ีในการสอนควรมีการสอดแทรกคุณธรรม
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ใหกับนิสิตนักศึกษาดวย  เนื่องจากหากมีแตความสามารถทางดานวิชาการเพียงอยางเดียวแต 
ขาดคุณธรรมแลว  อาจทําใหนิสิตนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาไป นําความรูไปใชในทางที่ไมถูกตอง
ทําใหผูอ่ืนและสังคมเดือดรอนได  ดังนั้นการสอนในระดับอุดมศึกษาจึงเปนการสอนเพื่อจัด
ประสบการณใหผูเรียน  เพื่อใหนิสิตนักศึกษาเกิดการพัฒนาทางสติปญญา  ความสามารถในการคิด  
พรอมท้ังพัฒนาทางดานคุณธรรมใหกับนิสิตนักศึกษา  เพ่ือใหนิสิตนักศึกษามีความพรอมใน 
ทุกดาน  เพื่อท่ีจะออกไปสูสังคมอยางมีคุณภาพ 

สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545) 
มาตรา 6 ท่ีวา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังรางกาย 
จิตใจ  สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ 
อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข หรือท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2546)  
ในแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545 – 2559) ไดกําหนดวัตถุประสงคของการจัดการเรียนการสอน 
คือ  

1) การพัฒนาคนอยางรอบดาน และสมดุลเพื่อเปนฐานหลักของการพัฒนา 
2) สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญา และการเรียนรู 
3) เพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมเพ่ือเปนฐานในการพัฒนาคน และสรางสังคม

คุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู 
ดังท่ี กระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศเร่ืองมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549   

ในประกาศฉบับนี้ไดระบุมาตรฐานการอุดมศึกษาวามีสามดาน  ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพ
บัณฑิต  มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนา
สังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู 

ในดานท่ีเกี่ยวกับนักศึกษา คือ มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต  ซึ่งระบุวา “บัณฑิตระดับ 
อุดมศึกษาเปนผูมีความรู  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง  
สามารถประยุกตใชความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขท้ังทางรางกายและจิตใจ    
มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2549) 
กลาวคือ  การเนนคุณลักษณะของการเปนผูมีความรู  ดํารงไวซ่ึงคุณธรรม และดําเนินชีวิตในสังคม
อยางเปนสุข 

ซึ่ง สมบูรณวัลย  สัตยารักษวิทย (ไมระบุป) เสนอวาจากมาตรฐานที่กําหนดขางตน  
ในประกาศดังกลาวไดระบุตัวบงช้ีของมาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิตสามตัวบงช้ี  ไดแก 
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1) บัณฑิตมีความรู  ความเชี่ยวชาญในศาสตรของตน  สามารถเรียนรู  สรางและ
ประยุกตใชความรูเพ่ือพัฒนาตนเอง  สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพ่ือพัฒนาสังคมใหสามารถ
แขงขันไดในระดับสากล 

2)  บัณฑิตมีจิตสํานึก  ดํารงชีวิต  และปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ โดยยึด
หลักคุณธรรมจริยธรรม 

3)  บัณฑิตมีสุขภาพดีท้ังดานรางกายและจิตใจ   มีการดูแล เอาใจใสรักษาสุขภาพของ
ตนเองอยางถูกตองเหมาะสม 

3. กระบวนการ 
ในระบบการสอนของเกอรลาซและอีลี (Gerlach and Ely) นับเปนระบบการสอนท่ีใชกัน

อยางแพรหลาย มีการแบงข้ันตอนออกไดเปน 10 ข้ันตอน คือ 
1) การกําหนดวัตถุประสงค (Specification of Objectives) คือการกําหนดวัตถุประสงค

ของการเรียนข้ึนมากอนวาควรเปนวัตถุประสงคเฉพาะ หรือ วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมท่ีผูเรียน
สามารถปฏิบัติและผูสอนวัดหรือสังเกตได 

2) การกําหนดเน้ือหา (Specification of Content) เปนการเลือกเน้ือหาท่ีเหมาะสม เพ่ือ
กําหนดใหผูเรียนไดเรียนรูและบรรลุถึงวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมท่ีตั้งไว 

3) การประเมินพฤติกรรมเบื้องตน (Assessment of Entry Behaviors) เปนการประเมิน
กอนเรียน เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมและภูมิหลังของผูเรียนกอนท่ีจะเรียนเนื้อหานั้น ๆ วาผูเรียน 
มีความรูความสามารถในเร่ืองท่ีจะสอนนั้นมากนอยเพียงใด  เพ่ือเปนแนวทางในการท่ีจัดการเรียน
การสอนไดอยางเหมาะสม 

4) การกําหนดกลยุทธของวิธีการสอน (Determination of Strategy) เปนวิธีการของผูสอน
ในการใชความรู  เลือกทรัพยากรและกําหนดบทบาทของผูเรียนในการเรียน ซ่ึงเปนแนวทางเฉพาะ
เพื่อชวยใหสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงคของการเรียนการสอนนั้น กลาวคือ 

4.1)   การสอนแบบเตรียมเนื้อหาความรูใหแกผูเรียนโดยสมบูรณท้ังหมด (Expository 
Approach) เปนการสอนท่ีผูสอนปอนความรูใหผูเรียนโดยการใชส่ือตาง ๆ และจากประสบการณ
ของผูสอน โดยท่ีผูเรียนไมจําเปนตองคนควาหาความรูใหมดวยตนเองแตอยางใด  เชน การสอน
แบบบรรยาย การสอนแบบอภิปราย  

4.2)  การสอนแบบสืบเสาะหาความรูหรือแบบไตสวน (Discovery or Inquiry 
Approach) ผูสอนมีบทบาทเพียงเปนผูเตรียมส่ือและจัดส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการเรียน 
เปนการจัดสภาพการณใหการเรียนรูบรรลุตามจุดมุงหมายท่ีตั้งไวโดยผูเรียนตองคนควาหาความรู
เอาเอง 
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5) การจัดแบงกลุมผูเรียน (Organization of Groups) เปนการจัดกลุมผูเรียนใหเหมาะสม
กับวิธีสอนและเพ่ือใหไดเรียนรูรวมกันอยางเหมาะสม โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค เนื้อหาและ
วิธีการสอนดวย 

6) การกําหนดเวลาเรียน(Allocation of Time)โดยข้ึนอยูกับเนื้อหาที่จะเรียน  วัตถุ 
ประสงคสถานท่ีและความสนใจของผูเรียน 

7) การจัดสถานท่ีเรียน (Allocation of Space) ซ่ึงจะข้ึนอยูกับขนาดของกลุมผูเรียน เชน 
7.1) หองเรียนขนาดใหญ  สามารถสอนไดคร้ังละ 50 – 300 คน 
7.2) หองเรียนขนาดเล็ก   เพื่อใชในการเรียนการสอนแบบกลุมยอยหรือการจัดกลุม

สัมมนาหรืออภิปราย 
7.3) หองเรียนแบบเสรีหรืออิสระ เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนตามลําพังหรืออาจเปนหอง

ศูนยส่ือการสอนท่ีมีคูหาเรียนเปนรายบุคคล 
8) การเลือกสรรทรัพยากร (Allocation of Resource) เปนการท่ีผูสอนเลือกส่ือการสอน 

ท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงค เนื้อหา  วิธีการสอน และขนาดของกลุมผูเรียนเพื่อใหการสอนบรรลุ
ตามวัตถุประสงคท่ีวางไว  

8.1) ส่ือบุคคลหรือของจริง 
8.2) วัสดุและอุปกรณเคร่ืองฉาย 
8.3) วัสดุและอุปกรณเคร่ืองเสียง 
8.4) ส่ือส่ิงพิมพ 
8.5) วัสดุที่ใชแสดง 

9) การประเมินสรรถนะ (Evaluation of Performance) เปนการประเมินความสามารถและ
พฤติกรรมของผูเรียนอันเกิดจากกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน ระหวางผูสอน
กับผูเรียนหรือระหวางผูเรียนกับส่ือการสอน การประเมินเปนส่ิงสําคัญมากในการเรียนและ 
เปนกระบวนการสุดทายของระบบการสอนท่ียึดเอาวัตถุประสงคท่ีวางไวเปนหลักในการดาํเนนิงาน 

