รายงานการวิจัย
บทบาทของผูป กครองตอการอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงคาทอลิก
ในสามเณราลัยเล็กของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
(Parents’ s Roles in Catholic Priestly Formation in Minor Seminary
of Catholic Church in Thailand)

โดย
บาทหลวงวุฒชิ ัย อองนาวา
พีรพัฒน ถวิลรัตน
ทิพอนงค รัชนีลัดดาจิต

ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
ปการศึกษา 2552

งานวิจัยนี้ตองการศึกษาบทบาทของผูปกครองตอการอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงใน
สามเณราลัยเล็กของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ผลจากการวิจัยนี้จะทําใหผูมีสวน
เกี่ยวของกับการอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง ไดแก ผูใหการอบรม ผูปกครองและผูเตรียมตัว
เปนบาทหลวงมีความเขาใจเดียวกันเกี่ยวกับบทบาทของผูปกครองที่มีตอการอบรมผูเตรียมตัวเปน
บาทหลวง
ขอขอบพระคุณ บาทหลวงประวิช หอมวิไลย อธิการสามเณราลัยพระหฤทัย ศรีราชา
ที่กรุณาเปนที่ปรึกษาและชวยสนับสนุนการทําวิจัย
ขอบคุณคณะกรรมการดําเนินงานศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสง
ธรรม ที่ชวยอํานวยความสะดวกและอนุมัติใหงานวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของแผนปฏิบัติการประจําป
2552 โครงการวิจัยโอกาสปพระสงฆ (ค.ศ. 2009 – 2010)
คณะผูวจิ ัย
28 มีนาคม 2553

ก

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทของผูปกครองตอการอบรมผูเตรียมตัวเปน
บาทหลวงของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย กลุมผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้เปน
ผูปกครองของผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงในสามเณราลัยเล็ก สังฆมณฑลจันทบุรี เชียงใหม และ
อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง ที่อยูในสามเณราลัยประจําปการศึกษา 2552 จํานวน 100 คน เก็บ
รวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลใชคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา
1. ผูปกครองสามเณรอยูในชวงอายุ 41-50 ป มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีความ
เกี่ยวของกับสามเณรในฐานะเปนบิดา สถานภาพสมรส คือ อยูดวยกัน นับถือศาสนาคาทอลิก อยูใน
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
2. สามเณรเขาบานเณรตั้งแตระดับ ม.1 ปจจุบันกําลังศึกษาในระดับ ม.3 และอยูบานเณร
มาเปนเวลา 3 ป
3. บทบาททั่วไปของผูปกครองที่ปฏิบัติมากที่สุด ไดแก การสังเกตและควบคุมพฤติกรรม
ใหดําเนินไปอยางถูกตองตามครรลองคลองธรรม รองลงมาคือ เรื่องการใหความรักความอบอุน
และสงเสริมใหใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สวนบทบาทที่ผูปกครองไมไดปฏิบัติ ไดแก การดูแล
ยามเจ็บไขไดปวย รองลงมาคือ เรื่องการดูแลหาอาหาร เครื่องนุงหม
4. บทบาทดานศาสนา / ระเบียบบานอบรมที่ปฏิบัติมากที่สุด ไดแก การสงเสริมใหเขารวม
พิธีกรรมของศาสนาและคอยตักเตือนเมื่อออกนอกลูนอกทาง สวนบทบาทที่ผูปกครองไมไดปฏิบัติ
ไดแก การปลูกฝงใหเลื่อมใสในศาสนาประจําชาติ
5. บทบาทดานการศึกษาที่ปฏิบัติมากที่สุด ไดแก สงใหไดเลาเรียนศึกษาตามการศึกษาภาค
บังคับ รองลงมาคื อส ง เสริ ม ให ใ ช ค วามรู ที่เ รี ย นมาประยุ ก ตใ ชใ นชี วิต ประจํา วัน ส ว นบทบาท
ที่ผูปกครองไมไดปฏิบัติ ไดแก สนับสนุนใหศึกษาในวิชาชีพที่ชอบเพื่อเปนพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพในอนาคต
6. บทบาทดานสังคมที่ปฏิบัติมากที่สุด ไดแก สอนใหมีมารยาทในสังคม รองลงมาคือ
ใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดเปนที่ยอมรับของสังคม สวนบทบาทที่ผูปกครองไมไดปฏิบัติ ไดแก
อบรมสั่งสอนเพื่อปรับตัวใหเขากับสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมได
ข

7. บทบาทดานการกลอมเกลาจิตใจ (อารมณ) ที่ปฏิบัติมากที่สุด ไดแก สรางความภูมิใจกับ
สถานภาพของตนเองกับครอบครัวและการใหกําลังใจเพื่อใหสามารถตอสูและมีกําลังใจในการ
ดํารงชีวิตในสังคมได สวนบทบาทที่ผูปกครองไมไดปฏิบัติ ไดแก มีสัมพันธภาพที่ดีตอกันเพื่อให
เกิดความสัมพันธที่เหนียวแนนและปลูกฝงใหสามารถควบคุมตนเองได
คําสําคัญ :

1)บทบาทผูปกครอง
2) การอบรม
3) บาทหลวง
4) สามเณราลัยเล็ก
5) คริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย

ค

ABSTRACT
This research objective was to study the parent’s roles on priestly formation of Catholic
Church in Thailand. The informants were 100 parents of seminarians in school year of 2009 for
minor seminaries of Chantaburi Diocese, Chiangmai Diocese and Thare-Nongseng Archdiocese.
The information collection tool was the questionnaire. The statistics for information analysis were
the percentage, mean and standard deviation.
The research results were found that
1. The seminarian’s parents are 41-50 years old. Their educational levels are less than
bachelor’s degree. They have related to the seminarian as his fathers. Their marriage statuses are
complete. They are Catholic in Chantaburi Diocese.
2. The seminarians entered to the seminaries since 1st Mathayom (7th Grade), now they
are in 3rd Mathayom (9th Grade) and they have lived in seminaries for 3 years.
3. Most of general roles practiced are the noticing and controlling the behaviors along
path of justice, giving the love and warmth and promoting to spend useful time respectively. The
roles neglected are the medical care, nutrition and clothing.
4. Most of religious/discipline roles practiced are the promoting to intent religious rites
and admonishing against immoral behaviors respectively. The role neglected is the fostering of
adherence in the national religion.
5. Most of educational roles practiced are the supporting to achieve the compulsory
education and promoting the knowledge application for daily life respectively. The role neglected
is promoting the preferred education for profession in the future.
6. Most of social roles practiced are the instructing about the etiquettes, living and being
acknowledged in society respectively. The role neglected is the training for reformation into
society and surrounding.
7. Most of spiritual training (emotion) roles practiced are the building the pride on self
and family status, encouraging to fight and alive in society respectively. The roles are neglected
the making the tight relationship and fostering the self-control ability.
ง

KEYWORDS : 1) Parent‘s Roles
2) Formation
3) Priest
4) Minor Seminary
5) Catholic Church in Thailand
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ครอบครั ว เป น หน ว ยสั ง คมที่ เ ล็ ก ที่ สุ ด แต สํ า คั ญ ที่ สุ ด เนื่ อ งจากครอบครั ว มี บ ทบาท
ในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและถายทอดคุณคา วัฒนธรรมใหแกสมาชิกในครอบครัว ถาเด็กไดรับ
การเลี้ ย งดู อ ย า งเพี ย งพอ เหมาะสมตามวั ย ผู เ ลี้ ย งดู ใ ห ค วามรั ก ความอบอุ น ความเข า ใจ
ความปลอดภั ย และเสริ ม สร า งสุ ขนิ สัย เด็ก ก็ จ ะเจริ ญ เติ บ โตตามวัย มีสุ ข ภาพแข็ ง แรงสมบูร ณ
มีความมั่นใจ อารมณดี แทบจะกลาวไดวาผูใหญในปจจุบันเปนเชนไรลวนเปนผลจากการเลี้ยงดู
อบรม สั่งสอนในวัยเด็กทั้งสิ้น ครอบครัวจึงเปนเบาหลอหลอมที่สําคัญที่สุดของทุกคน
การอบรมที่สืบเนื่องจากครอบครัว คือ โรงเรียนหรือสถาบันการอบรมศึกษา นับไดวา
เปนบานหลังที่สองของเด็กๆ เมื่อเด็กเติบโตขึ้นนอกจากการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวจําเปนตอง
ไดรับการอบรมศึกษาที่เหมาะสมกับสถานภาพและวิถีการดําเนินชีวิตในสังคม
ศาสนา ในฐานะเป น สถาบั น สํ า คั ญ อย า งหนึ่ ง ของสั ง คม ย อ มมี ร ะบบการศึ ก ษาอบรม
เพื่อเตรียมบุคลากรใหมีความพรอมตอการปฏิบัติหนาที่เผยแผหลักธรรมคําสอนในศาสนา จึงตอง
มีระบบการศึกษาอบรม ภายใตประสบการณของแตละศาสนาที่เหมือนและตางกันไป
คริสตศาสนจักรคาทอลิกใหความสําคัญตอการศึกษาอบรมเพื่อเตรียมบุคลากรสูการเปน
ศาสนบริกรอยางตอเนื่อง มีการจัดระบบและสถาบันการศึกษาอบรมสูการเปนศาสนบริกรอยาง
จริงจัง มีทั้งแนวทางที่เปนสากล ภายใตหนวยงานที่รับผิดชอบ และแนวทางการประยุกตใหเขากับ
ชุมชนทองถิ่น โดยเฉพาะการศึกษาอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง ซึ่งถือเปนศาสนบริกรสําคัญ
ในคริ ส ต ศ าสนจั ก รคาทอลิ ก ในภารกิ จ การปกครองดู แ ลชุ ม ชน การประกอบพิ ธี ก รรมและ
การประกาศเผยแผคําสอน (ไชโย กิจสกุล, 2549: 12-13 อางในวุฒิชัย อองนาวา, 2552)
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เฉพาะที่ เ รี ย กว า “สามเณราลั ย ” (Seminary) สถานที่ เนื้ อ หา วิ ธี ก ารและผู ใ ห ก ารอบรม
ตองมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับสถานการณแหงยุคสมัย (เกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช อางถึง
ในเชาวฤทธิ์ สาสาย, 2550: 3) การอบรมผูเตรียมเปนบาทหลวงคาทอลิกในประเทศไทยมี
สามระดับ ไดแก สามเณราลัยเล็ก สามเณราลัยกลางและ สามเณราลัยใหญ
สามเณราลัยเล็ก หมายถึง การศึกษาอบรมตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 รวมทั้งการอบรมพิเศษ 1 – 2 ปกอนเขาสามเณราลัยกลาง โดยมีจุดประสงคเพื่อรับ
การฝกอบรมบมนิสัยใหเปนผูที่มีศรัทธาในพระเจาตามวุฒิภาวะของเขา พรอมทั้งคุณธรรมตางๆ
อบรมใหเขามีระเบียบวินัย มีจิตใจเอื้ออาทร เปนผูที่สามารถดําเนินชีวิตรวมกับคนอื่นในสังคมได
อยางมีความสุข สามเณราลัยกลาง คือ การศึกษาอบรมที่ตอเนื่องจากสามเณราลัยเล็ก โดยใช 1 ป
เพื่ อ การพั ฒ นาความเชื่ อ ศรั ท ธา การมีป ระสบการณ ชีวิ ต ในรู ป แบบต า งๆ รวมทั้ ง การใช เ วลา
เพื่อไตร ตรองพิจารณาชีวิ ตตนเองวาเหมาะสมกับการตอบรับจากพระเจาสูการเปนบาทหลวง
หรือไม (ไชโย กิจสกุล, 2549: 13 อางในวุฒิชัย อองนาวา, 2552) และสามเณราลัยใหญเปนสถาบัน
การศึกษาอบรมขั้นสุดทาย ใชเวลาอยางนอย 8 ป เพื่อพัฒนาชีวิตดานวุฒิภาวะชีวิตภายในสติปญญา
และงานอภิบาล เพื่อความพรอมสูการเปนบาทหลวงตอไป
ดังนั้น การศึกษาอบรมสูการเปนบาทหลวงของคริสตศาสนจักรคาทอลิกไทย จึงมีลักษณะ
เปนกระบวนการที่ สัมพั น ธและตอเนื่อง จากครอบครัว สูสามเณราลัยระดับตางๆ สอดคลอง
สภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ในเอกสาร Optatam totius (1965: 3) ใหแนวทางวาตองจัดการ
อบรมอยางเหมาะสมกับอายุ อุปนิสัยและขั้นพัฒนาตรงกับหลักจิตวิทยาอันดีและถูกตอง โดยมีผู
ใหการอบรมคอยแนะนํา และบิดามารดาใหความรวมมือเปนอยางดี และอยาละเลยใหผูรับการ
อบรมมีโอกาสไดประสบการณในชีวิตมนุษยตามสมควร และใหเขามีความสัมพันธกับครอบครัว
ตามปกติ ดังนั้น สาระสําคัญของการศึกษาอบรมผูเตรียมเปนบาทหลวง คือ การจัดการศึกษาอบรม
เพื่อใหผูรับการอบรมมีความพรอมในการเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร ภายใตการดูแล
รับผิดชอบของผูเกี่ยวของตั้งแตระดับผูนําคริสตศาสนจักร ผูใหการอบรม ผูรับการอบรม และบิดา
มารดา บุคคลในครอบครัว ซึ่งมีอิทธิพลสําคัญตอการศึกษาอบรมดังกลาว
อยางไรก็ตาม เนื่องจากการรับการอบรมสูการเปนบาทหลวง เปนการศึกษาอบรมแบบ
พิเศษ จึงจําเปนตองมีการศึกษาและทําความเขาใจบทบาทของผูเกี่ยวของ โดยเฉพาะบทบาทของ
ผูปกครองของผูรับการอบรม โดยเฉพาะการศึกษาอบรมในระดับสามเณราลัยเล็ก ที่ผูใหการอบรม
ผู รั บ การอบรมและผู ป กครองต า งมี บ ทบาทร ว มกั น ในการศึ ก ษาอบรมอั น เป น พื้ น ฐานสํ า คั ญ
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ในทิศทางเดียวกัน
งานวิจัยนี้ ตองการศึกษาบทบาทของผูปกครองตอการอบรมผูเตรีย มตัวเปนบาทหลวง
ในสามเณราลัยเล็กของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ผลจากการวิจัยนี้จะทําใหผูมี
สวนเกี่ยวของกับการอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง ไดแก ผูใหการอบรม ผูปกครองและผูเตรียม
ตัวเปนบาทหลวงมีความเขาใจเดียวกันเกี่ยวกับบทบาทของผูปกครองที่มีตอการอบรมผูเตรียมตัว
เปนบาทหลวง
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบทบาทของผูปกครองตอการอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยจากเอกสารที่เกี่ยวของ
2. เพื่อศึกษาความรูและความเขาใจของผูปกครองเกี่ยวกับบทบาทตอการอบรมผูเตรียมตัว
เปนบาทหลวง
3. เพื่อนําเสนอแนวทางที่เหมาะสมตอยุคสมัยและบริบททางสังคมไทย
ขอบเขตของการวิจัย
1. กลุ ม ผู ใ ห ข อ มู ล ได แ ก อธิ ก ารบ า นอบรม ผู เ ตรี ย มตั ว เป น บาทหลวง และผู ป กครองใน
สามเณราลัยเล็ก สังฆมณฑลจันทบุรี เชียงใหมและอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง
2. เนื้อหาที่ใชในการวิจยั
2.1 บทบาทของผูปกครอง
2.2 แนวทางการอบรมเลี้ยงดูบุตร
2.3 คูมือและระเบียบปฏิบัตปิ ระจําสามเณราลัยเล็ก
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั นี้ เปนการวิจยั แบบพรรณนา (Descriptive) โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้
1. คนควาจากเอกสาร บทความและขอกําหนดของพระศาสนจักรรวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยว
ของกับการอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงและบทบาทของครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูบุตร
2. นําขอมูลที่ศึกษามาสรางเปนประเด็นสอบถามเกี่ยวกับความรู ความเขาใจ วิธีปฏิบัติตอ
การการอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
3. เก็บขอมูลจากผูปกครอง ผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงและผูใหการอบรม เครื่องมือที่ใชเปน
แบบสอบถาม นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห สังเคราะห สรุปและอภิปรายผล
4. รายงานผลการวิจัยและสรางความเขาใจที่ถูกตองรวมกัน
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1. ไดทราบบทบาทของผูปกครองอันจะนําไปสูแนวทางในการอบรมผูเตรียมตัวเปน
บาทหลวงของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
2. ผูปกครองมีความรูและเขาใจบทบาทของตนตอการอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง
ของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
3. สามเณราลัย ผูปกครองและผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงไดทราบแนวทางที่ถูกตองใน
การปฏิบัติตอผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
4. สามเณราลัยไดทราบแนวทางสําหรับสรางขอกําหนดความสัมพันธของผูปกครองและ
ผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง
นิยามศัพท
ผูปกครอง หมายถึง บิดา มารดา ของผูรับการอบรมเปนบาทหลวงประจําสังฆมณฑล
สามเณราลัยเล็ก หมายถึง สถาบันอบรมขั้นแรกของผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงของ
คริสตศาสนจักร สังกัดสังฆมณฑล
สามเณรเล็ก หมายถึง ผูรับการอบรมในสามเณราลัยเล็กสําหรับการเปนบาทหลวงประจํา
สังฆมณฑล
สังฆมณฑล หมายถึง เขตปกครองของคริสตศาสนจักรคาทอลิก ซึ่งมีมุขนายกเปนประมุข
และบริหารปกครองรวมกับคณะบาทหลวง
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งานวิจัยเรื่องบทบาทของผูปกครองตอการอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงคาทอลิกใน
สามเณราลัยเล็กของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แบงออกตามลําดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของผูปกครอง
1) ความหมายความสําคัญของครอบครัว
2) จริยธรรมในการพัฒนาเด็ก
3) ทัศนคติของผูปกครองตอจริยธรรม
4) การพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรม
5) ศาสนากับการดําเนินชีวิตของมนุษย
6) ความสัมพันธระหวางศาสนาและเด็ก
ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับบาทหลวงและการอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงคาทอลิก
1) ความเปนมาและความหมาย
2) บทบาท
3) แนวทางการดําเนินชีวิต
4) หลักการและมิติของการอบรมผูเตรียมเปนบาทหลวงคาทอลิก
5) การอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงคาทอลิกในประเทศไทย
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1) ความเปนมาของคริสตศาสนา (โรมันคาทอลิก) ในประเทศไทย
2) แนวคิด และความเปนมาของการจัดตั้งสามเณราลัยในประเทศไทย
3) สามเณราลัยเล็ก (บานเณรเล็ก) ในประเทศไทย
4) แนวการศึกษาอบรมของสามเณราลัยเล็กในปจจุบัน
ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของผูปกครอง
1. ความหมาย ความสําคัญของครอบครัว
ราชบัณฑิตยสถาน (2542) ใหนิยามวาครอบครัว เปนสถาบันพื้นฐานของสังคมที่ประกอบ
ดวยสามีภรรยาและหมายความรวมถึงลูกดวย
ภิญโญ ทองดี (ไมระบุป) เสนอวา ครอบครัว หมายถึงกลุมคนตั้งแตสองคนที่มาแตงงาน
กัน หรือมีความสัมพันธฉันทสามี-ภรรยา อาศัยอยูรวมกันในสถานที่เดียวกัน อาจจะมีหรือไมมีการ
สืบสายโลหิตหรืออาจจะเลี้ยงดูผูอื่นโดยการรับมาอุปการะ อีกทั้งยังอาจมีญาติพี่นองหรือผูอื่น
มาอาศัยอยูดวยในสถานที่เดียวกัน
ภั ท ริ น ภั ท รกํ า พล (2551) เสนอว า ครอบครั ว คือ กลุ มบุ ค คลที่ มีค วามผู ก ผั น ร ว มกั น
รวมทั้ ง ทางสั ง คมและทางเศรษฐกิ จ และมี ค วามผู ก ผั น กั น ทั้ ง ทางกฎหมายและทางสายเลื อ ด
ซึ่ ง ครอบครั ว มี ค วามสํ า คั ญ ต อ เด็ ก เป น อย า งมาก เพราะครอบครั ว เป น สั ง คมแหล ง แรกและ
เปนรากฐานที่สําคัญในการหลอหลอมพฤติก รรมตาง ๆ ใหเ กิดขึ้น กับเด็ก ไมเพีย งแตใหชีวิต
ความเปนอยู การศึกษาเพียงเทานั้น แตครอบครัวยังตองใหความรัก ความอบอุน คานิยม เจตคติ
จริยธรรมคุณธรรม เพื่อทําใหเด็กเปนคนดีมีคุณภาพทั้งศักยภาพภายนอกและจิตใจใหครบถวน
สมบูรณตอไป
นอกจากนั้น เพิ่มศักดิ์ เสรีรักษ (2551: 22 – 24) ไดวิเคราะหความหมายและความสําคัญ
ของครอบครัววา ครอบครัว เปนหมูคณะของพอแมและลูกๆ ความตองการและความโนมเอียงของ
ลูกๆ ความรักและความสัมพันธของพอแม ความผูกพันธทางสายโลหิตและทางจิตใจ ก็เปนสิ่ง
บอกชัดอยูแลวจุดประสงคและงานของครอบครัว คือ การเลี้ยงดูลูกๆ ใหเอาใจใสตอความตองการ
ของสมาชิกทุกคน ครอบครัวมีหนาที่พื้นฐานที่สําคัญสามประการ ไดแก
1) หนวยรวมทางเศรษฐกิจ
ครอบครัวจัดหาอาหาร ที่อยูอาศัย เสื้อผา ยารักษาโรค และสิ่งจําเปนในการดําเนิน
ชีวิตสมาชิกทุกคนในครอบครัวที่มีความสามารถในการทํางานได ก็มีหนาที่ชวยเหลือในงานนี้