10) การวิเคราะหขอมูลปอนกลับ (Analysis of Feedback) เพื่อทําใหทราบวาผลท่ีเกิดข้ึน
นั้นปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวมากนอยเพียงใด เพราะเหตุใด อันจะเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไขระบบการสอนใหมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 

ดังท่ีภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน (2549) ในแผน 
การสอน (Course Syllabus) ท่ีกําหนดคําอธิบายรายวิชาศาสนาคริสต (Christianity) วาเปนการศึกษา
ลักษณะและบอเกิดของศาสนาคริสต คัมภีร คําสอน เร่ืองสัจธรรม ธรรมปฏิบัติ พิธีกรรมและวัน
สําคัญ บทบาทสําคัญของศาสนาคริสตในโลกปจจุบัน ซ่ึงวุฒิชัย อองนาวา (2549) ในแผนการสอน
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รายวิชาศาสนาคริสต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ไดกําหนดวัตถุประสงค หัวขอ วิธีการ
สอนและการวัด ประเมินการเรียนการสอน ดังนี้ 

1) วัตถุประสงครายวิชา 
(1) อธิบายพ้ืนฐานของศาสนาคริสตได 
(2) อธิบายกําเนิดและพัฒนาการของศาสนาคริสตได 
(3) บอกถึงหลักคําสอน (ขอเช่ือ) ท่ีสําคัญของศาสนาคริสตได     
(4) บอกถึงวิถีปฏิบัติและพิธีกรรมของชาวคริสตได 
(5) บรรยายถึงบทบาทของศาสนาคริสตในโลกปจจุบันได 
(6) อธิบายถึงประวัติความเปนมาและบทบาทของศาสนาคริสตในประเทศไทยได 

  2) หัวขอรายวิชา 
(1) พืน้ฐานของศาสนาคริสต 
(2) กําเนิดและพัฒนาการของศาสนาคริสต 
(3) หลักคําสอนท่ีสําคัญของศาสนาคริสต 
(4) วิถีปฏิบัติและพิธีกรรมของชาวคริสต 
(5) บทบาทของคริสตศาสนาในสังคมปจจบัุน  
(6) คริสตศาสนาในโลกและในประเทศไทย 

3) วิธีการสอน 
(1) บรรยาย 
(2) อภิปราย 
(3) ศึกษาคนควาดวยตนเอง 
(4) วิเคราะห วจิารณ การศึกษาเปรียบเทียบ 
(5) แลกเปล่ียนความคิดเห็นเปนกลุมและนําเสนอ 
(6) การศึกษาเปรียบเทียบ 
(7) การไปทัศนศึกษา (ถาเปนไปได) 
(8) การเชิญวทิยากรพิเศษมาบรรยาย (ถาเปนไปได) 

4) การวดัผลสัมฤทธ์ิในการเรียน 
(1) การสอบ 

การสอบยอย 40    คะแนน (หลังจบการบรรยายแตละหวัขอ) 
การสอบกลางภาค 15    คะแนน 
การสอบปลายภาค 30    คะแนน 
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(2)  ความสนใจเขาเรียนอยางสมํ่าเสมอ 15   คะแนน โดยพิจารณาจากสถิติการ
เขาเรียนและการรวมกิจกรรมในหองเรียน 

4. รูปแบบ 
วัฒนา  กอนเชื้อรัตน(2549) เสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 5 กลุม ตาม

วัตถุประสงคการพัฒนาที่ใกลเคียงกัน แมวาจะรูปแบบท่ีจัดกลุมตามจุดเนนตางกัน แตก็ไมได
หมายความวารูปแบบในกลุมหนึ่งพัฒนาตรงตามกลุมเทานั้น  รูปแบบมักจะใชพัฒนาตามกลุม 
อ่ืน ๆ ดวย  เนื่องจากการพัฒนาการเรียนการสอนจะมุงพัฒนาผูเรียนหลายดาน ท้ังดานปญญา  
รางกาย  และอารมณ  เพื่อสงเสริมการพัฒนาอยางสมดุล  การจัดกลุมเปนเพียงแสดงใหเห็นวา
รูปแบบการเรียนการสอนนั้น   มีวัตถุประสงคหลักเปนไปทางดานใด ไดแก 

1) รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนการพัฒนาดานพุทธิพิสัย 
2) รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนการพัฒนาดาน ทักษะพิสัย 
3) รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนการพัฒนาดานจิตพิสัย คานิยม คุณธรรมจริยธรรม 
4) รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนการพัฒนาดานกระบวนการคิดวิเคราะห 
5) รูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนการบูรณาการ 
ในขณะท่ีพันธศักดิ์ พลสารัมย (ไมระบุป) ไดวิเคราะหแนวโนมของการจัดการเรียน 

การสอนวาแนวโนมของการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรูในปจจุบัน ตองจัดใหเนนผูเรียน 
เปนสําคัญโดยมีรูปแบบการดําเนินการ 4 รูปแบบคือ 

1) การใชกลุมเพื่อการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนไดมีสวนในการฝกฝนทักษะการทํางานรวมกัน 
การคิดวางแผน การพัฒนาทักษะและทัศนคติเชิงบวกในการทํา งานกลุมประเภทของกลุม ท่ีจะใช
เพ่ือการเรียนรูอาจเร่ิมจากการแบงกลุมงาย ๆ ไปจนถึงการสรางกลุมเพ่ือใหรวมกันสรางความรู 
ท่ีตองศึกษาคนควาใชระยะเวลานาน  ผูสอนควรตองรูกอนการจัดการเรียนรูแบบกลุม ไดแก  
ความแตกตางของสมาชิกในกลุม  จํานวนผูเรียน  การส่ังงานกลุม  การประเมินการเรียนรูแบบกลุม 
เปนสวนท่ีสงเสริมการพัฒนาชีวิตในอนาคต ผูเรียนจะพัฒนาความสามารถในการแกปญหาเพ่ิมข้ึน
เปนอยางมากและมีความเขาใจ เนื้อหาสาระของการเรียนมากข้ึน การทํา งานรวมกันทําใหสามารถ
แกปญหาไดเร็วข้ึน และงายข้ึนและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2) การเรียนแบบรวมเรียนรู (Collaborative Learning) การเรียนแบบรวมเรียนรูเปนวิธีการ
ทางการศึกษาที่จะสอนหรือเรียนโดยมีกลุมนักศึกษาทํางานรวมกันคิดแกไขปญหาทํางานใหสําเร็จ 
ครบถวน หรือการสรางผลงานลักษณะในการเรียนแบบรวมเรียนรู ไดแกการอภิปรายถกเถียง 
เสนอแนะ และทํางานเต็มท่ีกับเอกสารวัสดุอุปกรณประกอบรายวิชา 
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3) การเรียนรูแบบเปด คือ การใหขอความรูทางไกล การใหความรูท่ียืดหยุนท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียน ทําใหการเปดโอกาสทางการศึกษาใหเทาเทียมกันมากข้ึน ในขณะท่ี
ประสบการณการเรียนรูก็ยืดหยุนมากข้ึนเชนกัน บทบาทของครู คือ ใหขอมูลนอยลงแตกระตุน 
ใหมีการส่ือสารมากข้ึนระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับเอกสาร วัสดุการสอน และผูเรียนกับ
ผูสอนจุดศูนยกลาง อยูท่ีการเรียนของผูเรียน ไมใชการสอนของผูสอน ผูเรียนตองมีสวนรวมในการ
ประเมินเพื่อชวยใหพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจ โดยเฉพาะในกลุมของผูเรียนเองและ
ผลงานกลุม 

4) การพัฒนาการเรียนและการสอนโดยประยุกตวิธีการสอนแบบตาง ๆ มหาวิทยาลัยตาง ๆ 
พยายามท่ีจะคิดกลไกวิธีการ เพื่อปรับเปล่ียนการสอนใหท้ันสมัย มีนวัตกรรมตลอดจน 
การดําเนินงานท่ีชวยใหผูเรียน เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ของผูเรียนมากยิ่งข้ึน ไดแก 

4.1) การเรียนรูแบบยืดหยุนและทางไกล (Flexible and Distance Learning) มีแนวคิดท่ี
เนนรูปแบบของการเรียนรูท่ียืดหยุน หลากหลาย และสนองความตองการของปจเจกบุคคล สามารถ
จะเรียนท่ีใดหรือใชเวลามากนอยเทาใดตามความเหมาะสมของผูเรียนไดโดยใหมีการเรียนรูแบบ
เปดและทางไกล 

4.2) การสอนเพ่ือสงเสริมการแกปญหา ไดแก วิธีการสอนเพ่ือการแกปญหามีหลากหลาย 
ผูสอนจะตองพิจารณาหนวยการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนคิดทํางานรวมกัน และแกปญหาจากปญหา
ท่ีผูเรียนอาจจะต้ังข้ึนมาเอง หรือจากกรณีท่ีผูสอนนําเสนอไวก็ได ตัวอยางการสอนในลักษณะนี้เชน 
การแกปญหาเปนคู (Thinking aloud pair problem solving หรือ APPS) การเขียนเคาโครงปญหา 
(Problem Sketches) การวิเคราะหกรณีส้ันๆ (Student – Generated Mini Case) 

4.3) การสอนเชิงวิจัยในวิชาวิทยาศาสตร ไดแกการเรียนการสอนท่ีเนนทดลองดวย
วิธีการสอนเชิงวิจัย โดยอาจารยจะแบงผูเรียนเปนกลุมใหศึกษาขอมูล เก็บขอมูลจากแหลงตาง ๆ 
การสัมภาษณเก็บขอมูลจากภาคสนาม แลวทําฐานขอมูลจากทางคอมพิวเตอร 

4.4) การใชโรงสอนในวิชาคณิตศาสตร (Teaching Theater) เพื่อใหผูเรียนไดเรียนแบบ 
มีปฏิสัมพันธกันมากข้ึนโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม ชวยใหนักศึกษาปรับเปล่ียนวิธีการเรียนใหม
เพิ่มขีดความสามารถในการคิดริเร่ิมสรางสรรคทางคณิตศาสตร ผูสอนจะออกแบบการสอนใหใช
เคร่ืองอิเลคทรอนิกสท้ังรายวิชา ในช่ัวโมงปฏิบัติการในโรงสอน(Teaching Theater) ผูเรียน 
จะฝกฝนการแกโจทยปญหาไปพรอม ๆ กับอาจารย จนกวาจะถึงจุดท่ีผูเรียนสามารถแกปญหาได
ดวยตนเอง 
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4.5) การสอนท่ีพัฒนาทักษะทางสังคมและการทํางานเปนทีม (Social skill & Teamwork) 
ไดแกการสอนท่ีเนนการพัฒนาทักษะของผูเรียน เนนการทํางานรวมกันของผูเรียน 

4.6) การศึกษาเชิงสรางสรรค มีแนวคิดใหผูเรียน ผูสอน ผูบริหาร มีสวนรวมในการ
สรางสรรคใหเกิดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน ความคิดและการปฏิบัติของผูสอนท่ีจะทําใหเกิด
วิธีการใหมในการเรียนรู ซ่ึงสงเสริมลักษณะการคิด ความรวมมือและการสรางสรรค 

4.7) การสอนผานเครือขายเวิลด ไวด เว็บ (Web Based Instruction) รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนนี้ไดใชการออกแบบโปรแกรมการเรียนโดยใชเวิลด ไวด เว็บ (www) ซ่ึงอยูภายใน
ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต โดยท่ีผู เ รียนสามารถที่จะเขาถึงแหลงขอมูลจากระยะไกลได 
การจัดรูปแบบนี้มีหลายลักษณะไดแก การจัดเปนบางสวนของรายวิชาหรือท้ังรายวิชา  การจัดท้ัง
หลักสูตร 

นอกจากนั้น สุภัชฌาน ศรีเอ่ียม  (2551) ไดเสนอหลักการสอนเพ่ือพัฒนานิสิตนักศึกษา 
ดังนี้ 

1)  การสอนเนื้อหาแบบบูรณาการ ในการสอนนั้นผูสอนควรมีการเช่ือมโยงเนื้อหาใหมี
ความสัมพันธกับความรูดานอ่ืนๆ   ซ่ึง เฉลิมพล   แกวสามสี (2544 อางใน สุภัชฌาน ศรีเอ่ียม, 
2551) ไดกลาวถึงรูปแบบการสอนแบบบูรณาการไว 2 รูปแบบ สรุปไดดังนี้ 
 (1)  การสอนบูรณาการภายในวิชา  เปนการเช่ือมโยงการสอนระหวางเนื้อหาวิชาใน
กลุมประสบการณหรือรายวิชาเดียวกันกันเขาดวยกัน 
 (2)  การสอนบูรณาการระหวางวิชา มี 4  ประเภท ไดแก 
  (2.1)  การบูรณาการแบบสอดแทรก  เปนการสอนในลักษณะท่ีผูสอนในวิชาหน่ึง
สอดแทรกเนื้อหาวิชาอ่ืน ๆ ในการสอนของตนเอง 
  (2.2)  การสอนบูรณาการแบบคูขนาน  เปนการสอนโดยผูสอนต้ังแตสองคน 
ข้ึนไป  วางแผนการสอนรวมกันโดยมุงสอนหัวเร่ืองหรือความคิดรวบยอดหรือปญหาเดียวกันแต
สอนตางวิชาและตางคนตางสอน 
  (2.3)  การสอนแบบบูรณาการแบบสหวิทยาการ  เปนการสอนลักษณะเดียวกับ 
การสอนบูรณาการแบบคูขนาน  แตมีการมอบหมายงานหรือโครงงานรวมกัน 
  (2.4)  การสอนบูรณาการแบบขามวิชา  หรือสอนเปนคณะ  เปนการสอนท่ีผูสอน
วิชาตาง ๆ รวมกันสอนเปนคณะหรือเปนทีม  มีการวางแผน  ปรึกษาหารือรวมกันโดยกําหนด 
หัวเร่ือง  ความคิดรวบยอด หรือปญหารวมกัน  แลวรวมกันสอนผูเรียนในกลุมเดียวกัน 
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จากรูปแบบการสอนแบบบูรณาการจะเห็นไดวามีประโยชนกับนิสิตนักศึกษา
เนื่องจากชวยทําใหนิสิตนักศึกษาเขาใจเนื้อหาในวิชาเดียวกันหรือตางวิชาอยางเช่ือมโยงสัมพันธกัน  
เกิดการพัฒนาการเรียนรูในเนื้อหาวิชาตางๆ ของนิสิตนักศึกษาไปพรอมกัน   

2)  การสอนใหเช่ือมโยงกับประสบการณเดิมของผูเรียน  การสอนในแตละรายวิชา
อาจารยผูสอนควรสอนเนื้อหาท่ีมีความเก่ียวของกับนิสิตนักศึกษาหรือในการยกตัวอยาง
ประกอบการสอนควรใชวิธีการยกตัวอยางท่ีใกลตัวกับนิสิตนักศึกษาเพื่อใหนิสิตนักศึกษาเขาใจ 
ไดงายมากกวาการยกตัวอยางท่ีไกลตัวผูเรียนเกินไป  และนอกจากน้ีอาจารยควรสอนถึงการนํา
เนื้อหาความรูตางๆ ไปใชประโยชนท้ังในชีวิตประจําวันและการนําไปใชประกอบอาชีพในอนาคต  
ควรจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเขาใจและมองเห็นแนวทางในการแกปญหานั้น โดยจัดการ
สอนใหเกี่ยวของกับเร่ืองราวของทองถ่ินหรือสังคมไทยโดยเฉพาะ 

ดังนั้นจึงเห็นไดวา การสอนเพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษานั้นควรคํานึงถึงประสบการณ
เดิมของผูเรียนเปนสําคัญซ่ึงประสบการณสวนหนึ่งก็คือเร่ืองราวท่ีเกี่ยวของกับทองถ่ินของนิสิต
นักศึกษาซ่ึงชวยทําใหเกิดการเรียนรูข้ึนอยางแทจริง  ทําใหนิสิตนักศึกษาเขาใจถึงปญหาและ
สามารถหาแนวทางการพัฒนาทองถ่ินของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3)  การใชวิธีการสอนท่ีหลากหลาย  อาจารยควรมีการใชวิธีการสอนใหเหมาะสมกับ
เนื้อหาท่ีจะสอน  เพื่อใหผูเรียนเขาถึงเนื้อหาไดอยางชัดเจน  ซ่ึง ไพฑูรย  สินลารัตน  (2547 : 56-58 
อางใน สุภัชฌาน ศรีเอ่ียม, 2551)  ไดกลาวถึงวิธีการสอนในปจจุบันสรุปไดวา  อาจารยมักจะใช
วิธีการสอนแบบบรรยายเปนหลัก ทําใหนิสิตนักศึกษาเบ่ือหนายในวิชาเรียนและไมเกิดการพัฒนา
ความคิด   จุมพจน วนิชกุล (2549 : 334 อางใน สุภัชฌาน ศรีเอ่ียม, 2551) จึงไดเสนอวิธีการจัดการ
เรียนการสอนท่ีควรนํามาใช เชน การใชกิจกรรมศึกษาภาคสนาม  การจัดโครงการ  เพื่อใหนิสิต
นักศึกษารูจักแกปญหา  เกิดความคิดสรางสรรค  ตระหนักในความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  
นอกจากนี้การใชส่ือการสอนก็เปนส่ิงท่ีจําเปน  เชน  การมีเอกสารประกอบการเรียนการสอนอยาง
เพียงพอ  การบริการของหองสมุด  และการมีส่ือทรัพยากรสารสนเทศประกอบการเรียนเพิ่มเติม   