-9ปจจุบันสภาพเศรษฐกิจครอบครัวขึ้นอยูกับรายได และคาครองชีพ รวมทั้งการจับจายใชสอยที่รูจัก
รับผิดชอบ หญิงที่จะแตงงาน จําเปนตองเรียนรูการทําตัวเปนแมบานที่ดี เชนเดียวกับฝายชาย
ที่จะรับผิดชอบในการทํางานเลี้ยงครอบครัว ไมเสียเงินเสียทองในการเลนพนัน ดื่มจนเมามาย
หรือทางอบายมุขตางๆ สภาพเศรษฐกิจชักหนาไมถึงหลัง เพราะใชจายอยางไมรูจักคิด ไมรูจัก
รับผิดชอบ ไมวาจะจากฝายสามีหรือภรรยา มีชื่อวา “ความยากจนขั้นที่สอง”
2) หนวยรวมทางการศึกษาอบรม
การพั ฒ นาทางป ญ ญา และศี ล ธรรม ขึ้ น อยู กั บ การที่ เ ด็ ก ได รั บ ภายในครอบครั ว
ในระยะแรกเด็กก็ไดรับความรู ความเขาใจรอบๆ ตัวเขา และนี่แหละ เขาจะไดรับการสอนใหรู
ถึงความรักกันและกันโดยไมเห็นแกตัว หรือในทางตรงขามคุณธรรมที่สําคัญสองประการ คือ
ความรั ก และความยุ ติ ธ รรม เด็ ก ก็ จ ะเริ่ ม เรี ย นรู จ ากครอบครั ว ถั ด มาก็ คื อ ความนบนอบ
การมีระเบียบวินัยที่ถูกตอง เขาจะตองเรียนรูทั้งเชื่อฟงและสั่ง ในครอบครัวกอน เขาจึงสามารถมี
อํ า นาจในสั ง คมที่ เ หมาะสมกั บ ศั ก ดิ์ ศ รี แ ละสิ ท ธิ ข องชี วิ ต มนุ ษ ย ชี วิ ต ครอบครั ว ก็ ปู พื้ น ฐาน
คุณธรรมอื่นๆ ดวย เชน ความพรอมที่จะชวยเหลือผูอื่น รูจักเห็นอกเห็นใจไมเอารัดเอาเปรียบ
ความจริงใจ และความขยันหมั่นเพียร การวางรากฐานชีวิตคน ขึ้นอยูกับชีวิตในระยะแรกๆ กอน
จนกวาสติปญญาจะสามารถแยกแยะเขาใจสิ่งตางๆ ไดอยางถูกตอง เหตุผลก็คือวา ชวงระยะนี้
การประทับใจ ความรูและทาทีตางๆ เด็กๆ ไดรับจากพอแมที่เอาใจใสและรักเขา พึงจําไววา
การใหการศึกษาอบรม มิใชจํากัดอยูเฉพาะพอแมเทานั้น แตสมาชิกทุกคนในครอบครัวก็มีหนาที่
รวมกันหมดเด็กๆ ที่มีพี่ชายนองชาย พี่สาวนองสาว ก็เรียนรูการใชชีวิตรวมกัน ที่จะรูจักบังคับ
ตัวเอง รูจักทําตัวใหมีสิทธิ์เทาเทียมกัน ชวยเหลือกัน รูจักรับใช รูจักเสียสละ
3) หนวยรวมทางฝายจิตใจ
ครอบครั ว ยั ง เป น สถานที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด เป น บ า นทางจิ ต วิ ญ ญาณ สํ า หรั บ สมาชิ ก
ชีวิ ตทุก ดานมีรากฐานจากความรัก ความวางใจ การให เ กียรติ การเคารพ มี การแลกเปลี่ย น
ความคิดเห็น คุณคาการแบงปนทั้งความสุขและความทุกข ความสําเร็จและการผิดหวัง ซึ่งจะ
หาไมไดในสังคมอื่น นอกจากในครอบครัว และสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิด
สอคคลองกับ ภิญโญ ทองดี (ไมระบุป) อธิบายความสําคัญของครอบครัว ดังนี้
1) ครอบครัวเปนเบาหลอมทางบุคลิกภาพและคุณลักษณะของสมาชิก การมีปฏิสัมพันธ
(Interaction) ระหวางสมาชิกในครัวเรือนเดียวกัน มีการถายโยงคานิยม ความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ
ความเชื่อ ความศรัทธาและวัฒนธรรมการดําเนินชีวิตจากสมาชิกรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ง ตลอดจน
มีการพักผอน นันทนาการ และการทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน บรรยากาศ และวิธีการ อบรมเลี้ยงดู
การอบรมสั่งสอน
สิ่งแวดลอมภายในครอบครัวไมวาจะในทางบวกหรือในทางลบไดคอยๆ

- 10 หลอหลอมพื้นฐานทางบุคลิกภาพและคุณลักษณะทางดานรางกาย สังคม อารมณ และจิตใจ
ของสมาชิกในครอบครัวในรูปแบบตางๆ มีผลตอโดยตรงตอการการแสดงบทบาททางสังคม
ของสมาชิกในสถาบันอื่นตอไป
2) ครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานทางการศึกษาของสังคม ครอบครัวเปนแหลงถายทอด
องคความรู ฝกฝนและอบรมใหสมาชิกไดเ รียนรูระเบียบสังคมหรื อการขัดเกลาทางสังคม
(Socialization) ทั้งอยางเปนทางการ (Formal) และ ไมเปนทางการ (Informal)
3) ครอบครัวสรางคุณภาพชีวิต คุณลักษณะตางๆ ที่บงชี้ถึงลักษณะของชีวิตที่มีคุณภาพ
ขางตนนี้ ครอบครัวจะเปนสถาบันที่จะเอื้ออํานวยใหเกิดขึ้นกับชีวิตของสมาชิกในครอบครัวได
4) ครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานในการพัฒนาสังคม สถาบันที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการ
พัฒนาสังคมและชุมชน เชนเดียวกับสถาบันทางสังคมอื่นๆ วัฏจักรของการเกิด การเติบโต เขาสู
วัยเรียน วัยทํางาน วัยแตงงาน วัยเลี้ยงดูลูกของตนเอง วัยดูแลพอแมเมื่อแกชราลง สอนและ
ฝกใหทุกคนตองมีบทบาทหนาที่ในฐานะตางๆในครอบครัว หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การเขาไป
มีบทบาท ภาระ หนาที่และมีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของชุมชนหรือสังคมนั้นๆ
5) ครอบครัวเปนหนวยวางรากฐานการปกครองในระดับตางๆ ครอบครัวทําหนาที่ปฐมภูมิ
ที่สําคัญที่สุดคือการใหกําเนิดเด็ก ใหการเลี้ยงดูผูเยาว ใหการศึกษา สรางคนใหรูจักระเบียบสังคม
ถายทอดวัฒนธรรมใหคนรุนหลังรับไวเปนแนวทางในการดํารงชีวิตใหเหมาะสมกับสภาพสังคม
ของชนกลุมนั้น เด็กที่เกิดและเจริญเติบโตมาจากครอบครัวแบบใด ยอมไดรับการถายทอด
แนวความคิด เจตคติและพฤติกรรมตาง ๆ ติดมาจากครอบครัวเดิมไมมากก็นอย และนําไปใชปฏิบัติ
ในสังคมที่เขาอยูอาศัย
ทุกศาสนาใหความสําคัญตอครอบครัว และถือวาครอบครัวเปนพื้นฐานที่สําคัญของสังคม
และพัฒนาการของมนุษยชาติ
คริสตศาสนาสอนวาพระเจาทรงสถาปนาใหครอบครัวเปนสถาบันศักดิ์สิทธิ์ ดังปรากฏ
ในพระคัมภีร หนังสือปฐมกาลวา “พระเจาทรงสรางมนุษยขึ้นมาใหคลายพระองค ทรงสรางให
เปนชายและหญิง” (ปฐก 1: 27 – 28) “พระเจาตรัสวาไมควรที่ชายผูนี้จะอยูคนเดียว เราจะสราง
ผูอุปถัมภที่สมกับเขาขึ้นเพราะเหตุนี้ผูชายจึงจากบิดาของตนไปผูกพันอยูกับภรรยา” (ปฐก. 2:1824) ผานทางครอบครัว สังคมคอยๆ พัฒนาตัวเองขึ้น โดยมีครอบครัวเปนองคประกอบที่สําคัญ
ดังที่สภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ในเอกสาร Gaudium et Spes (1965: 47) กลาวไววา “การเปนบุคคลดี
ของแตละบุคคลของสังคมมนุษย และสังคมคริสตชน มีการเชื่อมโยงใกลชิดกับสภาพการณที่ดี
ของหมูคณะนั้นที่เกิดขึ้นจากการแตงงานและครอบครัว” ดังนั้น การรื้อฟนสภาพสังคม ก็จะตอง

- 11 เริ่มตนดวยการรื้อฟนครอบครัว รัฐ และคริสตศาสนจักรจําเปนตองชวยเหลือ ใหการปองกัน
เพื่อใหครอบครัวดําเนินไปในแนวทางที่ถูกตอง
จึงสรุปไดวาครอบครัว เปนหมูคณะขั้นพื้นฐาน ที่ชีวิตใหมจะเริ่มพัฒนาการทางรางกาย
และจิตวิญญาณ ในวิถีทางที่ ถูก ตองตามสถานภาพความเปนมนุ ษย ครอบคลุมทั้งมิติชีวิ ตทาง
ศาสนา ศีลธรรมและการดําเนินชีวิตรวมกับคนอื่นในสังคม ก็จะเริ่มตนจากชีวิตที่ไดรับจากพอแม
(เพิ่มศักดิ์ เสรีรักษ, 2551)
สอดคลองกับ ภิญโญ ทองดี (ไมระบุป) สรุปความวา ครอบครัวเปนสถาบัน (Institution)
เปนองคกร (Organization) หรือ เปนหนวย (Unit)ทางสังคมที่เล็กที่สุด ครอบครัวกอตั้งขึ้นดวย
สมาชิกชายและหญิงเพียงสองคน ไดทําหนาที่เปนบิดา-มารดาเปนพอแบบ-แมแบบที่ถายทอดและ
ใหการศึกษาในขั้นแรกแกสมาชิกใหม เปนเบาหลอมทางบุคลิกภาพ เปนแหลงที่จะเสริมสรางพลัง
กายและพลังใจใหแกสมาชิกของครอบครัว ที่ออกไปแสดงบทบาทตางๆทางสังคมในสถาบัน
ที่เกี่ยวของ ครอบครัวเปนสถาบันที่สามารถตอบสนองความตองการพื้นฐานของมนุษยได
ในทุกระดับ ทั้งดานความตองการทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ที่มีพัฒนาการใน
สังคมที่รว มกันถ ายทอดรั กษาไวซึ่งวัฒนธรรม สมาชิกจะรับแบบแผนแหงความประพฤติ
ในการปฏิบัติตอกันระหวางสามีภรรยา บิดามารดากับบุตร และอาจนําไปผสมผสานกับวัฒนธรรม
ภายนอกครอบครัวเกิดเปนแบบแผนของความประพฤติใหมที่สมาชิกนํามาใชเพื่อปฏิบัติตอกันและ
ตอผูที่เกี่ยวของ มุงสูสุขภาวะที่สมบูรณสอดคลองกับความเปนมนุษย
2. จริยธรรมในการพัฒนาเด็ก
ราชบัณฑิตยสถาน (2542) นิยามวา จริยธรรม หมายถึงธรรมที่เปนขอประพฤติปฏิบัติ ซึ่ง
วัฒนา ปุญญฤทธิ์ (2009) ขยายความวา จริยธรรม คือ หลักแหงการประพฤติ ปฏิบัติที่ดี ที่เหมาะ
ที่ควร หรือ หลักคําสอนที่วาดวยแนวทางการประพฤติที่เปนหลักการและเปนที่ยอมรับนับถือ
นอกจากนั้น วัฒนา ปุญญฤทธิ์ (2009) ไดอธิบายความหมายจริยธรรมในเชิงปฏิบัติ วา
หมายถึง แนวทางที่แสดงใหเห็นถึงวิธีการประพฤติ ปฏิบัติตนใหเปนคนดี เพื่อประโยชนสุขของ
ตนเองและสังคม โดยการปฏิบัตินั้นจะทําในสิ่งที่สังคมยอมรับและเห็นวาเปนสิ่งดีงาม
จึงกลาวไดวา จริยธรรมเปนหลักการดําเนินชีวิตของบุคคล และมีความสัมพันธกับบุคคล
กลาวคือ บุคคลที่มีความประพฤติปฏิบัติที่ถูกตอง เหมาะสม สังคมยอมรับ ทําใหเกิดความมีคุณคา
ตอตนเองและสังคม เรียกวาเปนผูที่มีจริยธรรม หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คนที่มีจริยธรรม คือ บุคคลที่มี
ความรูสึกผิดชอบ ชั่วดี นั่นเอง