จากขอมูลดังกลาวจึงเห็นไดวานิสิตนักศึกษามีความตองการในการเรียนรูแบบ 
ใหตนเองมีสวนรวมซ่ึงไมสอดคลองกับวิธีการสอนของอาจารยในมหาวิทยาลัยท่ียังเนน 
การบรรยายใหนิสิตนักศึกษาฟง โดยไมเนนการมีสวนรวมของผูเรียน ดังนั้นเพื่อใหเกิดทักษะ
กระบวนการคิดและการสรางความรู  ในการพัฒนานิสิตนักศึกษานั้นอาจารยควรปรับรูปแบบ 
การสอนใหมีความหลากหลายสอดคลองกับเนื้อหาใหมากข้ึน  อันจะทําใหผูเรียนไดรับความรูและ
มีวิธีการสรางความรูใหมๆ ดวยตนเองได 
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4)  การนํานวัตกรรมทางการศึกษามาพัฒนาการสอน  คําวานวัตกรรมทางการศึกษา 
(Educational Innovation)เปนคําท่ีคอนขางใหมในวงการศึกษาของไทย คํานี้เปนศัพทบัญญัติของ
คณะกรรมการพิจารณาศัพทวิชาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึงไพบูลย  จําปาปน (2550 อางใน 
สุภัชฌาน ศรีเอ่ียม, 2551)  ไดกลาวถึงนวัตกรรมทางการสอนสรุปไดวา  นวัตกรรมทางการสอน 
หมายถึง  การนําความคิดใหมๆ  วิธีการปฏิบัติใหมๆ หรือส่ิงประดิษฐใหมๆ ท่ีแปลกไปจากเดิม
หรืออาจจะไดรับการปรับปรุงของเกาใหใหมและเหมาะสมกับสถานการณซ่ึงส่ิงเหลานี้ไดรับการ
ทดลอง  พิสูจนและพัฒนาเปนข้ันเปนตอนเปนระบบ   จนเปนท่ีเช่ือถือไดวาใหผลดีในทางปฏิบัต ิ
ทําใหงานบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ เรานํามาปรับปรุงเปล่ียนแปลงแนวปฏิบัติทางการ
ศึกษา มีจุดมุงหมายเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษาสูงข้ึน 
 โดยท่ัวไปนวัตกรรมทางการสอนมักเกิดจากผูสอนตองการแกไขปญหาหรือปรับปรุงการ
เรียนการสอนใหดีข้ึน  ดวยการศึกษาสภาพปญหา ออกแบบนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับปญหา  และ
ทดลองวิจัยเพื่อใหนวัตกรรมนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด  เชน  การสอนเปนคณะ ชุดการสอน  
บทเรียนโปรแกรม  ศูนยการเรียน  การเรียนดวยตนเอง  การสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง  เปนตน  

จึงสรุปไดวาการสอนจึงมีไดหลายรูปแบบ  โดยพิจารณาจากบริบทของรายวิชาและกลุม
ผูเรียนรวมทั้งสถานการณท่ีเกี่ยวของ  ดวยเหตุนี้  การสอนจึงมีรูปแบบท่ีหลากหลายและควรมีหลาย
รูปแบบ รวมท้ังการนําส่ือเทคโนโลยีมาท่ีทันสมัยมาใชประกอบการสอน  และการสงเสริมให
ผูเรียนมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อเสริมสรางความคิดสรางสรรคและนําสูบูรณาการในชีวิตผูเรียน
ตอไป 

ดังนั้น จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของทําใหพบวา  การศึกษารูปแบบ 
การสอนคริสตศาสนาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจึงจําเปนตองศึกษาวิเคราะหธรรมชาติของ
รายวิชาและดําเนินการอยางเปนระบบภายใตการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพตามแนวทางการ 
จัดการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ กลาวคือ เนนใหเกิด 
บูรณาการในการเรียนแกนักศึกษานั่นเอง 
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งานวิจัยเร่ืองรูปแบบการสอนคริสตศาสนาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะผูวิจัย
นําเสนอวิธีดําเนินการตามข้ันตอน ซ่ึงมีรายละเอียดตามหัวขอดังตอไปนี้ 
 1. แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษา 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 3. วิธีดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
 
การสํารวจรูปแบบการสอนคริสตศาสนาสาํหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

เปนการเร่ิมตนการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับรูปแบบ 
การสอนคริสตศาสนาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซ่ึงประกอบดวยเร่ืองรูปแบบการสอนและ
แนวคิดดานการสอนคริสตศาสนา 
 แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษา 

แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษาสําหรับข้ันตอนนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 3883231 ศาสนาคริสต (Christianity)  
ปการศึกษา 2552 จํานวน 40 คน ใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  
  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยข้ันตอนนี้ คือ แบบสอบถามเร่ืองรูปแบบการสอนคริสตศาสนา
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีข้ันตอนการสรางและพัฒนา ดังน้ี 
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 1. ศึกษาทฤษฎี เอกสาร บทความและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาความรูดานคริสตศาสนา 
เนื้อหาดานคริสตศาสนา วิธีการสอนคริสตศาสนานํามากําหนดเปนประเด็นสําหรับสรางแบบ 
สอบถาม 
 2. กําหนดลักษณะของแบบสํารวจในแตละประเด็น ซ่ึงแตละประเด็นจะพิจารณาถึงความ
เหมาะสมและความเปนไปไดในการวัด ซ่ึงขอคําถามมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ เติมคําตอบและ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
 3. ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยการประเมินจากผูเช่ียวชาญ 3 ทาน แลวนํามา
หาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับประเด็นท่ีตองการวัดดวยการคํานวณคาดัชนี IOC  
นําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุงแกไข 
 4. ทดลองใชกับนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพทั้งฉบับ  
โดยการหาคาความเช่ือม่ันเชิงความสอดคลองภายในดวยวิธีการคํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบราค ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.87 
 
วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

1.  จัดแบบสอบถามตามจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา 3883231 ศาสนาคริสต 
(Christianity) ปการศึกษา 2552 ซ่ึงมีจํานวน 40 คน 

2.  แจกแบบสอบถามใหนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา3883231 ศาสนาคริสต 
(Christianity) ปการศึกษา 2552 ซ่ึงมีจํานวน 40 คน นัดเวลาในการรับกลับคืนประมาณ 1 สัปดาห 

3.  เม่ือไดรับแบบสอบถามกลับคืน ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม จึงดําเนิน 
การวิเคราะหขอมูล 

4. แจกแบบสอบถามไป 40 ฉบับ ไดรับกลับคืน 40 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
 

การวิเคราะหขอมูล 
1.   แบบสอบถามขอท่ี 1,5-10 จํานวน 7 ขอ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบเติมคําตอบ 

ดังนั้นการวิเคราะหขอมูลใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา แลวนําเสนอขอมูลเปนความเรียง 
2.   แบบสอบถามขอท่ี 2 ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 

ระดับ ดังนั้นใชการวิเคราะหคาเฉลี่ยเลขคณิตและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําเสนอผลการ
วิเคราะหดวยตารางประกอบความเรียง โดยกําหนดระดับการใหคะแนน ดังน้ี 
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 5  คะแนน หมายถึง  มากท่ีสุด 
 4  คะแนน หมายถึง  มาก 
 3  คะแนน หมายถึง  ปานกลาง 
 2  คะแนน หมายถึง  นอย 
 1  คะแนน หมายถึง  นอยท่ีสุด 
เม่ือไดคาเฉล่ียแลวนํามาเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายคะแนน ดังนี ้
 4.50-5.00 หมายถึง  ตองการศึกษาหัวขอคริสตศาสนามากท่ีสุด 
 3.50-4.49 หมายถึง  ตองการศึกษาหัวขอคริสตศาสนามาก 
 2.50-3.49 หมายถึง  ตองการศึกษาหัวขอคริสตศาสนาปานกลาง 
 1.50-2.49 หมายถึง  ตองการศึกษาหัวขอคริสตศาสนานอย 
 1.00-1.49 หมายถึง  ตองการศึกษาหัวขอคริสตศาสนานอยท่ีสุด 
3.   แบบสอบถามขอท่ี 3-4 ลักษณะของขอคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ ดังนั้น 

ใชวิธีการวิเคราะหความถ่ีแลวหาคารอยละ นําเสนอผลการวิเคราะหดวยตารางประกอบความเรียง 
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งานวิจัยเ ร่ืองรูปแบบการสอนคริสตศาสนาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มี 
วัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการสอนคริสตศาสนาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จากเอกสารของคริสตศาสนจักรและเอกสารเกี่ยวกับการเรียนการสอน  2) สํารวจความคิดเห็นของ
นักศึกษาปริญญาตรีเกี่ยวกับรูปแบบการสอนคริสตศาสนา  3) ศึกษาการสรางรูปแบบการสอน
คริสตศาสนาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานการสอน
คริสตศาสนา  4) สรางรูปแบบการสอนคริสตศาสนาท่ีเหมาะสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
ความคิดเห็นของนักศึกษาและผูเช่ียวชาญ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามท่ีศูนยวิจัยฯ 
สรางข้ึนเอง การเก็บรวบรวมขอมูล ศูนยวิจัยฯ ไดสงแบบสอบถามนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
จํานวน 40 ฉบับ ไดรับกลับคืน 40 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหเนื้อหา 
 

สัญลักษณท่ีใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมาย ส่ือความหมาย การวิเคราะหขอมูล
คร้ังน้ี  ศูนยวิจัยฯ ไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
  n แทน จํานวนตัวอยาง 
  f แทน  คาความถ่ี 
  % แทน คารอยละ 
  x  แทน คาเฉล่ีย (Mean) 
  S.D. แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ศูนยวิจัยฯ ไดนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบของตารางประกอบความเรียงและความเรียง
โดยเสนอเปนลําดับดังนี้ 
ขอท่ี 1  ภาพรวมศาสนาคริสตโดยใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา-
เขตบางเขน ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 3883231 ศาสนาคริสต (Christianity) ปการศึกษา 2552 ตอบ
คําถามท่ีวา “หากกลาวถึง “คริสตศาสนา” ทานอยากทราบเร่ืองอะไรมากท่ีสุด?”  
คําตอบ 

1. หลักคําสอนและวิธีปฏิบัติของคริสตศาสนิกชน เร่ือง “ความรัก” (f=19) 
2. ภาพยนตรซ่ึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับภูตผี ปศาจ การมีอยูของส่ิงเหลานี้ 
3. บทบาทของศาสนาคริสตในสังคมปจจุบัน (f=6) 
4. ความเปนมา ตนกําเนิด ประวัติของศาสนาคริสต (f=25) 
5. ความหมายของไมกางเขน 
6. พิธีกรรมของศาสนาคริสต เชน พิธีศีลมหาสนิท พิธีลางบาป (f=14) 
7. วันฉลองสําคัญท่ีมีอิทธิพลไปท่ัวโลก 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) 

 

ขอท่ี 2  หัวขอคริสตศาสนา คําถามน้ีสอบถามนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 3883231 ศาสนาคริสต (Christianity)  
ปการศึกษา 2552 วา “หัวขอตางๆ เหลานี้ทานอยากทราบเร่ืองอะไรมากท่ีสุด” ลักษณะการสอบถาม
เปนการประเมินระดับความคิดเห็น ขอมูลท่ีไดมีดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.1 คาเฉล่ียและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานหวัขอคริสตศาสนา 

หัวขอคริสตศาสนา X  S.D. แปลผล 
1. พื้นฐานของศาสนาคริสต 4.93 .54 มากท่ีสุด 
2. กําเนิดและพัฒนาการของศาสนาคริสต 4.25 .61 มาก 
3. หลักคําสอนท่ีสําคัญของศาสนาคริสต 3.98 .42 มาก 
4. วิถีปฏิบัติและพิธีกรรมของชาวคริสต 4.38 .39 มาก 



 - 90 - 

ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 

หัวขอคริสตศาสนา X  S.D. แปลผล 

5. บทบาทของคริสตศาสนาในสังคมปจจบัุน  4.70 .63 มากท่ีสุด 
6. คริสตศาสนาในโลกและในประเทศไทย 3.39 .48 ปานกลาง 

รวม 4.27 .49 มาก 
 

จากตารางขอมูลคาเฉล่ียและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานหัวขอคริสตศาสนาแสดงใหเห็นวา 
หัวขอคริสตศาสนาเหลานี้มีความสําคัญกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในภาพรวมอยูในระดับมาก
( X =4.27) เม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียเปนรายขอพบวาหัวขอเร่ืองพื้นฐานของศาสนาคริสต 
( X =4.93) มีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาไดแก หัวขอเร่ืองบทบาทของคริสตศาสนาในสังคม
ปจจุบัน ( X =4.70) และหัวขอเร่ืองคริสตศาสนาในโลกและในประเทศไทย ( X =3.39) มีคะแนน
เฉล่ียนอยท่ีสุด  
 

ขอท่ี 3  วิธีการสอนคริสตศาสนา คําถามน้ีสอบถามนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 3883231 ศาสนาคริสต (Christianity)  
ปการศึกษา 2552 วา “วิธีการสอนคริสตศาสนาควรเปนแบบใดมากที่สุด” โดยใหนักศึกษา
เลือกตอบเพียง 1 ขอเทานั้น ผลท่ีไดจากแบบสอบถามมีดังน้ี 
 

ตารางท่ี 4.2  คาความถ่ีและคารอยละของวิธีการสอนคริสตศาสนา 

n=40 
วิธีการสอนคริสตศาสนา 

f % อันดับ 
1.  การบรรยายความรูทางวชิาการ   18 45.00 1 
2.  การศึกษาความรูดวยตนเอง 3 7.50 4 
3.  การไปรวมพิธีกรรม 2 5.00 5 
4.  การจัดคายอบรม 9 22.50 2 
5.  การจัดสัมมนา/เสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู 6 15.00 3 
6.  การใชส่ืออิเล็กทรอนิกสส 1 2.50 6 
7. การไปทัศนศึกษาศาสนสถานของคริสตศาสนา 1 2.50 6 

รวม 40 100.00 - 
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จากตารางพบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน  
ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 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/เสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู      จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 15.00 
4. การศึกษาความรูดวยตนเอง        จํานวน  3 คน คิดเปนรอยละ  7.50 
5. การไปรวมพิธีกรรม           จํานวน  2 คน คิดเปนรอยละ 5.00 
6. การใชส่ืออิเล็กทรอนิกสสและการไปทัศนศึกษาศาสนสถานของคริสตศาสนา

จํานวนขอละ 1 คน คิดเปนรอยละ 2.50 
 

ขอท่ี 4  การใชส่ือประกอบการสอนคริสตศาสนา คําถามน้ีสอบถามนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 3883231 ศาสนาคริสต 
(Christianity) ปการศึกษา 2552 วา “การสอนคริสตศาสนาควรใชส่ือประกอบการสอนหรือไม? ” 
โดยใหนักศึกษาเลือกตอบเพียง 1 ขอเทานั้น ผลท่ีไดจากแบบสอบถามมีดังน้ี 
 

ตารางท่ี 4.3 คาความถ่ีและคารอยละของส่ือประกอบการสอนคริสตศาสนา 

n=40 
ส่ือประกอบการสอนคริสตศาสนา 

f % อันดับ 
1.  ไมควรใช  1 2.50 2 
2.  ควรใช 39 97.50 1 

รวม 40 100.00 - 
 

จากตารางพบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน  
ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 3883231 ศาสนาคริสต (Christianity) ปการศึกษา 2552 มีความเห็น
เกี่ยวกับ “การสอนคริสตศาสนาควรใชส่ือประกอบการสอนหรือไม?” พบผลดังนี้ 