- 12 ในเรื่ อ งจริ ย ธรรมในการพั ฒ นาเด็ ก อั ม พล สู อํ า พั น (2007) อธิ บ ายว า ควรเริ่ ม พั ฒ นา
จริยธรรมเสียตั้งแตเด็กรูความโดยสอนใหรูจักกิริยามารยาทที่เหมาะสม มีความสุภาพเรียบรอย
ความเกรงใจ การไมเอารัดเอาเปรียบ การรูจักแบงปนสิ่งของใหกับพี่นองและคนอื่นๆ นอก
ครอบครัว การมีอัธยาศัยไมตรี ความกรุณาเอื้อเฟอเผื่อแผ การไมรังแกคนอื่นๆ รวมทั้งไมรังแกสัตว
ที่เราเลี้ยงไว การหัดใหเด็กแสดงความเห็นอกเห็นใจเมื่อเห็นพี่หรือนองรองไหหรือไมสบายใจก็หัด
ใหรูจักปลอบโยน อาจหัดใหหยิบยื่นสิ่งของที่ตนเองก็ชอบตนเองก็รักใหกับคนอื่นเพื่อใหคนอื่น
ลดความทุกขและคลายความโศกเศราเสียใจลง
การฝกใหเด็กใหมีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเองและตอผูอื่นก็เปนสิ่งสําคัญ เพราะ
เด็กที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเองและคนในครอบครัวก็จะเปนฐานใหมีความรับผิดชอบ
ตอสังคมดีดวย รวมทั้งการฝกใหเด็กทําในสิ่งที่ถูกตอง ทั้งตอหนาและลับหลังผูอื่นถือวาเปนการฝก
ใหเด็กรับผิดชอบตอตนเองเปนอยางดี อยางไรก็ตาม การฝกใหเด็กมีจริยธรรมอันควรทั้งหมดนี้
ปจจัยที่สําคัญอีกอยางหนึ่งก็คือแบบฉบับ พอแมตองเปนผูที่แสดงใหลูกเห็นความเปนผูมีจริยธรรม
ของตนให เ ด็ ก ได ซึ ม ซั บ แบบฉบั บ นั้ น ด ว ยจึ ง จะทํ า ให จ ริ ย ธรรมเข า ไปแนบสนิ ท ซึ ม ลึ ก เข า ไป
ในจิตใจของเด็ก
จึงกลาวไดวา จริยธรรมในการพัฒนาเด็ก ควรเริ่มตนในครอบครัว และคอยๆ เปนคอยๆ
ไปตามพัฒนาการของเด็ก สอคลองกับ วัฒนา ปุญญฤทธิ์ (2009) เสนอวาการพัฒนาคนใหเปน
ผูที่มีจริยธรรมนั้น จะตองใชระยะเวลา โดยเริ่มตั้งแตวัยตนของชีวิตหรือในวัยเด็ก ซึ่งมักเรียนรู
พฤติกรรมจริยธรรมจากการกําหนดของผูใหญ ดังนั้น ผูใหญจึงตองเปนผูไตรตรองพิจารณาสิ่งที่
นําสอนเด็ก โดยเลือกพฤติกรรมจริยธรรมที่สอดคลองกับวัยที่เด็กสามารถเรียนรูได ทั้งนี้พฤติกรรม
จริยธรรมดั งกล าวจะเป น ทั้ง จริยธรรมที่นําไปสูการสรางประโยชนสุขทั้ งสว นตัว ของเด็กและ
ประโยชนสุขของสังคม เชน การพึ่งพาตนเอง การรูจักหนาที่ของตน การยอมรับผลการกระทํา
การปฏิบัติตามกฎเกณฑขอกําหนดที่ตกลงกัน การตัดสินสิ่งตาง ๆ อยางมีเหตุผล ไมตัดสินเขาขาง
ตนเอง หรือยึด ความเปน พวกพ อง ความซื่อสัตย
การเอาใจเขามาใสใ จเรา การไมพูด เท็ จ
การไมพูดจาใหผูอื่นเสียใจ หรือเสียหาย การไมทํารายผูอื่นทั้งการกระทํา การคิด การพูด การกตัญู
รูคุณ ฯลฯ ทั้งนี้การพิจารณาคัดเลือกจริยธรรมที่เหมาะสมกับเด็กอาจเปนเรื่องยากเนื่องจากเปนสิ่งที่
เปนนามธรรม แตมีแนวปฏิบัติงาย ๆ ที่นํามาใชคือ การนําแนวปฏิบัติตามคําสอนของศาสนา ซึ่งเด็ก
เองไดพบเห็นและปฏิบัติอยูแลวในชีวิตประจําวัน มากําหนด รวมทั้ง การประพฤติปฏิบัติในสังคม
ที่แวดลอมเด็ก เชนการปฏิบัติตามศีลหา การมีสัมมาคารวะตอผูใหญ เปนตน
สอดคลองกับ โสภา ชปลมันน (2008) ที่เสนอวานักจิตวิทยาหลายทานที่ไดพยายาม
สรางทฤษฎีและวิธีการศึกษาโดย มุงเนนในเรื่องที่ไดจากการศึกษาจะทําใหทราบกระบวนการ

- 13 เรียนรูทางสังคมระหวาง ครอบครัวกับเด็กการเปลี่ยนแปลงหรือการคงที่ ที่มีตอการเรียนรู
ความสัมพันธระหวางบิดา มารดากับเด็กการเปลี่ยนแปลงหรือการคงที่ของความสัมพันธอันเนื่อง
มากจากความพรอม และการเจริญเติบโตของเด็กการเปลี่ยนแปลงหรือการคงที่ของความสัมพันธ
อัน เนื่ องมาจาก
ความพรอ มและการเจริญเติบโตของเด็ ก ฉะนั้ น จุ ดที่ จ ะเน น ถึ ง ในที่นี้ อยูที่
ความแตกตางใน ระหวางครอบครัวและสภาพแวดลอมทั่วๆไปทางสังคมวิธีที่แตละครอบครัว
ปฏิบัติตอเด็ก จะตางกันไปในแตละครอบครัวพอแมจึงเปรียบเสมือนเบาพิมพในอันที่จะหลอหลอม
ชีวิต ของลูกใหเปนไปตามแบบที่วางไว
ดังนั้น การพัฒนามนุษยจําเปนตองเริ่มตนตั้งแตเด็กและตอเนื่องตลาดชีวิต โดยมี
ครอบครัวเปนแกนหลักและชุมชนเปนฐานที่มีสวนรวมในการพัฒนาอยางแทจริง
3. ทัศนคติของผูปกครองตอจริยธรรม
ครอบครัวเปนสถาบันทางสังคมสถาบันแรก ที่มีความสําคัญตอชีวิตมนุษยในชวงวัยทารก
เพราะเปนแหลงแรกที่ใหกระบวนการเรียนรูทางสังคมแกเด็ก ซึ่งจะมีผลตอการปลูกฝง การพัฒนา
บุคลิกภาพ และการแสดงพฤติกรรมเมื่อเด็กเติบโตขึ้นเปนผูใหญในอนาคต โดยเฉพาะการดําเนิน
ชีวิตตามหลักจริยธรรม ทัศนคติของผูปกครองและบุคคลในครอบครัวในดานจริยธรรม ยอมสงผล
กระทบตอการปลูกฝงและเสริมสรางการดําเนินชีวิตตามหลักจริยธรรมของเด็ก
ซึ่ง โสภา ชปลมันน (2008) ไดเสนอความคิดเห็นและทัศนคติของผูปกครองตอจริยธรรม
ที่มีผลตอการอบรมเลี้ยงดูบุตร ดังนี้
1) ความคิดเห็นของครอบครัวตอจริยธรรมจากการศึกษาพบวาครอบครัวสวนใหญมีจิต
สํานึกดานจริยธรรมยอมรับเรื่องบาปบุญคุณโทษไมตองการที่จะใหผูอื่นเดือดรอนเห็นดวย วา
ใหทุกขแกทานทุกขนั้นถึงตัว มีความละอายตอการกระทําชั่วในวันสําคัญทางศาสนา เห็นวาควรงด
เวนกระทําสิ่งไมดีเมื่อพิจารณาในเรื่องเกี่ยวกับความอยูรอดของตัวเองผลจาก การศึกษาพบวา
ครอบครัวสวนใหญยอมรับวาในสถานการณปจจุบันเห็นดวยกับวิธีการ มือใครยาวสาวไดสาวเอา
ทําอะไรก็ไดเพื่อใหไดเงินมา ทําดีไดดีมีที่ไหนทําชั่วไดดีมีถมไป และเมื่อไมไดดวยเลหก็เอาดวยกล
ในเรื่องสุรานารีพาชีกีฬาบัตรนั้นเห็นดวยวาควรที่จะ ทดลองใหครบเกี่ยวกับเรื่องการดื่มเหลา
สูบบุหรี่ยอมรับวาเปนเรื่องโกเก และในสภาพสังคมปจจุบัน การหยิบของของผูอื่นเมื่อเจาของเผลอ
เปนเรื่องปกติ
2) ทัศนคติของครอบครัว ตอจริยธรรมจากผลการศึกษาพบว าครอบครัวสวนใหญยังมี
ความรูสึกดานบวกเกี่ยวกับจริยธรรมมีความละอายที่จะทําชั่วการยอมรับการปฏิบัติกิจกรรม ทาง
ศาสนา ไมเห็นดวยกับคํากลาวที่วา “ การสวดมนตกอนนอนเปนเรื่องไรสาระ” ไมเห็นดวยกับการที่

- 14 จะปกปดความผิดของญาติเมื่อตนเองทราบไมเห็นดวยกับการขึ้นรถเมล แลวถากระเปาไมสะกิด
ก็ไมตองจายไมเห็นดวยกับคํากลาวที่วา “การคืนเงินเมื่อไดรับทอนเกินเปนเรื่องแปลก” เมื่อ
พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตนในสังคมผลจากการศึกษาชี้ชัดวา ครอบครัวสวนใหญกลับ
ยอมรับและเห็นดวยที่จะตองปฏิบัติตามคํากลาวที่วา “ปลาใหญกินปลาเล็กเปนเรื่องปกติในสังคม”
และ “รูหลบเปนปกรูหลีกเปนหาง”
จึงกลาวไดวา กระแสคานิยมในสังคมปจจุบันที่นําเสนอทางสื่อมวลชนในรูปแบบตางๆ
ทําใหเกิดความสับสนวาอะไรควร อะไรไมควรในการดําเนินชีวิต สงผลใหทัศนคติของผูปกครอง
และบุคคลในครอบครัวยุคปจจุบันขาดจุดยืนที่มั่นคง ทําใหเกิดความสับสนในการแยกแยะในการ
ดําเนินชีวิตรวมกับคนอื่นในสังคม ดังที่ สุภัททา ปณฑะแพทย (ไมระบุป) อธิบายวาจริยธรรมเปน
สิ่งที่เกิดขึ้นจากการไดรับประสบการณและจากการอบรมสั่งสอน ชี้แนะใหมองเห็นความผิด ชอบ
ชั่ว ดี บุคคลมักจะไดรับการอบรมเลี้ยงดูจากกลุมที่เปนตัวแทนทางสังคมที่ทําหนาที่ รับผิดชอบใน
การอบรมเลี้ยงดูใหบุคคลในสังคมเปนผูที่ตระหนักรูและมีพฤติกรรมที่กลาวไดวา เปนผูมีจริยธรรม
คุณธรรม คือ ครอบครัว โรงเรียน เพื่อน สื่อสารมวลชน และศาสนา บุคคลในกลุมสังคมเหลานี้ตอง
พยายามคนหาวิธีการเพื่อพัฒนาและปลูกฝงจริยธรรมในบุคคล
ทัศนคติของผูปกครองและบุคคลในครอบครัวในเรื่องจริยธรรม จึงมีบทบาทสําคัญตอการ
ปลู ก ฝ ง คุ ณ ค า ของการดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามหลั ก จริ ย ธรรม ดัง ที่ ภั ท ริ น ภั ท รกํ า พล (2551) สรุ ป ว า
ผูปกครองมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาจริยธรรมของเด็ก เด็กจะเปนคนดีหรือไมนั้นสวนหนึ่ง
ขึ้นอยูกับผูปกครองเปนสวนมากผูปกครองควรปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมในตัวเด็ก ดวยการทํา
ตัวใหเปนแบบอยางที่ดี
4. การพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรม
วัฒนา ปุญญฤทธิ์ (2009) ไดเสนอแนวทางการพัฒนาโดยอาศัยทฤษฎีที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) ทฤษฎีจริยธรรมตามแนวคิดการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบอรก
โคลเบอร ก (Kolhberg) เปน นั ก จิ ตวิท ยาที่อธิบ ายถึ ง จริ ยธรรมของคนที่ พัฒนาขึ้น ไป
พรอม ๆ กับความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล โดยแบงออกเปน 3 ระดับคือ ระดับกอนกฎเกณฑ
ระดับกฎเกณฑสังคม และระดับเลยกฎเกณฑของสังคม สําหรับเด็กปฐมวัย จะอยูในขั้นแรก
ของทฤษฎีคือ ระดับกอนกฎเกณฑ เด็กวัยนี้จึงตัดสินความถูกผิดจากความรูสึกของตนเอง และตาม
กฎเกณฑที่ ผูอื่นกําหนดโดยแบงออกเปน 2 ขั้นตอนดังนี้