1. ควรใชส่ือประกอบการสอน  จํานวน  39 คน คิดเปนรอยละ 97.50 
2. ไมควรใช    จํานวน    1 คน คิดเปนรอยละ   2.50 
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ขอท่ี 5  ความประทับใจเกี่ยวกับคริสตศาสนา คําถามนี้สอบถามนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 3883231 ศาสนาคริสต 
(Christianity) ปการศึกษา 2552 วา “ส่ิงท่ีประทับใจ/ชอบเกี่ยวกับคริสตศาสนามากท่ีสุดคืออะไร?” 
โดยใหนักศึกษาเขียนตอบ ผลท่ีไดจากแบบสอบถามมีดังนี้ 
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. ประวัตแิละชีวติของพระเยซู (f=3) 
 

ขอท่ี 6 ความทรงจําท่ีดีเกี่ยวกับคริสตศาสนา คําถามน้ีสอบถามนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 3883231 ศาสนาคริสต 
(Christianity) ปการศึกษา 2552 วา “หากพูดถึง “คริสตศาสนา” ความทรงจําแรกเกี่ยวกับ
คริสตศาสนาคืออะไร?” โดยใหนักศึกษาเขียนตอบ  ผลท่ีไดจากแบบสอบถามมีดังน้ี 
คําตอบ 

1. ชีวิตของพระเยซู ไมกางเขนและการไถบาปมนุษย (f=21) 
2. การชวยเหลือเพื่อนมนุษยท่ีกาํลังลําบาก 
3. เทศกาลคริสตมาสและการแจกของขวัญ (f=9) 
4. ความรัก (f=2) 
5. การเผยแผศาสนาของบาทหลวง 
6. พิธีกรรมในศาสนาคริสต เชน การแตงงาน บทสวด การรองเพลง การไปโบสถวัน

อาทิตย (f=10) 
7. โรงเรียนคาทอลิก (f=4) 

 

ขอท่ี 7 ความทรงจําท่ีไมดีเกี่ยวกับคริสตศาสนา คําถามนี้สอบถามนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 3883231 ศาสนาคริสต 
(Christianity) ปการศึกษา 2552 วา “หากพูดถึง “คริสตศาสนา” ส่ิงท่ีไมประทับใจ/ไมชอบเกี่ยวกับ
คริสตศาสนาคืออะไร?” โดยใหนักศึกษาเขียนตอบ  ผลท่ีไดจากแบบสอบถามมีดังน้ี 
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คําตอบ 
1. การโดนบังคับใหเขารวมพิธีกรรมทุกวันอาทิตย (f=3) 
2. สงครามครูเสด (f=2) 
3. การปดปายขอความตามตนไมใหญริมถนน (f=2) 
4. การแตกแยกของนิกายตางๆ ในศาสนาคริสต 
5. การถูกตรึงกางเขนของพระเยซู  

 

ขอท่ี 8 หลักคําสอนของคริสตศาสนา คําถามนี้สอบถามนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 3883231 ศาสนาคริสต (Christianity)  
ปการศึกษา 2552 วา “ทานคิดวาหลักคําสอนท่ีสําคัญของศาสนาคริสตคืออะไร?” โดยใหนักศึกษา
เขียนตอบ  ผลที่ไดจากแบบสอบถามมีดังน้ี 
คําตอบ 

1. ความรัก รักพระเจา รักผูอ่ืนเหมือนรักตนเอง (f=31) 
2. ความเช่ือในพระเจา (f=5) 
3. การสารภาพบาป (f=2) 
4. การใหอภัย (f=2) 
5. การทําความดีดวยความเมตตากรุณาตอเพ่ือนมนุษย (f=2) 
6. บัญญัติสิบประการ (f=2) 
7. บทเทศนบนภูเขา 

 

ขอท่ี 9 พิธีกรรมของคริสตศาสนา  คําถามน้ีสอบถามนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 3883231 ศาสนาคริสต (Christianity)  
ปการศึกษา 2552 วา “พิธีกรรมของชาวคริสตท่ีทานรูจักไดแกอะไรบาง?” โดยใหนักศึกษาเขียน
ตอบ  ผลท่ีไดจากแบบสอบถามมีดังน้ี 
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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7. พิธีคริสตมาส (f=4) 
8. พิธีอีสเตอร 

 

ขอท่ี 10 บทบาทตอสังคมปจจุบัน คําถามนี้สอบถามนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 3883231 ศาสนาคริสต (Christianity)  
ปการศึกษา 2552 วา “ทานเห็นวาคริสตศาสนามีบทบาทอยางไรในสังคมปจจุบัน” โดยใหนักศึกษา
เขียนตอบ  ผลท่ีไดจากแบบสอบถามมีดังน้ี 
คําตอบ 

1. มีเพียงพิธีกรรมท่ียังคงความศักดิ์สิทธ์ิเทานัน้ 
2. การสอนใหเปนคนดีและทําความดีกับสังคม (f=2) 
3. การดูแลผูดอยโอกาส เด็กพิการ  คนชรา  ผูประสบภัย 
4. สรางความสงบสุขในโลก  การอยูรวมกันอยางสันติ 
5. เปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคม 
6. สอนใหคนรูจกัรับผิดชอบช่ัวดีและไมใหทําบาป 
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การวิจัยคร้ังนี้เปนการดําเนินการเพื่อศึกษารูปแบบการสอนคริสตศาสนาสําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงสํารวจ ผูวิจัยไดดําเนินการสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

5.   เพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการสอนคริสตศาสนาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
เอกสารของคริสตศาสนจักรและเอกสารเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

6.   เพื่อสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาตรีเกี่ยวกับรูปแบบการสอนคริสตศาสนา 
7.   เพื่อศึกษาการสรางรูปแบบการสอนคริสตศาสนาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก

ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานการสอนคริสตศาสนา 
8.   เพื่อสรางรูปแบบการสอนคริสตศาสนาท่ีเหมาะสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก

ความคิดเห็นของนักศึกษาและผูเช่ียวชาญ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษาสําหรับข้ันตอนนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 3883231 ศาสนาคริสต (Christianity)  
ปการศึกษา 2552จํานวน 40 คน ใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Randon Sampling) 

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามเร่ืองรูปแบบการสอนคริสตศาสนา
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี แจกแบบสอบถามใหนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 3883231 
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ศาสนาคริสต (Christianity) ปการศึกษา 2552 ซ่ึงมีจํานวน 40 คน นัดเวลาในการรับกลับคืน
ประมาณ 1 สัปดาห แจกแบบสอบถามไป 40 ฉบับ ไดรับกลับคืน 40 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100  
เม่ือไดรับแบบสอบถามกลับคืนจึงตรวจสอบความครบถวนของขอมูลจนครบตามจํานวนท่ีกําหนด  

การวิเคราะหขอมูล  นําแบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบความถูกตองอีกคร้ัง หลังจากนั้น 
ทําการบันทึกลงรหัสในโปรแกรมสําเร็จรูป  วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชคาความถ่ี รอยละ 
คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและวิเคราะหเนื้อหาขอมูลเชิงคุณภาพ  ซ่ึงสรุปผลการวิจัย และ
ขอเสนอแนะของการวิจัย มีดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ภาพรวมศาสนาคริสต คือ เร่ือง หลักคําสอนและวิธีปฏิบัติของคริสตศาสนิกชนในเร่ือง 
“ความรัก” 

2. หัวขอเร่ืองพื้นฐานของศาสนาคริสตเปนหัวขอท่ีนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความเห็น
วามีความสําคัญมากท่ีสุดในการเรียนรูเร่ืองคริสตศาสนา โดยใหคะแนนเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด 
( X =4.93) 

3. วิธีการสอนคริสตศาสนาท่ีนักศึกษาระดับปริญญาตรีสวนใหญมีความเห็นวาควรใชใน
การสอนมากท่ีสุดคือ  การบรรยายความรูทางวิชาการ คิดเปนรอยละ 45.00 

4. การใชส่ือประกอบเปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับการสอนคริสตศาสนา โดยนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสวนใหญเห็นดวยคิดเปนรอยละ 97.50 

5. ความประทับใจเกี่ยวกับคริสตศาสนาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสวนใหญ คือ หลัก
คําสอนของคริสตศาสนาความโอบออมอารี ความรัก 