- 15 ขั้นตอนที่ 1 การหลีกเลี่ยงการลงโทษและการทําตามคําสั่ง (Punishment and Obedience
oreintation) เด็กวัยนี้จะประพฤติตนตามกฎเกณฑตาง ๆ เพราะหลีกเลี่ยงการลงโทษ ความถูก ผิด
ตัดสินโดยพิจารณาผล ถาถูกลงโทษถือวาทําไมดี เด็กวัยนี้จึงยังไมมีเหตุผลในการตัดสินใจทําสิ่ง
ตาง ๆ นอกจากปฏิบัติตามคําสอนของผูใหญ
ขั้นตอนที่ 2 การปฏิบัติเพื่อมุงหวังรางวัลสวนตัว (Personal Reward Oreintation) เด็กจะ
นําความตองการของตนมากําหนดสิ่งที่ถูกและผิด ถาหากปฏิบัติสิ่งใดแลวไดรางวัลก็จะยึดถือวา
สิ่งนั้นเปนสิ่งที่ถูกตอง ดังนั้นการชมเชยและใหรางวัลเมื่อเด็กทําในสิ่งที่ถูกตอง เหมาะสม จึงเปนวิธี
สอนจริยธรรม ความประพฤติใหกับเด็ก เนื่องจากเด็กยังไมสามารถตัดสินสิ่งตาง ๆ ไดดวยเหตุผล
ของตนเอง
2) ทฤษฎีการเรียนรูจริยธรรมดวยการกระทําตามแนวคิดของสกินเนอร
สกินเนอร (Skinner) นักจิตวิทยากลุมพฤติกรรมนิยม เปนผูเสนอทฤษฎีที่มีความเชื่อวา
พฤติกรรมของคนเกิดจากการปฏิสัมพันธทางสังคม ผลจากการแสดงพฤติกรรมนั้นจะเปนตัวบงชี้
วาพฤติกรรมนั้นจะมีแนวโนมเกิดขึ้นอีกหรือไมในสถานการณที่คลายกับสถานการณเดิม ถาเกิดขึ้น
อีกจะเรียกผลพฤติกรรมนั้นวา การเสริมแรงทางบวก แตถาไมเกิดขึ้นอีกเรียกผลของพฤติกรรมนั้น
วา การลงโทษ การอธิบายถึงการเรียนรูดานจริยธรรมผานกระบวนการเสริมแรงและการลงโทษ
หากเด็กแสดงพฤติกรรมที่ดีแลวไดรับการชมเชย ยกยอง คือ เด็กจะแสดงพฤติกรรมนั้นซ้ําอีก
แตหากแสดงพฤติกรรมใดแลวถูกลงโทษ เด็กจะระงับหรือหยุดการกระทํานั้น ๆ ดังนั้นการเรียนรู
พฤติกรรมจริยธรรมของเด็กจึงขึ้นอยูกับผูใหญที่จะตัดสินวา พฤติกรรมใดเปนพฤติกรรมทาง
จริยธรรมที่เหมาะสม แลวนํามาใชในการอบรมปลูกฝงเด็ก
3) ทฤษฎีการเรียนรูพฤติกรรมจริยธรรมตามแนวคิดของแบนดูรา
แบนดูรา (Bandura) นักจิตวิทยาสังคม อธิบายวา พฤติกรรมสวนใหญของคนในสังคม
เกิดจากการเรียนรู โดยการสังเกตจากตัวแบบ ทั้งตัวแบบในชีวิตจริง หรือตัวแบบที่เปนสัญลักษณ
ทั้งนี้ตัวแบบจะทําหนาที่ทั้งสรางหรือพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรม และจะทําหนาที่ในการระงับ
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค เด็กปฐมวัยจึงเรียนรูพฤติกรรมจริยธรรมจากตัวแบบผูใหญและสังคม
จึงเปนตัวแบบที่เด็กดูสังเกตและลอกแบบการสอนจริยธรรมในแนวคิดนี้คือ การสรางและเลือกตัว
แบบที่ดีใหเด็กไดสังเกต สําหรับกระบวนการในการพัฒนาการเรียนรูพฤติกรรมจริยธรรมตาม
แนวคิดนี้มี 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 กระบวนการตั้งใจ เปนการที่เด็กไดเห็นตัวแบบที่นาสนใจ ดังนั้นตัวแบบ
จึงตองแสดงพฤติกรรมจริยธรรมที่ชัดเจน ไมซับซอน และเมื่อเด็กสนใจแสดงพฤติกรรมที่ดีจะตอง
มีการเสริมแรง เพื่อใหเด็กเกิดพฤติกรรมซ้ํา
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ไดรับการยกยองชมเชย และไดเห็นตัวแบบแสดงพฤติกรรมบอย ๆ เด็กเกิดความสนใจตองการ
แสดงพฤติกรรมเชนเดียวกับตัวแบบ เด็กจะหาวิธีเก็บและจดจําขอมูลการแสดงพฤติกรรมที่สัมพันธ
กับสถานการณ
ขั้นตอนที่ 3 กระบวนการกระทํา เมื่อเด็กจดจําขอมูลไดและเก็บไวในความคิดเมื่อเผชิญ
สถานการณ เด็กจะนําขอมูลมาแสดงเปนพฤติกรรมที่ใกลเคียงกับพฤติกรรมของตัวแบบ เพื่อให
ไดผลเหมือนตัวแบบ
ขั้นตอนที่ 4 กระบวนการจูงใจ เมื่อเด็กสังเกตตัวแบบและจดจําขอมูลไว และเมื่อเผชิญ
สถานการณ ถาหากมีการจูงใจและเด็กคาดวาจะไดรับการเสริมแรง เด็กจะแสดงพฤติกรรมออกมา
ดังนั้นถาหากเด็กแสดงพฤติกรรมดี จึงควรไดรับผลในลักษณะการเสริมแรงเหมือนตัวแบบไดรับ
การจูงใจจึงเปนสิ่งสนับสนุนใหเด็กแสดงพฤติกรรมจริยธรรม
ดังนั้น วัฒนา ปุญญฤทธิ์ (2009) จึงสรุปจากทฤษฎีทั้ง 3 ทฤษฎีขางตน จึงนํามาใชในการ
พัฒนาใหเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรม จริยธรรมโดยการใชตัวแบบที่ดี การสรางแรงจูงใจใหเด็กอยาก
กระทําตามตัวแบบ การใหการเสริมแรง เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมดี และการลงโทษหรือใหเห็น
ตัวแบบที่แสดงพฤติกรรมไมดีแลวถูกลงโทษ เมื่อตองการการหยุดยั้งหรือระงับพฤติกรรมที่ไมดี
ทั้งนี้ผูใหญที่ใกลชิดเด็กจึงเปนบุคคลสําคัญในการกําหนดพฤติกรรมจริยธรรมที่เปนที่ยอมรับและ
ถือวามีคุณคาแกสังคมนั้น ๆ โดยนํามาจัดเปนแบบใหกับเด็ก กําหนดใหเด็กประพฤติ ปฏิบัติและ
สรางกฎเกณฑของการประพฤติ เนื่องจากเด็กปฐมวัย ยังไมสามารถตัดสินความถูกผิดอยางมีเหตุผล
ดวยตนเอง แตจะประพฤติปฏิบัติตามความเห็นของผูใหญ
อยางไรก็ตาม ภัทริน ภัทรกําพล (2551) เสนอวาผูปกครองมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนา
จริยธรรมของเด็ก ผูปกครองควรปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมในตัวเด็ก ดวยการทําตัวใหเปน
แบบอยางที่ดีควรสงเสริมใหเด็กเขารวมกิจกรรมทางศาสนาควบคูไปดวย เพราะการใกลชิดกับ
ศาสนาจะส ง เสริ มให เ ด็ ก มี คุณ ธรรมจริ ย ธรรมได ง า ยขึ้ น ครอบครั ว ที่ บิ ด ามารดามี ค วามรู แ ละ
ปฏิบัติธรรมตามหลักของศาสนาที่นับถืออยู โอกาสที่ลูกจะดําเนินชีวิตตามหลักจริยธรรมตามหลัก
คําสอนของศาสนามีสูง เนื่องจากบิดามารดาทําตัวเปนแบบอยางที่ดีและสอนลูกใหมีคุณธรรมตาม
ตน
ซึ่ง วัฒนา ปุญญฤทธิ์ (2009) เสนอวิธีการสอนจริยธรรมในเด็ก โดยใหพิจารณาเลือก
พฤติกรรมจริยธรรมที่ตองการพัฒนาใหเด็กไดแลว ผูสอนจะนําทฤษฎีการพัฒนาจริยธรรม มาสู
การออกแบบการสอน ดังนี้

- 17 1) การใชวิธีการใหรางวัลและการลงโทษ ทั้งนี้การใหรางวัลมิไดหมายถึงการใหสิ่งของ
ที่เด็กพึงพอใจเสมอไป การใหรางวัลในที่นี้หมายรวมถึงการใหคําชมเชย ยกยอง ยอมรับ การแสดง
ความชื่นชมที่เหมาะสม ไมมากหรือไมนอยเกินไป สวนการลงโทษก็มิไดหมายถึงการทําโทษทาง
กายและทางใจใหเด็กเจ็บปวด หรืออับอายขายหนา อาจเปนเพียงการงดหรือยกเวนสิทธิบางอยาง
การไมใหความสําคัญ หรือลดความสําคัญลง ซึ่งตองทําควบคูไปกับการชี้แจงใหเหตุผล ทั้งนี้
ขอแนะนําในการใหรางวัลและการลงโทษนั้น มีดังนี้
1.1) ตองยึดหลักความชัดเจนของขอกําหนดวาสิ่งใดเปนพฤติกรรมดีหรือไมดี และ
ตองใหเด็กรับทราบ
1.2) ยึดความเปนระบบ โดยกําหนดขั้นตอนการดําเนินการชัดเจนวา เมื่อใดจะได
รางวัล และเมื่อใดจะมีผลถึงการลงโทษ
1.3) ยึดหลักความสม่ําเสมอ โดยตองปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ทั้งการใหรางวัลและการ
ลงโทษ
1.4) ยึดหลักความทันที โดยตองตอบสนองทันทีที่เด็กแสดงพฤติกรรม เพื่อใหรับรู
ผลการกระทําของตน
2) การใชตัวแบบ หลักการสําคัญของตัวแบบคือ ตองเลือกตัวแบบที่เด็กสนใจ ซึ่งจะมี
แนวโนมที่จะลอกเลียนแบบ และการใชตัวแบบนั้นจะตองใหเด็กไดเผชิญกับตัวแบบที่แสดง
พฤติกรรมที่พึงประสงคซ้ําแลวซ้ําเลาจนเด็กจดจําพฤติกรรมได
3) การสอนโดยการใหแสดงความคิดเห็นในสถานการณที่มีขอขัดแยงทางจริยธรรม
ทั้งนี้ในระดับปฐมวัย อาจใชสถานการณที่เด็กพบในชีวิตประจําวัน หรือใชนิทาน แลวใหเด็กแสดง
ความคิดเห็นเพื่อแกไขปญหา ซึ่งวิธีการนี้แมจะไมเปนไปตามแนวคิดในทฤษฎีทางจริยธรรมที่ระบุ
วาเด็กปฐมวัย ยังไมสามารถตัดสินความถูกผิดทางจริยธรรมไดดวยเหตุผลที่ถูกตอง มักระบุเหตุผล
ตามการรับรูของตนมากกวาขอเท็จจริง แตการสอนโดยการใหแสดงความคิดเห็น ครูจะใช
การกระตุนใหเด็กไดฝกคิดการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมในขั้นที่สูงกวาเดิม เพื่อใหเด็กไดรับรูเหตุผล
ตามความเปนจริง
จึงสรุปไดวา ครอบครัวมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กมาก
ดังนั้นทุก ๆ ฝายควรตระหนักถึงความสําคัญนี้ มีสวนรับผิดชอบรวมกัน และลดคุณคาของวัตถุลง
เด็กจะไดมีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักของศาสนาอยูในจิตใจ และมีความประพฤติดีงามตามมา
การจะสร า งเด็ ก ให เ ป น คนมี คุ ณ ภาพแท จ ริ ง นั้ น เราควรจะให ค วามสํ า คั ญ แก จิ ต ใจเป น พิ เ ศษ
เด็กถึงจะกลายเปนคนที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาประเทศชาติใหเจริญยิ่งขึ้นไปได
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ชีวิตมนุษยเกือบคอนโลกมีความเกี่ยวของกับศาสนา แมบางคนจะเหินหางและไมแนใจวา
ตนนับถือศาสนาอะไรหรือกําลังแสวงหาอยูวาตนควรจะนับถือศาสนาใดดี เขาก็ยังคงตองเกี่ยวของ
กับศาสนาอยูดี แมจะรูตัวหรือไมก็ตาม เพราะศาสนานอกจากจะมีบทบาทสําคัญตอวิถีชีวิตของ
แตละบุคคลแลว ศาสนายังเปนวิถีชีวิตมนุษยที่อยูรวมกันในสังคมดวย ตราบใดก็ตามที่มนุษยอยู
ในสังคม สมาชิกในสังคมยอมตองเกี่ยวของสัมพันธกับศาสนาโดยปริยาย ศาสนาจึงเปนสถาบัน
สําคัญที่ค้ําจุนมนุษยในสังคม ใหดําเนินชีวิตอยางมีจุดหมายในบริบทของสังคม
มีหลากหลายแนวความคิด ที่อธิบายนิยามของศาสนา เชน
1) ศาสนา คือ วิถีชีวิต (Way of Life) (เดือน คําดี, 2545) ที่ประกอบดวยความเชื่อ
และเหตุผล ที่มุงสูความจริงเพื่อความรอดพน จึงมีลักษณะ “เนนวิถีสูความรอดพน”
2) ศาสนาเปนระบบความเชื่อที่พัฒนาใหมีเหตุผลมากขึ้น (สมภาร พรมทา, 2546)
3) ศาสนา เปนปรากฏการณในสังคมมนุษย ซึ่งจะตองมีองคประกอบสําคัญอยางนอยสาม
ประการ คือ มโนภาพเรื่องเหนือธรรมชาติ ระบบศีลธรรมและพิธีกรรม (กีรติ บุญเจือ, 2522: 240)
4) ศาสนา มีนิยามที่สําคัญสองแนว ไดแก (Angeles, 1981: 246)
(1) ศาสนา เปนการอางอิงตอภาวะที่เหนือธรรมชาติ (ศาสนา คือ ความเชื่อศรัทธาและ
การนมัสการตอความเปนจริงสูงสุดที่อยูเกินขอบเขตโลกแหงผัสสะ ที่สรางและควบคุมสรรพสิ่ง
ใหดํารงอยูตามพระประสงค)
(2) ศาสนา เปนการอางอิงแนวคิดที่ยึดมนุษยเปนศูนยกลาง (ศาสนา คือ ความพยายาม
ของมนุษยที่จะบรรลุสูความรอดพน)
จากการนําเสนอตัวอยางนิยามของศาสนาดังกลาว เห็นไดวามีสวนที่เปนสาระสําคัญ คือ
ศาสนา เป น การเน น ประสบการณ ก ารดํ า รงอยู ข องมนุ ษ ย ในฐานะที่ ม นุ ษ ย มี อ ยู (Being)
เพื่อแสวงหาความสมบูรณสูงสุดของชีวิต อยางไรก็ตาม มนุษยสํานึกตนวา ความสมบูรณของชีวิต
ไมไดอยูในสภาพชีวิตที่ตนเปนอยูในภาวะปจจุบัน มนุษยไมสามารถบรรลุถึงความสมบูรณนี้ใน
ตั ว เอง และด ว ยศั ก ยภาพของตนเท า นั้ น มนุ ษ ย ต อ งแสวงหาความสมบู ร ณ นั้ น ด ว ยการสร า ง
ความสัมพันธกับความเปนจริงสูงสุด (Absolute Being) ในรายละเอียดที่แตกตางกันไปของแตละ
ศาสนา
แมนิยามของคําวาศาสนา จะมีหลากหลาย แตสิ่งที่เราควรใสใจคือแกนแทของศาสนา คือ
การมุงสูความรอดพน ไมใชในระดับความคิด ความเขาใจ แตศาสนาเปนเรื่องระดับจิตใจที่มนุษย
มีความปรารถนาที่จะบรรลุความบรมสุขเที่ยงแท ถาวร นิรันดร อยางไรก็ตาม “ความเชื่อทื่อ ๆ
อยางเดียวไมเคยชวยใหเราเกิดความซาบซึ้งในอะไรได” (สมภาร พรมทา, 2546: 17) แตตองอาศัย
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ศาสนาจึงพยายามตอบปญหาที่มีอยูในใจของมนุษยตั้งแตเริ่มตนประวัติศาสตร คือ เหตุผลและที่มา
ของสิ่งตางๆ โดยความเชื่อศรัทธา และใชสติปญญาทําความเขาใจตอคําสอน (ความจริง) ที่ไดรับ
จากองคศาสดา ซึ่งเชื่อวาไดรับมอบหมายจากพระเจา/ความเปนจริงสูงสุดใหเผยแสดงแกมนุษย
หรือองคศาสดา ที่เชื่อวาไดบรรลุถึงสัจธรรมอยางแทจริง
นอกจากนั้น เดือน คําดี (2545) ไดวิเคราะหวาศาสนามีองคประกอบที่สําคัญ 5 อยาง ไดแก
(1) ศาสดา หมายถึง ผูกอตั้ง/สถาปนาศาสนา หรือใหหลักคําสอนเพื่อบรรลุความรอดพน/
สัจธรรม ซี่งมีลักษณะแตกตางไปตามประเภทของศาสนา
(2) พระคัมภีร หมายถึง รองรอยที่เปนลายลักษณอักษร บันทึกพระดํารัส/พระวาจาของ
พระเจา รวมทั้ งคํา สอน ธรรมปฏิ บัติของศาสดา และสานุศิ ษ ยที่สําคั ญ หรือขอความที่บัน ทึ ก
เหตุการณเกี่ยวกับศาสนาที่ทองจํา แลวจดบันทึก เปนลายลักษณอักษรในเวลาตอมา ซึ่งจัดไวเปน
หมวดหมูตามลักษณะของแตละศาสนา
(3) ศาสนสถาน หมายถึง สถานที่เกิดขึ้นของศาสนา อันเกี่ยวกับชีวิตของพระศาสดา
(4) ศาสนพิธี (พิธีกรรม) หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณที่ใชเชื่อมสัมพันธระหวาง
มนุษยกับศาสนา ซึ่งอาจจะเปนพิธีกรรมที่ปฏิบัติเปนสวนบุคคล หรือสวนรวม
(5) ศาสนบริกร หมายถึง ผูที่พระเจาทรงเลือกสรร หรือผูสละตนเองเพื่อภารกิจของศาสนา
ที่ตนนับถือ และประกาศตนเปนสาวก หรือผูภักดีตอองคศาสดา
จากการพิจารณานิยามและองคประกอบของศาสนา ในฐานะที่ศาสนาเปนสถาบันและมีอยู
จริงในสังคม จึงกลาวไดวา สิ่งที่ศาสนาสนใจคือ “จิตใจ” ที่ลึกลับซับซอนในตัวมนุษย ศาสนาสอน
วาชีวิตมนุษยไมใชสิ่งที่มีคุณคาในตัวเอง แตชีวิตนั้นจะมีคุณคาเมื่อไปเชื่อมโยงหาสิ่งที่ยิ่งใหญกวา
นั้น สิ่งที่ยิ่งใหญนี้แตละศาสนาสอนไมเหมือนกัน บางศาสนาสอนวาสิ่งที่ยิ่งใหญนั้นคือ พระเจา
บางก็สอนวาเปนนิพพาน แตในความหมายรวม ๆ หมายถึง ภาวะที่ยิ่งใหญเกินขอบเขตโลกแหง
ผัสสะ (Transcendent) ศาสนาทั้งหลายแมจะสอนตางกันแตจุดเนนเหมือนกัน คือ สอนใหมองเห็น
คุณคาและความสําคัญของ “ความจริงสูงสุด” เปนนิรันดรภาพ ซึ่งเปนจุดหมายปลายทางแทจริงของ
ชีวิ ต ศาสนาจึ ง เป น เน น เรื่ อ งความเชื่ อ ศรั ท ธาแห งจิ ต ใจที่พั ฒ นาอย า งเป น ระบบ มี โ ครงสร า ง
เปนสถาบันที่สําคัญอยางหนึ่งของสังคมมนุษยชาติ ซึ่งแยกไดเปนองคประกอบภายนอกและ
ภายในที่เชื่อมโยงสัมพันธตอกัน
1) องคประกอบภายนอกของศาสนา คือ การแสดงออกในฐานะเปนสถาบันที่มีอยูในสังคม
ในฐานะที่ ศ าสนาเป น หนึ่ ง ในสถาบั น ของสั ง คม กํ า เนิ ด และพั ฒ นาการตามบริ บ ท
ของชี วิ ต ในสั ง คม ศาสนาจึ ง มี ลั ก ษณะทั้ ง การได รั บ และการมี อิ ท ธิ พ ลต อ สั ง คม รวมทั้ ง เรื่ อ ง
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รายละเอียด เพื่อรักษาอัตลักษณของการเปนศาสนา เพื่อสงเสริมใหมีการดําเนินตามหลักธรรมคํา
สอนของแตละศาสนาอยางเครงครัดและนําไปใชเปนแนวทางการดําเนินชีวิตในสังคมที่สอดคลอง
กับการดําเนินชีวิตประจําวัน
ดังนั้ น องคประกอบที่สําคั ญประการแรก คือ องค ประกอบที่แสดงออกมาภายนอก
ที่เชื่อมโยงกับ “ที่นี่และเวลานี้” (The here and now) ในบริบทของสังคม ศาสนาจึงมีบทบาทและ
หนาที่ในการใหบริการแกสังคม ตามอัตลักษณของตน
2) องคประกอบภายในของศาสนา คือ ความเชื่อมั่นศรัทธาแหงจิตใจ
สาระของศาสนา คื อ ความตระหนั ก ว า มนุ ษ ย มี ลั ก ษณะพิ เ ศษ “ภายในชี วิ ต มนุ ษ ย ”
(The inner life of man) ที่ทําใหมนุษยสามารถมีความสัมพันธหรือสามารถบรรลุถึงความเปนจริง
สูงสุดได นี่เปนพลังภายในที่ทําใหมนุษยมีความเชื่อมั่น (Believes) หวัง (Hopes) ไววางใจ (Trusts)
ที่จะดําเนินตามหลักธรรมคําสอนของศาสนา ไมใชในแบบเครื่องจักร (Mechanism) แตในแบบ
อุทิศชีวิตจากพลังภายในที่เชื่อมั่น ศรัทธาตอความจริงที่ศาสนาสอน
ดังนั้น องคประกอบสําคัญที่สุดของศาสนา คือ ทาทีภายในที่เปนพลังผลักดันใหมนุษย
ดํา เนิน ชีวิตตามหลัก คํ าสอน ดวยความเชื่อศรัทธาสวนบุคคลที่ จะดําเนินตามหลัก ความจริงที่
ศาสนาสอน อยางไรก็ตาม พึงระวังทาทีของการพิจารณาศาสนาในแตเพียงดานองคประกอบ
ภายนอก (ความเปนสถาบันในสังคม) เพราะทําใหมนุษยยึดติดแต “เปลือก” จนลืม “แกนสาระ”
ของศาสนา ทําใหมนุษยยึดติดแตเพียงกรอบ หรือการปฏิบัติตามตัวบทกฎเกณฑ จนลืมไปวาศาสนา
มีบทบาทในฐานะเปน “คําตอบชีวิต” ที่เปนหลักหรือแนวทางเพื่อใหมนุษยดําเนินชีวิตเพื่อมุงสู
ความจริงสูงสุด อันเปนเปาหมายชีวิตอยางแทจริง
ศาสนาเปนสิ่งที่ซับซอน เนื่องจากความจริงในศาสนาคาบเกี่ยวทั้งในเรื่องเนื้อหาของ
ขอเท็จจริง (Matters of Fact) มโนภาพ (Matters of Logic) การตัดสิน (Matters of Appraisal)
และความเชื่อ (Matters of Faith) (William, 1976) อยางไรก็ตามหัวใจของศาสนาคือความเชื่อ
ศรัทธาในจิตใจที่เกี่ยวของกับคนแตละคนในฐานะเปนแนวทางการดําเนินชีวิต ศาสนาเปนเรื่องของ
ชีวิตภายในของแตละคนที่ไดพบและเขาสูโลกของศาสนา หรือการมีประสบการณสวนบุคคลใน
ศาสนา ศาสนาจึง เป น คํ า ตอบสู วิ ถี ชีวิ ต บนพื้ น ฐานของความสํ า นึ ก ตนว า ชี วิ ต ยั ง มี คุ ณ ค า และ
ความหมายแมภาวะในปจจุบันอาจเต็มดวยความทุกข ความเจ็บปวด แตมนุษยมีศักยภาพภายใน
ที่มีความสัมพันธกับภาวะที่ยิ่งใหญ (ความจริงสูงสุด/พระเจา/นิพพาน) ที่สามารถทําใหมนุษยบรรลุ
ถึงชีวิต (ภาวะ) ที่สมบูรณ (นิพพาน) ซึ่งมีลักษณะเปนอุตรภาพ (Transcendence) อันเปนความจริง
ความดี และความงามสมบูรณสูงสุด
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หลายแงมุม ในฐานะที่ศาสนาเปนอารยธรรมที่มองเห็น ไดในการเปนสถาบันทางสังคม และ
อารยธรรมในรูปของความเชื่อศรัทธาภายในจิตใจที่มุงสูความเปนจริงสูงสุด ศาสนาอาจเปนวิธีการ
อธิบายโลก ความเปนมาและเปาหมายของสรรพสิ่ง เพื่อเตือนใจใหมนุษยสํานึกตอการมอง
ความจริงของชีวิต อยาลืมวาสิ่งที่ศาสนาย้ํา ไมใชทฤษฏี หรือความรู ความเขาใจความจริงในดาน
สติปญญาเทานั้น แตสิ่งที่ศาสนาใหความสําคัญที่สุดคือ ทาทีภายในจิตใจของมนุษยแตละคน
ที่ปรารถนาจะเปดตนเองสูความเปนจริงสูงสุด (ความรอดพน)
ดวยการประพฤติปฏิบัติตน
ดวยความทุมเทและรับผิดชอบที่จะมุงหนาบรรลุถึงความเปนจริงสูงสุดนั้น ในฐานะเปนความ
รับผิดชอบของแตละบุคคล
หลั ก การของศาสนา เป น การพบกั น ระหว า งความเป น จริ ง สู ง สุ ด กั บ การออกแรง
(ความพยายาม) ของมนุษยที่จะบรรลุถึงความเปนจริงสูงสุดนั้น ศาสนาเปนแรงจูงใจใหมนุษย
มีอารยธรรม ในขณะเดียวกันมนุษยไดดึงความจริงในศาสนาใหเปนรูปธรรมในฐานะเปนสถาบัน
ในสังคม เพื่อชวยหลอหลอมและขัดเกลามนุษยใหดําเนินชีวิตตามรูปแบบมนุษยที่สืบเนื่องกันมา
จากชนรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง แมศาสนาจะใหความสําคัญดานคุณคาภายในจิตใจมากกวา แตศาสนา
มีลักษณะเหมือนเหรียญที่มีสองดาน ความสัมพันธระหวางมนุษยกับศาสนาจึงตองมีทั้งสวนที่อยู
ภายในจิตใจและตองมีการแสดงออกภายนอกดวย ศาสนาจึงไมไดอยูแคระดับการขึ้นกับแตละคน
เทานั้น สิ่งที่ศาสนาย้ําคือ คุณคาภายในจิตใจและแสดงออกภายนอก ตามหลักธรรมของศาสนา
โดยมีเปาหมายเพื่อจะไดบรรลุถึงความเปนจริงสูงสุด
และที่ สุ ด ศาสนาจะไม มี คุ ณ ค า และความหมาย ถ า หากมนุ ษ ย ม องศาสนาแต เ พี ย ง
ภายนอก และจํากัดกรอบแตเพียงบริบทของความกลัว พึงระมัดระวังการดําเนินตามหลักธรรมของ
ศาสนา เพียงเพราะความกลัว กลัวถูกลงโทษ กลัวตกนรก หรือแมแตการถือศาสนาแบบเด็ก ๆ
ที่อยากไดขนม (สวรรค) ถาทําในสิ่งที่ผูใหญ (พระเจา) มอบหมายใหทํา
ดังนั้น การแสดงออกเชิงพฤติกรรมทางศาสนาของบุคคล จึงเชื่อมโยงกับทาทีภายใน
จิตใจที่แตละบุคคล สามารถกาวผานองคประกอบภายนอก (กฎเกณฑ ระเบียบ โครงสราง) ของ
ศาสนา ไปสูองคประกอบภายใน (ความเชื่อศรัทธา) ไดมากนอยแคไหน สอดคลองกับหลักธรรม
และหลั ก ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ศาสนาที่ ต นนั บ ถื อ เพี ย งไร เป น สิ่ ง บ ง บอกถึ ง การเป น “ศาสนิ ก ชน
ที่แทจริง” ของศาสนานั้นๆ
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โสภา ชปลมันน (2008) อธิบายความสัมพันธระหวางศาสนากับมนุษยวา หลักธรรมของ
ศาสนาจะชวยใหคนมีสติรูจักระมัดระวังในการดําเนิน ชีวิตนอกจากนี้ยังชวยทําใหเขาใจสภาพ
ความเปนจริงของชีวิตรูจักแกปญหามีความยับยั้ง ชั่งใจในการดําเนินชีวิต มีความเชื่อมั่นในการที่จะ
กระทําความดี
ซึ่ง วัฒนา ปุญญฤทธิ์ (2009) ไดเสนอกระบวนการพัฒนาจริยธรรมตามหลักของศาสนาใน
ตัวเด็ก ควรดําเนินอยางเปนขั้นตอน ดังนี้
1) การรับรู เกิดจากการที่เด็กไดรับประสบการณจากสภาพแวดลอมแลวเกิดความเขาใจ
ยินดีที่จะเรียนรู และสนใจในสิ่งที่จะเรียนรู มีการเตรียมตนใหพรอมที่จะเรียนรูในเรื่องนั้น ๆ
2) การตอบสนอง เมื่อไดรับรูเรื่องที่สนใจแลวเด็กจะมีปฏิกิริยาตอบสนอง ถาเปนเรื่อง
ที่ตรงกับความตองการ จะมีการตอบสนองทางบวก เต็มใจที่จะตอบสนอง และมีความพึงพอใจ
ในการตอบสนองในเรื่องนั้น
3) การสรางคานิยม เมื่อไดรับรูจากสิ่งแวดลอมและไดตอบสนองจะเกิดเปนคานิยม และ
หากคานิยมนั้นเปนสิ่งที่เด็กพึงพอใจ จะเกิดการยอมรับคานิยม ทั้งนี้การยอมรับคานิยม อาจจะ
มีมากกวาหนึ่งอยางก็ได ทั้งนี้เด็กอาจแสดงออกมาใหเห็นถึงการปฏิบัติซ้ํา ๆ จนเปนที่สังเกตเห็นได
4) การจัดระเบียบ หลังจากสรางคานิยม และยอมรับคานิยมแลว จะนํามาคิดพิจารณาและ
รวบรวมคานิยม นํามาจัดระบบระบบคานิยม ซึ่งเปนขั้นตอนที่ใชเวลามาก อาจจะยังยากที่จะ
สังเกตเห็นในระยะปฐมวัย
5) การสรางลักษณะนิสัย เปนขั้นตอนหลังจากนําคานิยมที่ดีอยางหลากหลายมาจัดเปน
ระเบียบ และนํามาเปนแนวทางการประพฤติปฏิบัติ สรางเปนหลักยึดในการตัดสินใจ และแสดงถึง
ลักษณะนิสัย
ทั้งนี้จากขั้นตอนดังกลาวแสดงถึงการพัฒนาจริยธรรม ซึ่งตองใชเวลาในการฝกปฏิบัติ
คอนขางยาวนาน จนกวาจะเกิดเปนลักษณะนิสัยที่แสดงถึงการมีจริยธรรม การมีความรูสึกผิดชอบ
ชั่วดี แตแมวาจะเปนเรื่องที่ยากและใชเวลา หากเด็กไดรับการวางรากฐานทางจริยธรรมที่เหมาะสม
แลวยอมนําพาใหเด็กไดรับความสุขความเจริญ เกิดประโยชนทั้งตอตนเองและตอสังคมโดยรวม
ดังนั้นการสงเสริมและพัฒนาเด็กนอกจากพัฒนาการโดยทั่วไปแลว ก็ควรสงเสริมและพัฒนา
ทางดานคุณธรรม จริยธรรมควบคูไปดวย ทั้งนี้เพื่อเปาหมายของการใหเด็กไดเติบโตขึ้นเปนมนุษย
ที่สมบูรณ

- 23 จึงกลาวไดวา การดําเนินชีวิตของมนุษยจําเปนตองมีหลักหรือแนวปฏิบัติทางจริยธรรม
ที่เชื่อมโยงกับหลักธรรมคําสอนของศาสนา ซึ่งมีความจําเปนตองไดรับการปลูกฝงและเสริมสราง
ใหเกิดพัฒนาการอยางตอเนื่องในชีวิต ตั้งแตวัยเด็กเปนตนมา เพื่อใหเขาไดมีพัฒนาการในการ
ดําเนินชีวิตอยางถูกตองเหมาะสมตามวิถีชีวิตของมนุษยที่มุงสูความจริง ความดีและความงาม อาศัย
หลักธรรมคําสอนของศาสนาเปนแนวทาง
ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับบาทหลวงและการอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงคาทอลิก
คริสตศาสนา ในฐานะที่เปน “ศาสนา” ยอมองคประกอบ มีรูปแบบ โครงสรางซึ่งสืบทอด
และพัฒนาจากประเพณีของชาวอิสราเอลในพระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิมของบรรดาอัครสาวก
และคริสตชนในยุคแรกๆ อันเนื่องมาจากคําสั่งสอนและการปฏิบัติของพระเยซูคริสตเจา และ
การประยุ ก ต เ ข า กั บ สภาพแวดล อ มทางสั ง คมในตะวั น ตกจากพื้ น ฐานความเชื่ อ ของการเป น
ประชากรของพระเจา เปนประชาคมของผูที่ไดรับการเลือกสรรจากพระเจา ทั้งนี้ไมไดหมายความ
วา ทุกคนเทาเสมอกันในหนาที่ในประชาคมนี้ ทุกคนมีพระพรพิเศษของพระเจาใหทําหนาที่พิเศษ
ของตนเองดังที่อวัยวะตางๆ ในรางกายยอมมีหนาที่ตางๆ กันไป (1 คร 12) มีการเปรียบเทียบวา
คริสตศาสนจักรมีแตเพียงศีรษะเดียว คือ พระเยซูคริสตเจาก็จริง แตในประชาคมก็มี “ผูแทน”
ซึ่งพระองคไดทรงมอบอํานาจใหกระทําหนาที่ตางๆ ประเพณีเหลานี้คือพื้นฐานความเปนมาของ
ความหมาย สถานภาพและบทบาทของบาทหลวง1 (พระสงฆคาทอลิก)
1. ความเปนมาและความหมาย
ในพระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิม กลาวถึงการที่พระเจาทรงเลือกสรรชนชาติอิสราเอล
ใหเปนชนชาติศักดิ์สิทธ (การเปนประชากรของพระเจา) และพระองคทรงเลือกตระกูลหนึ่งจากสิบ
สองตระกูล (ตระกูลเลวี) (อพย 19: 6) ใหเปน “ตระกูลสมณะ” มีหนาที่เปนตัวแทน (คนกลาง)
ระหวางพระเจากับประชากรของพระองค เพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางพระเจากับประชากร
ของพระองค โดยผ า นทางการประกอบพิ ธี ก รรม ในพระคั ม ภี รภ าคพั น ธสั ญ ญาใหม พระเยซู
ในฐานะ “คนกลางระหวางมนุษยกับพระเจา” ทรงเปน “สงฆแตองคเดียว” ไดทรงเลือกสาวก
จํานวนหนึ่งใหอยูใกลชิดกับพระองคตลอดเวลา จํานวนและรายชื่อที่ชัดเจนคือ 12 ทาน ซึ่งเทากับ
จํานวนของตระกูลอิสราเอล (มธ 19: 23, ลก 22: 28-30) สาวกทั้ง 12 เปนตนกําเนิดของประชากร
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คําวา “สงฆ” ตามคําสอนคริสตศาสนจักรคาทอลิก เปนคําที่มีความหมายครอบคลุมทั้ง พระสังฆราช (มุขนายก)
และ พระสงฆ (บาทหลวง) ดังนั้น การนําเสนอสาระตอไปนี้ ซึ่งผูวิจัยใชคําวา “บาทหลวง” (เพื่อใหสอดคลองกับ
ชื่องานวิจัย) จึงมีความหมายที่ครอบคลุมทั้ง พระสังฆราช (มุขนายก) และ พระสงฆ (บาทหลวง) ดวย.