6. ความทรงจําท่ีดีเกี่ยวกับคริสตศาสนาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสวนใหญ คือ ชีวิต
ของพระเยซู ไมกางเขนและการไถบาปมนุษย  

7. ความทรงจําท่ีไมดีเกี่ยวกับคริสตศาสนาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสวนใหญ คือ 
การโดนบังคับใหเขารวมพิธีกรรมทุกวันอาทิตย  

8. หลักคําสอนของคริสตศาสนาที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีสวนใหญรูจัก คือ ความรัก 
รักพระเจา  รักผูอ่ืนเหมือนรักตนเอง 

9. พิธีกรรมของคริสตศาสนาท่ีนักศึกษาระดับปริญญาตรีสวนใหญรูจัก คือ พิธีลางบาป 
10. บทบาทของคริสตศาสนาตอสังคมปจจุบันท่ีนักศึกษาระดับปริญญาตรีสวนใหญรูจัก 

คือ  การสอนใหเปนคนดีและทําความดีกับสังคม 
 



 - 98 - 

ขอเสนอแนะในการวิจัย  
 ควรมีการนําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจไปพัฒนากระบวนการใหความรูดานคริสตศาสนา
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทย 
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ภาคผนวก 
รูปแบบการสอนคริสตศาสนาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เร่ือง รูปแบบการสอนคริสตศาสนาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
คําชี้แจง  แบบสอบถามฉบับนี้พิมพท้ังดานหนาและดานหลังของกระดาษ โปรดตอบคําถาม 

โดยทําเคร่ืองหมายหรือเติมคําตอบท้ังสองหนากระดาษใหครบทุกขอ 
 

1. หากกลาวถึง “คริสตศาสนา” ทานตองการทราบเร่ืองอะไรมากท่ีสุด?  
(เขียนใหมากที่สุดเทาท่ีตองการจะรู) 
 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

 
2. หัวขอตางๆ เหลานี้ทานตองการทราบเร่ืองอะไรมากท่ีสุด โปรดทําเคร่ืองหมาย

หนาขอความท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 
           มาก     นอย 

ระดับความคดิเห็น 
หัวขอคริสตศาสนา 

5 4 3 2 1 
1. พื้นฐานของศาสนาคริสต      
2. กําเนิดและพัฒนาการของศาสนาคริสต      
3. หลักคําสอนท่ีสําคัญของศาสนาคริสต      
4. วิถีปฏิบัติและพิธีกรรมของชาวคริสต      
5. บทบาทของคริสตศาสนาในสังคมปจจบัุน       
6. คริสตศาสนาในโลกและในประเทศไทย      
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3. วิธีการสอนคริสตศาสนา 
ทานคิดวาวิธีการสอนคริสตศาสนาควรเปนแบบใดมากท่ีสุด โปรดทําเคร่ืองหมาย

หนาขอความท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด (เลือกเพียง 1 ขอเทานั้น) 
(     ) 1.  การบรรยายความรูทางวชิาการ   

  (    ) 2.  การศึกษาความรูดวยตนเอง 
  (    ) 3.  การไปรวมพิธีกรรม 
  (    ) 4.  การจัดคายอบรม 
  (    ) 5.  การจัดสัมมนา/เสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู 
  (    ) 6.  การใชส่ืออิเลกทรอนิกส 

(    ) 7.  การไปทัศนศึกษาศาสนสถานของคริสตศาสนา 
  (    ) 8.  อ่ืนๆ โปรดระบุ................................................................................ 
 

4. การสอนคริสตศาสนาควรใชส่ือประกอบการสอนหรือไม?  
(     ) 1.  ไมควรใช  

  (    ) 2.  ควรใช ควรเปนประเภทใด.................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

 
5. ส่ิงท่ีประทับใจ/ชอบเกีย่วกบัคริสตศาสนามากท่ีสุดคืออะไร? 

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

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

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

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

....................................................................................................................................... 
 
6. หากกลาวถึง “คริสตศาสนา” ความทรงจําแรกเก่ียวกับคริสตศาสนาคืออะไร? 

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

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

....................................................................................................................................... 
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7. หากกลาวถึง “คริสตศาสนา” ส่ิงท่ีไมประทับใจ/ไมชอบเกี่ยวกับคริสตศาสนาคืออะไร? 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
 

8. ทานคิดวาหลักคําสอนท่ีสําคัญของศาสนาคริสตคืออะไร? 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

 
9. พิธีกรรมของชาวคริสตท่ีทานรูจักไดแกอะไรบาง? 

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

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

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

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

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

10. ทานเห็นวาคริสตศาสนามีบทบาทอยางไรในสังคมปจจบัุน? 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

 

ขอบคุณท่ีตอบแบบสอบถามน้ีครบทุกขอ 
ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม 

วิทยาลัยแสงธรรม 



 - 102 - 

 
1. หัวหนาโครงการวิจัย 
 

ชื่อ – นามสกุล  บาทหลวงวุฒชัิย   อองนาวา 
สถานท่ีทํางาน  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 - ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาปรัชญา    
วิทยาลัยแสงธรรม 

     - ศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทววิทยา    
วิทยาลัยแสงธรรม 

   ปริญญาโท - ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา   
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
การทํางานปจจุบัน   
  ตําแหนงหนาท่ีประจําวิทยาลัยแสงธรรม 
     - รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
     - ผูอํานวยการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม  
     - ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ 

- อาจารยประจําสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  
คณะมนษุยศาสตร 

  ตําแหนงหนาท่ีอ่ืนๆ 
- อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
- อาจารยพิเศษ พระคริสตธรรมลูเทอรัน กรุงเทพฯ 
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2.   ผูรวมวจิัยวิจัย 
ชื่อ – นามสกุล    อาจารยทิพอนงค  รัชนีลัดดาจิต 
สถานท่ีทํางาน  ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม 
   20  ม.6  ต.ทาขาม  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  
   โทร. 0-2429-0100-3 โทรสาร 0-2429-0819   

 

ประวัติการศึกษา 
ปริญญาตรี      ศิลปศาสตรบัณฑิต (คริสตศาสนศึกษา) 

 เกียรตินยิมอันดับ 1  วิทยาลัยแสงธรรม 
ปริญญาโท       ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิจยัและประเมินผลการศึกษา)   

           มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
การทํางานปจจุบัน           นักวิจยั  ศูนยวจิยัคนควาศาสนาและวัฒนธรรม  วิทยาลัยแสงธรรม 
ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัย 
                       - การศึกษาปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการรักษาความซ่ือสัตยแหงคําม่ันสัญญา

ของคูสมรส ในสังฆมณฑลราชบุรี (ผูรวมวิจัย, พ.ศ. 2550-2551) 
- อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา  วิทยาลัยแสงธรรม  ( ผูรวมวิจัย ,  
พ.ศ. 2551-  2552) 
- การศึกษาวิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศน (ผูรวมวิจัย,  
พ.ศ. 2551) 

 



สรุปสาระสําคญัของงานวิจัย 
รูปแบบการสอนคริสตศาสนาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

( ) 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการสอนคริสตศาสนาสําหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี กลุมผูใหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 3883231 ศาสนาคริสต (Christianity) ป
การศึกษา 2552จํานวน 40 คน เก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลใชคาความถ่ี รอย
ละ คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการวิเคราะหเนื้อหา 
  

ผลการวิจัยพบวา 

หัวขอศึกษา ผลการศึกษา คาสถิต ิ
1. ภาพรวมศาสนาคริสต หลักคําสอนและวิธีปฏิบัติของคริสตศาสนิกชนใน 

เร่ือง “ความรัก 
 

2. หัวขอคริสตศาสนา เร่ืองพื้นฐานของศาสนาคริสต X =4.93 
3. วิธีการสอน การบรรยายความรูทางวิชาการ รอยละ 45.00 
4. การใชส่ือประกอบ การใชส่ือประกอบเปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับการสอน

คริสตศาสนา 
รอยละ 97.50 

 
5. ความประทับใจ หลักคําสอนของคริสตศาสนาความโอบออมอารี 

ความรัก 
 

6. ความทรงจาํท่ีดี ชีวิตของพระเยซู ไมกางเขนและการไถบาปมนุษย   
7. ความทรงจาํท่ีไมด ี การโดนบังคับใหเขารวมพิธีกรรมทุกวันอาทิตย  
8. หลักคําสอนท่ีรูจัก ความรัก รักพระเจา รักผูอ่ืนเหมือนรักตนเอง  
9. พิธีกรรมท่ีรูจัก พิธีลางบาป  
10. บทบาทตอสังคม การสอนใหเปนคนดีและทําความดีกับสังคม  