- 24 ใหมของพระเจา เปนผูชวยพระเยซูคริสตเจาในการประกาศอาณาจักรของพระเจา (มก 6: 7-13, ลก
9: 1-6) มีหนาที่พิเศษ ดังจะเห็นไดจากกิจการตางๆ หลังจากที่พระเยซูทรงกลับคืนพระชนมชีพแลว
เนื่องจากพวกทานคือผูที่ไดรวมชีวิต ไดเห็นพระเยซูคริสตเจาสิ้นพระชนมและกลับคืนพระชนมชีพ
(ลก 24: 48-49, กจ 1: 4-11) พวกทานมีหนาที่ “รับใช” เหมือนที่พระเยซูคริสตเจาไดทรงกระทํา
เปนแบบอยาง (มธ 23: 11, ยน 12: 25, มก 9: 35, 10: 43, 20: 26-28) พวกทานจะตองเปนพยานชีวิต
และคําสอนของพระเยซูคริสตเจา ประกาศอาณาจักรของพระเจา ดูแลรักษา “ฝูงแกะ” ของพระองค
(มธ 9: 35-38) รวมทั้งสาวกอื่นๆ ที่ทําหนาที่ผูนํา (1 ปต 5: 2) ในพันธสัญญาเดิม พระยาหเวหทรง
เปน “ศิลา” ของอิสราเอล ในพระวรสาร ปเตอรคือ “ศิลา” ของคริสตศาสนจักร (ดู มธ 16: 13-20)
และสาวกทั้งสิบสองคือ “เสาหลัก” หรือรากฐาน (อฟ 2: 20, วว 21: 24) พระเยซูคริสตเจาทรงรับ
ทรมานเพื่ออาณาจักร บรรดาสาวกก็ไดรับทรมานเชนเดียวกัน สาวกทั้ง 12 ซึ่งไดชื่อวาเปน
“อัครสาวก” ตามความหมายเดิมหมายถึงผูที่เปนพยานถึงการสิ้นพระชนมและการกลับคืนพระ
ชนมชีพของพระเยซูคริสตเจา หรือผูที่ไดรับมอบหมายหนาที่พิเศษจากพระองค เปาโลจึงเปนอัคร
สาวกผูหนึ่งดวย แมวาจะไมเคยรวมชีวิตกับพระเยซูโดยตรง แตพระคัมภีรเลาวาทานได “พบ” พระ
เยซู (ผูกลับคืนชีพ) ขณะเดินทางไปจับกุมศิษยของพระเยซูที่เมืองดามัสกัส และพระองคทรงเรียก
ใหเปนศิษยของพระองค ประกาศอาณาจักรของพระเจา
ดังนั้น บาทหลวง (พระสงฆ) จึงมีสถานภาพเปนผูรับใช (ศาสนบริกร) ที่อุทิศตนเอง
(Sacrifice) เป น คนกลาง (Mediator) ที่ นํ า มาซึ่ ง ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งพระเจ า กั บ มวลมนุ ษ ย
เป น “สงฆ 2” ของพระเยซู คริ สตเจ า นั่ น คือ เป น ทั้ ง เครื่ อ งหมายและเครื่อ งมื อ นํ า ความรอดพ น
ท า มกลางมนุ ษ ยชาติ ในการเป น พยาน (Witness) ที่ มี ชี วิ ต โดยปฏิ บั ติ ต ามจิ ต ตารมณ ค วามรั ก
ตามแบบอยางพระเยซูคริสตเจา เพื่อเปนผูอภิบาลเหมือนอยางพระองค (ประชาชาติ ปรีชาวุฒิ,
2550: 2 – 4)
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โดยผานทางศีลลางบาป คริสตชนมีสวนรวมชีวิตของพระเยซูคริสตเจา ในการเปนประกาศก สงฆและกษัตริย
คริ ส ตชนทุก คนจึ ง เป น “สงฆแ ห งศี ล ล า งบาป” กล า วคื อ มี ส วนร วมในการประกอบพิธี ก รรม แตเ นื่ อ งจาก
พระเยซูคริสตเจาทรง “เลือกบางคน” (สาวกทั้งสิบสอง) ใหอยูใกลชิด มอบอํานาจในการประกาศขาวดีแหงความ
รอดพน และคอย ๆ พัฒนาสูการเปนพระสงฆในเวลาตอมา โดยมีการกําหนดใหมีขั้นตอนการอบรมสูความเชื่อ
คริสตชนอยางเขมขนและสัญญาจะถือโสด ยากจนและนบนอบผูปกครอง.

- 25 การดําเนินชีวิตของบาทหลวง จึงมีองคประกอบสองสวนสําคัญ คือ
1) การเปน (Being)
การเปนบาทหลวง เปนไปตามจิตตารมณอันสูงสงและมีเกียรติของการเปนศาสนบริกร
ของพระเจา เพื่อการรับใช ดวยสํานึกในความรักของพระเจาทามกลางเพื่อนพี่นองทุกคนตามแบบ
พระเยซูคริสตเจา ที่ยอมมอบตนเองเพื่อความดี ความสุขและความรอดพนของเพื่อนมนุษย
2) การกระทํา (Acting)
การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน การดําเนินชีวิตในแตละวันที่จะสามารถทําใหมีความ
ประสานกลมกลืน มีชีวิตชีวา มีความสมดุลและสงเสริมซึ่งกันและกัน ระหวางชีวิตจิต (ภายใน)
ซึ่งเปนความกาวหนาในความศักดิ์สิทธิ์ และการอุทิศตนในงานอภิบาล ตลอดจนกิจการงานตางๆ
ที่เปนหนาที่ความรับผิ ดชอบของบาทหลวงเอง (ภายนอก) ดังที่สภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2
ในเอกสาร Presbyterorum Ordines (1965: 13) กลาววา “พระสงฆจะบรรลุถึงความศักดิ์สิทธิ์ได
โดยปฏิบัติหนาที่และในชีวิตสงฆอยางจริงใจ และไมรูจักเหน็ดเหนื่อยในองคพระจิตเจา”
บาทหลวงจะตองมีชีวิต (Living) ความเปนสงฆของพระเยซูคริสตเจา โดยมีพระเจาเปน
ศูนยกลางของชีวิต ในการที่จะมีชีวิตพระเจา เพื่อจะมอบใหกับผูอื่น หรือใหผูอื่นไดพบและสัมผัส
กับชีวิตพระเจาเชนเดียวกัน และเปาหมายที่สําคัญของชีวิตบาทหลวง คือ “การถูกสงออกไป”
(Sending) เพื่อการเปนประจักษพยานถึงขาวดีแหงความรอดพน ตามคําแนะนําของพระวรสาร ที่จะ
นําความหวัง คําสั่งสอน แนวทางการปฏิบัติในชีวิต เพื่อคุณคา ความสุข และสงบสําหรับชีวิต
อันแทจริงใหเกิดขึ้นในสังคมมนุษยในพระเยซูคริสตเจา
นอกจากนั้น ในประมวลกฎหมายคริสตศาสนจักร (Canon law, 1983) ยังกลาววา
บาทหลวงเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร ทําหนาที่ในนามของคริสตศาสนจักร กลาวคือ
“มีหนาที่มิใชเพียงแคเปนตัวแทนพระคริสตเจา ศีรษะของคริสตศาสนจักร ตอหนาที่ประชุมของ
สัตบุรุษเทานั้น แตยังปฏิบัติหนาที่ในนามของคริสตศาสนจักรทั้งมวลเมื่อนําเสนอการอธิษฐานของ
คริสตศาสนจักรแดพระเจา” (Canon law, 1983 มาตรา 1552)
และ “ในนามของคริสตศาสนจักรทั้งมวล ไมไดหมายความวา บาทหลวงเปนผูแทนของ
ชุมชน การอธิษฐานและถวายบูชาของคริสตศาสนจักรนั้นไมอาจแยกจากการอธิษฐานและถวาย
บูชาพระคริสตเจาผูเปนศีรษะของคริสตศาสนจักรได ยังเปนการถวายบูชาพระคริสตเจาเสมอ
ในและโดยทางคริสตศาสนจักร เปนคริสตศาสนจักรทั้งมวล พระกายของพระคริสตเจาซึ่งอธิษฐาน
และถวายตนเอง โดยพระองค พรอมกับพระองคและในพระองค ในความเปนหนึ่งเดียวของพระจิตเจาแดพระเจา พระบิดา พระกายทั้งมวล ศีรษะและอวัยวะ อธิษฐานและถวายตนเอง เพราะเหตุนี้
บรรดาผูซึ่งเปนศาสนบริกรในความหมายเฉพาะในพระกายไดรับเรียกวาศาสนบริกร ไมเพียงเพราะ
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พระคริสตเจา และสามารถเปนตัวแทนคริสตศาสนจักรอีกดวย” (Canon law, 1983 มาตรา 1553)
จึงกลาวไดวา ความหมายและสถานภาพของบาทหลวงในคริสตศาสนจักรคาทอลิก คือ
การไดรับการเรียก เลือกจากพระเจา และการตอบรับของบุคคลนั้นดวยใจอิสระ ภายใตการรับรอง
ของคริสตศาสนจักร สูการเปน “สงฆ” ของพระเจา ในพระเยซูคริสตเจา ในการรับใชพระเจาใน
คริสตศาสนจักรของพระองค เพื่อความรอดพนของมนุษยชาติ
2. บทบาท
บาทหลวงมีสถานภาพเปนผูรับใช (ศาสนบริกร) ที่อุทิศตนเองแดพระเจา ตามแนวทาง
ของคริสตศาสนจักร ในการเปนคนกลางที่นํามาซึ่งความสัมพันธระหวางพระเจากับมวลมนุษย
เป น “สงฆ ” ของพระเยซู ค ริ ส ตเจ า นั่ น คื อ เป น ทั้ ง เครื่ อ งหมายและเครื่ อ งมื อ นํ า ความรอดพ น
ท า มกลางมนุ ษ ยชาติ ในการเป น พยาน (Witness) ที่ มี ชี วิ ต โดยปฏิ บั ติ ต ามจิ ต ตารมณ ค วามรั ก
ตามแบบอยางพระเยซูคริสตเจา เพื่อเปนผูอภิบาลเหมือนอยางพระองค บทบาทของบาทหลวง
จึงดําเนินตามวิถีชีวิตและภารกิจของพระเยซูคริสตเจา
ในพระคัมภีรคริสตชนไดเอยพระนามพระเยซูคริสตเจาหลากหลาย เชน บุตรมนุษย
ผูรับใชที่ทนทุ กข ลูกแกะพระเจา ฯลฯ แตลักษณะเดนที่สุดของพระเยซู คือ การเปนบุคคลที่
พระเจ าสั ญ ญาจะประทานให แ ก ป ระชากรของพระองค คือ “พระแมสซีอาห” ในพระคั มภี ร
ภาคพันธสัญญาเดิมไดทํานายถึงบทบาทและกิจการของพระแมสซีอาห (พระผูไถ) ที่พระเจาสงมา
ชวยเหลือมนุษยชาติ โดยสรุปบทบาทและภารกิจของพระเยซูไดในฐานะพระแมสซีอาหที่พระเจา
สัญญาไดสามลักษณะ คือ การเปนอาจารยผูสอน (ประกาศก) สงฆ (ผูทําใหศักดิ์สิทธิ์/บรรลุถึงชีวิต
นิรันดร) และกษัตริย (ผูนําความรอดพนพน) กลาวคือ (วุฒิชัย อองนาวา, 2549)
1) การเปนประกาศก (ประกาศขาวดีแหงความรอดพน)
พันธสัญญาเดิมเลาถึงพระเจาทรงเลือกสรรบรรดาประกาศก ใหทําหนาที่ประกาศ
สอนในนามของพระเจา ตักเตือนประชากรใหซื่อสัตยตอพระยาเวห ประกาศกตางๆ ในพันธสัญญา
เดิมยังไดกลาวถึง “พระแมสสิอาห” ในฐานะประกาศกที่พระเจาสงมาเพื่อประกาศขาวดีแหงความ
รอดพน พระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม โดยเฉพาะในพระวรสารทั้งสี่ ไดเลาถึงฝูงชนจํานวนมาก
ทุกประเภท ทุกชนชั้นในสังคมในสมัยนั้นไดติดตามฟงการเทศนา “ประกาศขาวดี” ของพระเยซูคริสตเจา มีประชาชนจํานวนมากติดตามและเปนศิษยของพระองค พระเยซูคริสตเจาทรงเปน
เหมื อนกั บ “ผู รู” หรือ “ครู” ทานหนึ่งในสมัยนั้น ที่ประกาศเทศนสอนฝู งชนใหมีความเชื่ อมั่น
ศรัทธาตอพระเจา พระเยซูคริสตเจาทรงยอมรับวาพระองคทรงเปนอาจารย “ทานทั้งหลายเรียก

- 27 เราวาอาจารย...ถูกแลวเราเปนอยางนั้นจริง” (ยน 13: 13) ทรงสั่งสอนฝูงชนทั้งตามลานสาธารณะ
และในศาลาธรรม รวมทั้งในพระวิหาร (ลก 20: 47) แตสิ่งที่พระเยซูทรงปฏิบัติตางจากอาจารยทาน
อื่นๆ ในสมัยนั้น คือ พระองคสอนอยางผูมีอํานาจ (มก 1: 22) สอนโดยการใชอุปมา (นิทาน
เปรียบเทียบ) (มธ 18 : 23 – 35. 20: 1 – 16, ยน 14 : 1-10) สอนโดยการใชการเสวนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และที่สําคัญที่สุด คือ พระเยซูสอนถึงทาทีและความสัมพันธที่ถูกตองระหวางมนุษย
กับพระเจา ในฐานะที่พระเจาเปน “พระบิดา” (ลก 11: 2) รวมถึงแนวปฏิบัติที่ถูกตองสูการมี
ความสัมพันธกับพระเจาและกับเพื่อนมนุษย โดยเนนความเรียบงาย จริงใจ ไมใชยึดตามระเบียบ
กฎเกณฑตามลายลักษณอักษร เหมือนกับที่อาจารยสมัยนั้นสอนประชาชน
บทบาทการเปนอาจารยผูสอนของพระเยซูคริสตเจายังมีลักษณะพิเศษตางจากอาจารย
ในสมัยนั้น เพราะพระองคทรงทําอัศจรรย โดยเฉพาะอยางยิ่ง “การบําบัดรักษาโรค” (มก 1: 29 –
33, 3) ทรงขับไลปศาจ (มก 1: 23 -28) ปลุกคนตายใหกลับมีชีวิต (มก 5: 21) การทําอัศจรรยของ
พระเยซูคริสตเจามีความหมายมากกวาการรักษาใหหายในดานรางกาย แตเปนการบําบัดรักษาให
มนุษยหลุดพนจากบาปที่ทําใหมนุษยมีความทุกขและตองตาย การบําบัดรักษาของพระเยซูคริสตเจา
จึงเปนเครื่องหมายของการเอาชนะบาป สูการมีชีวิตที่สมบูรณในพระเจา อันเปนโลกใหมที่เปน
“ฟาใหม แผนดินใหม” หรือการบรรลุถึงชีวิตที่สมบูรณในอาณาจักรของพระเจา (ชีวิตนิรันดร)
นั่นเอง
นอกจากนั้น พระเยซูคริสตเจายังมีคําคมที่ฝากขอคิดเตือนใจแกผูฟงการเทศนาของ
พระองค เชน “ทําไมทานจึงมองดูเศษฟางในดวงตาของพี่นอง แตไมสังเกตเห็นทอนซุงในดวงตา
ของตนเลย” (ลก 6: 41) “ทานอยากใหเขาทําตอทานอยางไร ก็จงทําตอเขาอยางนั้นเถิด” (ลก 6: 31)
เปนตน
2) การเปนสงฆ (ผูทําใหศกั ดิ์สิทธิ์/บรรลุถึงชีวิตนิรันดร)
ในพันธสัญญาเดิม ใหความสําคัญตอการประกอบศาสนพิธี โดยเนนบทบาทของ
“สงฆ / สมณะ” ที่ เ ป น คนกลางระหว า งประชาชนกั บ พระเจ า พระสงฆ เ ป น บุ ค คลที่ ไ ด รั บ
การเลือกสรรจากพระเจาเปนพิเศษเพื่อถวายบูชาและเพื่อนําพระพรของพระเจามาสูประชากร
ของพระองค ชาวอิสราเอลมีธรรมเนียมปฏิบัติที่ตองถวายบูชาตอพระเจาผานทางศาสนบริกรสงฆ
(อพย 32: 25 – 29. กดว 3: 12 – 13, 41) โดยเฉพาะในพระวิหารแหงเยรูซาเล็ม บทบาทสําคัญอีก
ประการหนึ่งของพระเยซูคริสตเจา คือ การเปนสงฆ คนกลางระหวางพระเจากับประชากรของ
พระองคดวยการถวายบูชา แตความพิเศษของการทําหนาที่สงฆของพระเยซูคริสตเจา คือ พระองค
ถวายชีวิตของพระองคเองเปนเครื่องบูชาที่สมบูรณแบบ เพื่อความรอดพนของมนุษยชาติ (มธ 16:
21) ทรงยอมหลั่งพระโลหิตและพระชนมชีพของพระองคบนไมกางเขน (มก 10: 45, 14: 24)
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พระเจา “แลวทุกคนก็ไดรับความชอบธรรมเปนของประทาน… อาศัยการไถกูเราใหเปนอิสระใน
พระคริสตเยซู พระเจาทรงสถาปนาพระเยซูเปนเครื่องบูชาชดเชยบาป” (รม 3: 24 – 25)
3) การเปนกษัตริย (ผูนําความรอดพน)
สืบเนื่องจากพระคัมภีรพันสัญญาเดิม มีขอความระบุวาพระแมสสิอาหจะเปนกษัตริย
และผูนําของชนทุกชาติ สืบเชื้อวงศกษัตริยดาวิด เปนกษัตริยในอุดมคติที่พระเจาทรงประทานให
เพื่อกอบกูประชากรของพระองคใหพนจากความเปนทาส สูการเปนไท พันธสัญญาใหม (พระวรสาร) ไดนําเสนอชีวิตของพระเยซูคริสตเจา พระแมสสิอาห ผูนําที่ปลดปลอยประชากรของพระเจา
ใหเปนอิสระ แตกระนั้น การเปนกษัตริยของพระเยซูคริสตเจาก็ไมใชสิ่งเดียวกับที่ชาวอิสราเอล
เขาใจ ในขณะที่ชาวอิสราเอลกําลังรอคอยกษัตริยที่พระเจาสงมาเพื่อขับไลชาวโรมัน และสถาปนา
อาณาจักรอิสราเอลขึ้นใหม (ตามความเขาใจของชาวอิสราเอลในสมัยพระเยซูคริสตเจา) แตการเปน
กษัตริยของพระเยซูคริสตเจา คือ การเปนกษัตริยแหงจิตใจ ที่ใหอภัยคนบาปที่สํานึกผิด ในพระวรสารมีบันทึกการใหอภัยคนบาป (ลก 7: 36 – 50, 15: 11 – 32) “คนสบายดีไมตองการหมอ แตคนเจ็บ
ไขตองการ เราไมไดมาเพื่อเรียกคนชอบธรรม แตมาเพื่อเรียกคนบาป” (มก 2: 17)
ชีวิตของพระเยซูในฐานะกษัตริย จึงไมใชกษัตริยหรือผูนําที่ยิ่งใหญทางอาณาจักร
แตหมายถึง การเปนผูนําทางจิตวิญญาณ สูความรอดพนพนที่พระเจาทรงสัญญาจะประทานใหแก
ประชากรของพระองค (ยน 18: 33 – 37)
3. แนวทางการดําเนินชีวติ
สภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 ในเอกสาร Lumen Gentium (1964:40) ไดอางถึงพระวรสารนักบุญมัทธิว วามนุษยไดรับการเรียกใหกาวสูความดีบริบูรณและพระองคเองไดบรรลุถึงแลว
“ทานทั้งหลายจงเปนคนดีครบครันเหมือนพระบิดาผูสถิตในสวรรคเปนผูดีครบครัน” (มธ 5:48)
ซึ่งสภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 (1964: 10) อธิบายวา “ทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสตเจา ไมวาจะมี
ตําแหนง หรือฐานะใดลวนรับการเรียกใหกาวสูความดีบริบูรณของชีวิตคริสตชน และมีความรัก
อยางสมบูรณ” การจะกาวสูความดีบริบูรณของชีวิตคริสตชนนั้นจะเปนไปไดดวยการตั้งมั่นที่จะ
ดําเนินชีวิตติดตามพระเยซูคริสตเจา กลาวคือ การเจริญชีวิตตามแนวทางแหงพระวรสารทั้งครบ
ซึ่งแบงออกเปนคุณธรรมสามประการไดแก ความยากจน ความบริสุทธิ์ และความนอบนอมเชื่อฟง
(Johann Baptist Metz, 1986)

- 29 คริสตศาสนจักรไดกําหนดแนวทางการดําเนินชีวิตของบาทหลวงดวยการดําเนินชีวิต
ตามคําแนะนําของพระวรสาร ซึ่งเปนดําเนินตามวิถีชีวิตและคุณคาของพระเยซูคริสตเจาเอง
ซึ่งนักบุญเปาโล3 ในจดหมายถึงชาวโรม อธิบายวาการดําเนินชีวิตตามคําแนะนําของพระวรสารเปน
หนทางชีวิตที่ทําใหมนุษยเปนอิสระจากความเห็นแกตัว การเปนทาสของบาปและความตาย
(รม 8:31-32; กท 5:1) สอดคลองกับนักบุญยอหน ในพระวรสารของทานที่สอนวาการดําเนินชีวิต
ตามคําแนะนําของพระวรสารคือการมีชีวิตที่เปนอิสระ เพื่อที่จะรักและรับใชพระเจาและเพื่อน
มนุษยอยางเต็มเปยม ตามบทบาทฐานะ และวิถีชีวิตของตน ดังพระดํารัสของพระเยซูคริสตเจาที่วา
“ถาทานทั้งหลายยึดมั่นในวาจาของเรา ทานก็เปนศิษยของเราอยางแทจริง ทานรูความจริงและ
ความจริงจะทําใหทานเปนอิสระ” (ยน8:31-32)
จึงกลาวไดวา การดําเนินชีวิตตามคําแนะนําของพระวรสาร คือ การดําเนินชีวิตตาม
วิถีชีวิตและคุณคาที่พระเยซูคริสตเจานําเสนอ (Francis J. Molaney, 1980) กลาวคือ พระองคทรง
ดําเนินชีวิตอยางยากจน บริสุทธิ์และนอบนอมเชื่อฟง วิถีชีวิตของพระองคมีลักษณะเปนสภาพของ
จิตวิญญาณที่พรอมที่จะลดละความโลภ ความโกรธ ความหลง เพื่อความเปนอิสระของจิตใจที่ตอบ
รับและใหความรวมมือกับแผนการแหงความรอดพนที่พระเจาทรงนําทางและมนุษยตอบรับดวยใจ
อิสระ ซึ่งสรุปแนวทางการดําเนินชีวิตตามคําแนะนําของพระวรสารไดดังนี้
1) การดําเนินชีวิตยากจนตามคําแนะนําของพระวรสาร
หมายถึง การดําเนินตามจิตตารมณของผูยากจนของพระเจา (The anawim or the
poor of the poor of Yahweh) กลาวคือ การเปนผูที่สละน้ําใจของตนเพื่อทําตามพระประสงคของ
พระเจาอยางสมบูรณ พรอมจะเปดใจรับขาวดีเรื่องอาณาจักรพระเจา ดวยการลดละความเห็นแกตัว
เพื่อมอบตนแดพระเจา และมอบตนรับใชเพื่อนมนุษย การไมยึดติดหรือทําใหทรัพยสมบัติ
กลายเปนเปาหมายของชีวิต (Johann Baptist Metz, 1986)
2) การดําเนินชีวิตบริสุทธิ์ตามคําแนะนําของพระวรสาร
หมายถึง การดําเนินชีวิตดวยความตระหนักถึงพระพรของพระจิตเจา ดวยการ
มุงมั่น ฝกฝน พัฒนาและบังคับตน ในการบูรณาการและควบคุมการใชพลังทางเพศ ใหอยูใน
ขอบเขตหรือความพอดีตามจุดประสงคของเพศที่พระเจาทรงกําหนด และตามสถานะของบุคคล
3

นักบุญเปาโล (St. Paul) มีชื่อปรากฏในหนังสือพันธสัญญาใหม หลังพระเยซูคริสตเจาเจาเสด็จสูสวรรคแลว
ทานเปนชาวยิว ถือสัญชาติโรมัน เดิมไดเบียดเบียนสาวกของพระเยซู ภายหลังไดกลับใจเปนสาวกของพระเยซู
อยางอัศจรรย ถือวาเปนหนึ่งในอัครสาวก โดยไดพยายามเผยแพรคําสอนของพระเยซูจนไดชื่อวาเปนหนึ่งใน
กลุมอัครสาวก ไดตั้งกลุมคริสตชนตามที่ตาง ๆ และไดเขียนจดหมายหลายฉบับถึงกลุมคริสตชนหลาย ๆ แหง
โดยจดหมายเหลานั้นไดเปนสวนหนึ่งของหนังสือในพันธสัญญาใหม.

- 30 เปนวิถีชีวิตที่อุทิศตนทํางานของพระเจาดวยหัวใจไมแบงแยก เพื่อมุงสูอาณาจักรพระเจา ดวยการ
อุทิศชีวิตทั้งครบเพื่อรับใชพระเจา และเพื่อนมนุษยนั่นเอง (Francis J. Molaney, 1980)
3) การดําเนินชีวิตดวยความนอบนอมเชื่อฟง ตามคําแนะนําของพระวรสาร
หมายถึง ความพรอมของจิตใจที่จะปฏิบัติตามคําสั่งของผูมีอํานาจชอบธรรม มิใช
ทําตามแบบยอมจํานน (Submissively) แตเปนการฟงและการเลือกกระทําตามดวยใจสมัครและดวย
ความรัก เป น แรงจู ง ใจ เป ด ใจดํา เนิน ชี วิต ตามพระประสงค ข องพระเจา เพื่อ ความรอดพ น ของ
มนุษยชาติ (Francis J. Molaney, 1980)
การดําเนินชีวิตตามคําแนะนําของพระวรสารนี้ เปนวิถีชีวิตเพื่อมุงสูพระเจา ตาม
แผนการแหงความรอดพน มีมิติที่เปนเรื่อง “ประสบการณสวนบุคคล” หรือ “ทาทีภายใน” ที่แตละ
คน “ดําเนินชีวิตดวยความรักในพระเจา และปฏิบัติตนดวยความรักตอเพื่อนพี่นอง” รวมทั้ง
การเสริ ม สร า ง “การหล อ เลี้ ย ง” ความสั ม พั น ธ กั บ พระเจ า อาศั ย การภาวนา การร ว มพิ ธี ก รรม
ด ว ยจิ ตสํ า นึ ก ถึ ง “การอยู กั บ พระเจ า ” เป น การชิ ม ลางถึ ง ความสุ ข แทใ นอาณาจั ก รของพระเจ า
เปนลักษณะของการกลับใจจากตนเองสูพระเจา กลาวคือ การปลดปลอย ลด ละ เลิก การดําเนินชีวติ
ที่ยึดตัวเองเปนศูนยกลาง สูการดําเนินชีวิตโดยยึดพระประสงคของพระเจา
นอกจากนั้น ยังตองคํานึงถึงมิติภายนอก ไดแก การดําเนินชีวิตรวมกับคนอื่นในการ
ติดตามแบบอยางของพระเยซูคริสตเจา ตามคําแนะนําของพระวรสาร ไดแก การดําเนินชีวิตดวย
ความยากจน บริสุทธิ์และนอบนอมเชื่อฟง หรือ ชีวิตจิตวิญญาณแบบเปนหนึ่งเดียวกันเปนลักษณะ
ของการดําเนินชีวิตดวยความรัก ตามผลการทํางานของพระจิต ซึ่งนักบุญเปาโล ใหตัวบงชี้ถึง
ผลการทํางานของพระจิต ในบุคคลที่มีพัฒนาการดานจิตวิญญาณ คือ “ความรัก ความชื่นชม
ความสงบ ความอดทน ความเมตตา ความใจดี ความซื่อสัตย ความออนโยน และการรูจักควบคุม
ตนเอง” (กท 5 : 22-23)
4. หลักการและมิติของการอบรมผูเตรียมเปนบาทหลวงคาทอลิก
บาทหลวง เปนศาสนบริกรของพระเจา ที่อุทิศตนรับใชคริสตศาสนจักร โดยผานทางศีล
บรรพชา ซึ่ง Apostolic Constitution Fidei Depositum (1993: 1536) กลาววาศีลบรรพชาเปนศีล
ศักดิ์สิทธิ์ อันเนื่องมาจากสิ่งซึ่งภารกิจที่พระเยซูคริสตเจาไดมอบไวใหบรรดาอัครสาวกของ
พระองคใหปฏิบัติตอมา เพื่อที่จะไดปฏิบัติในคริสตศาสนจักรจนสิ้นยุค เพราะเหตุฉะนั้น จึงเปนศีล
ศักดิ์สิทธิ์แหงหนาที่ศาสนบริการในงานธรรมทูต4”
4

มีอยูสามระดับคือ พระสังฆราช พระสงฆและสังฆานุกร.