 
คําสําคัญ :  1) รูปแบบการสอน  2) การสอนคริสตศาสนา  3) นักศึกษาปริญญาตรี 

 
 



 - 95 - 

ABSTRACT 
Keywords 
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

เนื่องดวยมีการกําหนดรายวชิาศาสนาคริสต (Christianity) เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรระดบัปริญญาตรีตามสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปกร มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒ เปนตน การจัดการเรียน
การสอนรายวชิาศาสนาคริสต มีนิสิต นักศึกษา ใหความสนใจลงทะเบียนเรียนจํานวนมากการสอน
เร่ืองคริสตศาสนาใหกับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยตางๆ ของประเทศไทยเพือ่ใหมี
ความรู ความเขาใจ และซาบซ้ึงในหลักธรรมคําสอน จิตตารมณ แกนแทของศาสนาเปนส่ิงท่ีจําเปน
มากในโลกยุคโลกาภิวัตนเชนปจจุบัน แตไมมีผูใดทราบขอเท็จจริงวา ปจจุบันการสอนคริสต
ศาสนาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีอยางเปนทางการมีมากนอยเพียงใด การสอนมีเนื้อหา
อะไรบาง เนื้อหาดังกลาวเหมาะสมกับกลุมเปาหมายหรือไม ใชวิธีการสอนอยางไร ส่ือท่ีใชในการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด  งานวิจยัเร่ืองนี้จึงเปนการศึกษาความคิดเห็นของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อนําขอมูลท่ีไดมาสรางเปนรูปแบบการสอนคริสตศาสนาท่ีเหมาะสม
กับความตองการ ระดับการเรียนรู และการนําส่ิงท่ีไดจากการเรียนรูไปปฏิบัติและประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สําหรับนิสิต นักศึกษาตามสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยใหมากท่ีสุด 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1) เพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการสอนคริสตศาสนาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
เอกสารของคริสตศาสนจักรและเอกสารเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

2) เพื่อสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาตรีเกี่ยวกับรูปแบบการสอนคริสตศาสนา 
3) เพื่อศึกษาการสรางรูปแบบการสอนคริสตศาสนาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก

ความคิดเหน็ของผูเช่ียวชาญดานการสอนคริสตศาสนา 
4) เพื่อสรางรูปแบบการสอนคริสตศาสนาท่ีเหมาะสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก

ความคิดเหน็ของนักศึกษาและผูเช่ียวชาญ 
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ขอบเขตการวจัิย 
ขอบเขตดานเน้ือหา 
1)  เนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน ประกอบดวย ความหมายของการสอน รูปแบบการ

สอน วิธีการสอน เทคนิคการสอน ทักษะการสอนเพื่อกําหนดเปนกรอบแนวคิดในดานรูปแบบการ
สอนคริสตศาสนา 

2)   เนื้อหาเกี่ยวกับคําสอนของคริสตศาสนจักรคาทอลิก การสอนคริสตศาสนธรรม  
การเรียนการสอนคริสตศาสนา หลักความเช่ือของคริสตศาสนา เพ่ือกําหนดเปนกรอบแนวคิดดาน
การสอนคริสตศาสนา 

ขอบเขตดานประชากร 
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย 2 กลุมดังนี้ (1) นิสิตระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเสน ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 3883231 ศาสนาคริสต 
(Christianity) ปการศึกษา 2552  (2) ผูเชี่ยวชาญดานการสอนคริสตศาสนธรรม 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

1) เนื้อหาการสอนคริสตศาสนา หมายถึง ขอมูลท่ีใชในการใหบริการความรูดานคริสต-
ศาสนาซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวยเนื้อหาเร่ืองพระคัมภีร เทววิทยา จริยาศาสตร/จริยธรรม 
พิธีกรรม ประวัติคริสตศาสนา การอภิบาลคริสตชน กฎหมายคริสตศาสนจักรและขอบัญญัติ/ 
พระบัญญัติ 

รูปแบบการสอนคริสตศาสนา หมายถึง ลักษณะการนําเสนอความรูดานคริสตศาสนา 
สําหรับการวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาลักษณะการนําเสนอความรูในดานการบรรยายความรูทางวิชาการ 
การศึกษาความรูดวยตนเอง การเทศนในพิธีกรรม การจัดคายอบรม การจัดสัมมนา/เสวนา
แลกเปล่ียนเรียนรูและการใชส่ืออิเลกทรอนิกส 

3) นักศึกษาระดับปริญญาตรี หมายถึง นิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา
ตรี ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาศาสนาคริสตอันเปนสวนหนึ่งการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ 

 

ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
1) ไดทราบความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบการสอนคริสตศาสนา 
2) ไดทราบความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับรูปแบบการสอนคริสตศาสนาสําหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
3) ไดรูปแบบการสอนคริสตศาสนาท่ีเหมาะสมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษาสําหรับข้ันตอนนี้ คือ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 3883231 ศาสนาคริสต (Christianity) ป
การศึกษา 2552 จํานวน 40 คน ใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Randon Sampling) 

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามเร่ืองรูปแบบการสอนคริสตศาสนา
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี แจกแบบสอบถามใหนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา3883231 
ศาสนาคริสต (Christianity) ปการศึกษา 2552 ซ่ึงมีจํานวน 40 คน นัดเวลาในการรับกลับคืน
ประมาณ 1 สัปดาห แจกแบบสอบถามไป 40 ฉบับ ไดรับกลับคืน 40 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100  เม่ือ
ไดรับแบบสอบถามกลับคืนจึงตรวจสอบความครบถวนของขอมูลจนครบตามจํานวนท่ีกําหนด  

การวิเคราะหขอมูล นําแบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบความถูกตองอีกคร้ัง หลังจากนั้นทํา
การบันทึกลงรหัสในโปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชคาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย 
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะหเนื้อหาขอมูลเชิงคุณภาพ  
 

สรุปผลการวิจัย 
1) ภาพรวมศาสนาคริสต คือ เร่ือง หลักคําสอนและวิธีปฏิบัติของคริสตศาสนิกชนในเร่ือง 

“ความรัก 
2) หัวขอเร่ืองพื้นฐานของศาสนาคริสตเปนหัวขอท่ีนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความเห็น

วามีความสําคัญมากท่ีสุดในการเรียนรูเร่ืองคริสตศาสนา โดยใหคะแนนเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด 
( X =4.93) 

3) วิธีการสอนคริสตศาสนาท่ีนักศึกษาระดับปริญญาตรีสวนใหญมีความเห็นวาควรใชใน
การสอนมากท่ีสุดคือ การบรรยายความรูทางวิชาการ คิดเปนรอยละ 45.00 

4) การใชส่ือประกอบเปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับการสอนคริสตศาสนา โดยนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสวนใหญเห็นดวยคิดเปนรอยละ 97.50 

5) ความประทับใจเกี่ยวกับคริสตศาสนาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสวนใหญ คือ หลัก
คําสอนของคริสตศาสนาความโอบออมอารี ความรัก 

6) ความทรงจําท่ีดีเกี่ยวกับคริสตศาสนาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสวนใหญ คือ ชีวิต
ของพระเยซู ไมกางเขนและการไถบาปมนุษย  

7) ความทรงจําท่ีไมดีเกี่ยวกับคริสตศาสนาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสวนใหญ คือ 
การโดนบังคับใหเขารวมพิธีกรรมทุกวันอาทิตย  
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8)   หลักคําสอนของคริสตศาสนาท่ีนักศึกษาระดับปริญญาตรีสวนใหญรูจัก คือ ความรัก 
รักพระเจา รักผูอ่ืนเหมือนรักตนเอง 

9) พิธีกรรมของคริสตศาสนาท่ีนักศึกษาระดับปริญญาตรีสวนใหญรูจัก คือ พิธีลางบาป 
10) บทบาทของคริสตศาสนาตอสังคมปจจุบันท่ีนักศึกษาระดับปริญญาตรีสวนใหญรูจัก 

คือ การสอนใหเปนคนดีและทําความดีกับสังคม 
 

ขอเสนอแนะ 
 ควรมีการนําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจไปพัฒนากระบวนการใหความรูดานคริสตศาสนา
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 
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