- 31 ศีลบรรพชา หมายถึงการที่พระเจาทรงเลือกสรรสมาชิกของคริสตศาสนจักรบางทานให
ทําหนาที่พิเศษ สูการรับใชภารกิจของคริสตศาสนจักรเปนพิเศษ ประเพณีของคริสตศาสนจักรถือวา
ศีลบรรพชานี้ประทับ “ตรา” ไวในบุคคลผูรับ ทําใหเขาเปน “ผูแทนของพระเยซูคริสตเจาบนโลก”
การเนน “ตรา” นี้ทําใหมีการจํากัดหนาที่ของการรับใชคริสตศาสนจักรสําหรับศาสนบริกรสงฆ
สภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ไดใหโอกาสแกฆราวาสมากยิ่งขึ้น แตก็ยังไมสามารถทําไดมากไปกวานี้
ที่จริงเรื่อง “ตรา” เปนเรื่องของสถานภาพของบุคคลผูรับศีลบรรพชา ซึ่งเขามามีสวนรวมกับคน
อื่นๆ ในฐานะคณะหนึ่งเดียว เขามีหนาที่พิเศษบางอยางที่ทําใหเขาแตกตางไปจากคนอื่นๆ แตก็
ไมไดแยกออกจากคนอื่นในกลุมคริสตชน คริสตศาสนจักรสามารถยกเลิกหนาที่พิเศษสําหรับ
บาทหลวงองคหนึ่งองคใดได ไมวาจะชั่วคราวหรือถาวรซึ่งเปนเรื่องการบริหารมากกวาที่จะเปน
เรื่องหลักความเชื่อ (Dogma) โดยผานทางศีลบวช บาทหลวงไดรับพระหรรษทานพิเศษจากพระจิต
จากการรับศีลนี้ ทําใหรวมกับหมูคณะสงฆ เพื่อรวมกันทําหนาที่ประกาศธรรมล้ําลึกความเชื่อ
ประกอบพิธีกรรมและใหบริการแกประชาคมดวยความเปนหนึ่งเดียวกับมุขนายก โดยมีเปาหมาย
เพื่อมุงสูอาณาจักรพระเจาในวาระสุดทาย ภารกิจของบาทหลวง ในฐานะศาสนบริกรของพระเจา
ในคริสตศาสนจักร จึงเปนการเตรียมการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสตเจาและทําใหเปนจริง
ในขณะปจจุบัน
เพื่อจะสามารถเรียนรู รูจัก ติดตามพระเยซูคริสตเจา และถูกสงเพื่อการรับใชในงานของ
การเปนพยานถึงขาวดีแหงความรอดพน จําเปนที่จะตองไดรับการเตรียมตัว ฝกฝน อบรม และ
มีประสบการณในชีวิต เพื่อปฏิบัติดวยความมั่นใจ วางใจและเปนสุขใจ จึงวิเคราะหหลักการ และ
มิติของอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง ดังนี้ (ไชโย กิจสกุล, 2549: 13 – 15 อางใน วุฒิชัย
อองนาวา, 2552)
1) หลักการ
1.1) พระคริสตเจา (สงฆสูงสุดและนายชุมพาบาลที่ดี)
หลั ก การสํ า คั ญ ของงานด า นการศึ ก ษาอบรมผู เ ตรี ย มตั ว เป น บาทหลวง คื อ
“พระคริสตเจา” การศึกษาอบรมดังกลาว จึงตองมีพระคัมภีรเปนศูนยกลางและเขามาเกี่ยวของ
โดยตรง เปนตน พระวรสาร ซึ่งเปนพระวาจาของพระเจา เปนการเผยแสดงพระคริ สตเจาและ
พระประสงคของพระองคใหเราทราบ จําเปนและสําคัญยิ่งยวดที่จะตองสรางความสัมพันธสวนตัว
กับพระองค และถายทอดประสบการณความชื่อศรัทธาในพระองคลงสูชีวิตของผูรับการอบรม
ในชีวิตจริงแตละวัน ผูใหการอบรมจะตองชวยใหผูรับการอบรมมีประสบการณพระเจาในชีวิต
โดยการสัมผัสธรรมล้ําลึกปสกาของพระองค นั่นคือยอมรับ “ความตาย” พรอมกับพระคริสตเจา
ในปญหาความยากลําบากตางๆในชีวิตประจําวัน ซึ่งเปนความหมายของ “ความรัก” ตอพระเจา

- 32 ตอคริสตศาสนจักรของพระองค และตอพระเจาในเพื่อนพี่นอง และจะไดสัมผัส “การกลับคืนชีพ”
พรอมกับพระองคในเหตุการณเหลานั้น โดยการเห็นคุณคาและความหมายใหมของชีวิต นี่คือ
การเติบโตในชีวิตแหงความเชื่อศรัทธาในฐานะคริสตชนและในวิถีชีวิตของการการเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร
1.2) คริสตศาสนจักร
นอกจากจะรูจักพระคริสตเจาที่เปนหลักการสําคัญของงานศึกษาอบรมผูเตรียมตัว
เปนพระสงฆคาทอลิก โดยทางชีวิตแหงความเชื่อศรัทธาซึ่งสวนบุคคลแลว เรายังรูจักพระองคได
อีก โดยทางคําสอนของคริสตศาสนจักร เปนตนแนวทางจากเอกสารของสภาสังคายนาวาติกันครั้ง
ที่ 2 โดยเฉพาะ “Optatam Totius” ดังตัวอยางจากสามเณราลัยแสงธรรม (ไมระบุป อางใน ไชโย
กิจสกุล, 2549: 13 – 15 อางใน วุฒิชัย อองนาวา, 2552) ไดนําแนวคิดและคําสอนจากเอกสาร
ดังกลาว มาสรุปเปนแนวทางการอบรมวา
“สามเณราลัยแสงธรรมจะใหการอบรมสามเณร โดยจะพยายามใหผูรับการอบรม
สัมผัสธรรมล้ําลึกปสกา ในสภาพชีวิตประจําวัน ใหสามเณรคนพบความหมายของชีวิตในมิติทาง
ความเชื่อศรัทธาของตน และโดยอาศัยชีวิตกลุมในการเจริญชีวิตตามพระวาจาของพระเจา การเขา
รวมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ เพื่อใหผูรับการอบรมฝกการเปดมิติชีวิตไปสูการเปนพยาน และการประกาศ
องคพระคริสตในทามกลางสังคมปจจุบัน”
2) มิติ
พระสันตะปาปา ยอนห ปอล ที่ 2 ในเอกสาร Pastores Dabo Vobis (1992) ไดกลาวถึง
องคประกอบพื้นฐานสําคัญ 4 ประการเพื่อจัดการศึกษาอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง สูการเปน
“ผูอภิบาลที่ดี” ของคริสตศาสนจักร อันแสดงถึงมิติชีวิตบาทหลวง ศาสนบริกรของพระเจาใน
คริสตศาสนจักร ซึ่งมีลักษณะเปนเอกภาพและเปนบูรณาการสูชีวิตผูรับการอบรม ไดแก
(1) มิติดานความเปนมนุษย (Human Formation) : พื้นฐานชีวิตผูอภิบาล
มิติดานความเปนมนุษย เปนพื้นฐานของการอบรมดานอื่นๆ พระสงฆไดรับการ
เรียกมาใหเปนภาพลักษณที่มีชีวิต (Living Image) ของพระเยซูคริสต สงฆและผูอภิบาล ดังนั้น
ชีวิตพระสงฆตองสะทอนถึงคุณสมบัติ ความดีงาม ความสมบูรณขององคพระคริสต
การอบรมจึงตองชวยพัฒนาผูรับการอบรมใหเปนบุคคลที่มีวุฒิภาวะจิตใจดีงาม
เอื้ออาทร เขาใจผูอื่น มีคุณธรรมขั้นพื้นฐานตางๆ เชน ความจริงใจ ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ
ความเสียสละ ความยุติธรรม ความรอบคอบ ความอดทนอดกลั้น วุฒิภาวะในดานความสัมพันธ
กับผูอื่น เรื่องเพศและความรัก (Affective Maturity) การรูจักประมาณตน ฯลฯ

- 33 (2) มิติดานจิตวิญญาณ (Spiritual Formation) : หัวใจของชีวิตผูอภิบาล
มิติดานจิตวิญญาณ ถือเปนหัวใจของการศึกษาอบรม เนื่องจากผูรับการอบรม
ไดรับการเรียกมาใหพยายามเจริญชีวิตตามแบบอยางองคพระเยซูคริสต (Configuration to Christ)
จึงจําเปนที่ผูรับการอบรมแตละคน ตองมีความสัมพันธอยางลึกซึ้งและมีประสบการณตรงกับผูที่
เขาติดตาม คือ พระเยซูคริสต
การอบรมดานจิตวิญญาณ เปนการชวยใหผูรับการอบรมมีความสัมพันธที่ลึกซึ้ง
กับองคพระเยซูคริสต ผูทรงเปนนายชุมพาบาลที่ดี และชวยผูรับการอบรมใหมอบชีวิตของตน
ภายใตการนําของพระจิตเจา ดวยทาทีของบุตรตอพระบิดาเจา และมีความผูกพันอยางไววางใจ
ในคริสตศาสนจักร (John Paul II, 1992: 45)
อบรมให เ ติบ โตในการดํา เนิ น ชีวิ ต ตามแบบอย า งขององค พ ระคริส ต ใ นความ
ศักดิ์สิทธิ์ เติบโตในความรักของผูอภิบาลที่บริการและรับใชผูอื่น
อบรมใหเจริญชีวิตตามคําแนะนําพระวรสาร กลาวคือ การถือโสดเพื่ออาณาจักร
พระเจา ความยากจนและความนอบนอมเชื่อฟง เปนชีวิตแหงความรักและอุทิศตนอยางสมบูรณ
เพื่อรับใชพระเจาและเพื่อนมนุษย อบรมใหเติบโตดานชีวิตภาวนา
(3) มิติดานสติปญญา (Intellectual Formation) : เครื่องมือสูชีวิตผูอภิบาล
มิติการอบรมดานสติปญญา (การศึกษา) เปนเครื่องมือชวยใหการปฏิบัติหนาที่ได
บังเกิดผลและบรรลุวัตถุประสงคของชีวิต คือการอภิบาลและการประกาศขาวดีแหงการชวยให
รอดพนขององคพระเยซูคริสต
การศึกษาในแขนงวิชาตางๆ ที่ครอบคลุมเกี่ยวของกับชีวิตการเตรียมตัวเปนผู
อภิบาล โดยเฉพาะการศึกษาดานปรัชญา และเทววิทยา ตามระบบและหลักสูตรการเรียนการสอน
ของวิทยาลัยแสงธรรม ที่รับผิดชอบการศึกษาอบรมดานสติปญญา อันเปนเครื่องมือเพื่อพัฒนา
ผูรับการอบรมสูชีวิตผูอภิบาลที่มีคุณภาพ
(4) มิติดานการอภิบาลและเผยแผธรรม (Pastoral Formation) : การอภิบาลและเผยแผ
ธรรม เปนเปาหมายของชีวิตผูอภิบาล
งานอภิบาลและการเผยแผธรรมเปนเปาหมายของการศึกษาอบรมของผูเตรียมตัว
เปนพระสงฆคาทอลิก การอบรมทุกดานตองมุงชวยใหผูรับการอบรมเปนผูอภิบาลและผูประกาศ
ที่ดีตามแบบอยางองคพระคริสต มีความชิดสนิทสัมพันธในความรักกับองคพระคริสตนายชุมพาบาลที่ดี มีความรอนรนและอุทิศตนเสมอในการรับใชพระเจาและเพื่อนพี่นอง
ดั ง นั้ น การอภิ บ าลและเผยแผ ธ รรม จึ ง ถื อ เป น เป า หมายสํ า คั ญ ในการที่ จ ะ
“ถูกสงไปเพื่อรับใช” อุทิศตนเพื่อการเปนสักขีพยานในสังคมมนุษยปจจุบัน เพื่อนําความหวังและ
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ใหเปนอิสระทั้งทางดานรางกายและจิตใจ นําสันติสุขที่แทจริงกลับคืนมาในใจของเพื่อนมนุษย
(ประชาชาติ ปรีชาวุฒิ, 2550: 7)
เปาหมายของชีวิตบาทหลวงในคริสตศาสนา คือ การเปนผูอภิบาลที่ดีตามแบบอยาง
พระเยซูคริสตเจา ดวยใจรอนรน อุทิศตน และมีความตั้งใจจริงที่จะติดตามองคพระเยซูคริสตเจา
พระอาจารยในคุณคาสูงสุดที่ตนเองไดตอบรับการเชื้อเชิญจากพระเจา ดวยความรับผิดชอบ โดยมี
พระเยซูคริสตเจาเปนศูนยกลางชีวิตและดําเนินชีวิตตามแบบอยางของพระองค ดังนั้น สุขภาวะชีวิต
บาทหลวง จึงตองสอดคลองกับเปาหมายชีวิต คือ การเปน “ผูอภิบาลที่ดี” อาศัยการหลอเลี้ยงชีวิต
ของตนในความสัมพันธกับพระเจา โดยดําเนินชีวิตเปนหมูคณะกาวเดินไปดวยกันในความสัมพันธ
แบบชุมชนคริสตชน (Communion) สมาชิกแตละคนของกลุมมีบทบาทในการชวยเหลือเกื้อกูลซึ่ง
กันและกันใหกาวหนา เติบโตในวิถีชีวิตสูการเปนบาทหลวง ดวยจิตตารมยความรักแบบพระวรสาร
โดย
1) ความสํานึกรวมในความรับผิดชอบของทุกคนตอกันและกัน เพื่อเปาหมาย
ชีวิตผูอภิบาล
2) การอุทิศตนเพื่อชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ในการกาวเดินไปสูเปาหมาย
คือชีวิตผูอภิบาล
ดังที่ สภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 (1965) ในเอกสาร Presbyterorum Ordinis (1965)
สรุปความไดวา เพื่อบรรลุถึงจุดหมายในการอภิบาลสัตบุรุษ คือ ฟนฟูจิตใจในคริสตศาสนจักร
เผยแผขาวดีไปทั่วโลก และทําการติดตอเจรจากับโลกทุกวันนี้ สภาสังคายนาขอเรงเราบาทหลวง
ทั้งหลายใหใชอุปกรณอันเหมาะสม ที่คริสตศาสนจักรแนะนําพยายามทําตัวใหยิ่งวันยิ่งศักดิ์สิทธิ์
ขึ้นเสมอ ความศักดิ์สิทธิ์นั้นจะทําใหบาทหลวงเปนเครื่องมือที่ยิ่งวันยิ่งเหมาะสมเพื่อทํารับใช
ประชากรของพระเจาทั้งหมด และเสนอวิธีการตาง ๆ สําหรับชวยชีวิตของพระสงฆ ไดแก
การสงเสริมบํารุงชีวิตฝายวิญญาณการศึกษาและความรูเรื่องอภิบาลสัตบุรุษ บาทหลวงตองไดรับ
คาตอบแทนอยางยุติธรรม และการตั้งเงินกองกลางกับการจัดการประกันสังคมสําหรับบาทหลวง
สอดคลองกับ เคลาดิโอ ฮูมส (2009) ในประกาศสมณกระทรวงเพื่อพระสงฆ โอกาสปพระสงฆ
สรุปความไดวา คริสตศาสนจักรคาทอลิกภูมิใจ รัก ใหเกียรติและปลื้มปติในพระสงฆ (บาทหลวง)
อาศัยการดําเนินชีวิตของพวกทาน แตสถานการณปจจุบันของสังคม ทําใหบาทหลวงตองเผชิญหนา
กับสถานการณที่เปนปญหาอยางหนักหนวง ตามสภาพสังคมปจจุบัน จึงควรคํานึงถึงสถานภาพ
และการดูแลเอาใจใสตอบาทหลวงในดานตางๆ อยางครบถวน

- 35 จึงสรุปไดวา บาทหลวงเปนสมาชิกของคริสตศาสนจักรที่พระเจาทรงเลือกสรรเปน
พิ เ ศษและผ า นการรั บ รองจากคริ ส ต ศ าสนจัก รให ปฏิ บัติ ภ ารกิจ ของพระเยซู คริ สตเจ า โดยตรง
ในการประกาศขาวดีแหงความรอด
บาทหลวง มีสถานภาพเปน “สงฆ” อันเปนผลสืบเนื่องจากการที่พระเยซูคริสตเจาทรง
แต ง ตั้ ง สานุ ศิ ษ ย ใ กล ชิ ด 12 ท า น (อั ค รสาวกทั้ ง สิ บ สอง) ให อ ยู กั บ พระองค อ ย า งใกล ชิ ด และ
ถูกสงออกไปประกาศขาวดีแหงความรอดโดยมีนักบุญเปโตรเปนหัวหนาและบรรดาอัครสาวกได
ถายทอดมายังผูสืบตําแหนงของพวกทาน5 ตอมา บรรดาผูสืบตําแหนงของอัครสาวกในรุนตอ ๆ มา
ไดแตงตั้งศาสนบริกรสงฆและสังฆานุกรใหเปนผูชวยในภารกิจการประกาศขาวดีแหงความรอด
และคอย ๆ พัฒนาสูการเปนศาสนบริกรสงฆในปจจุบัน โดยมีบทบาทหนาที่ในการประกาศสอน
การทําใหศักดิ์สิทธิ์ (การประกอบพิธีกรรม) และการปกครองดูแลคริสตชน ดําเนินชีวิตตามแบบ
พระเยซูคริสตเจาดวยการถือโสด ยากจนและนบนอบเชื่อฟงผูใหญของคริสตศาสนจักร (มุขนายก
และพระสันตะปาปา)
5. การอบรมผูเ ตรียมตัวเปนบาทหลวงคาทอลิกในประเทศไทย
การศึกษาอบรมผูเตรียมเปนพระสงฆของคริสตศาสนจักรคาทอลิก มีการจัดสถานที่
เฉพาะที่เรีย กวา “สามเณราลัย ”6 (Seminary) สถานที่ เนื้ อ หา วิธีการและผูใ หการอบรม ต องมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและสอดคล อ งกั บ สถานการณ แ ห ง ยุ ค สมั ย (เกรี ย งศั ก ดิ์ โกวิ ท วานิ ช อ า งถึ ง ใน
เชาวฤทธิ์ สาสาย, 2550: 3)
การอบรมผู เ ตรี ย มเป น พระสงฆ ค าทอลิ ก ในประเทศไทยแบ ง ได ส ามระดั บ ได แ ก
สามเณราลั ย เล็ ก (บ า นเณรเล็ ก ) สามเณราลั ย กลาง (บ า นเณรกลาง) และ สามเณราลั ย ใหญ
(บานเณรใหญ) ทั้งนี้ มีการเตรียมความพรอมกอนเขาสู “ระบบสามเณราลัย” ของผูรับการอบรม
ตองมีพื้นฐานจากบุคคลในครอบครัว โรงเรียน วัดและชุมชนคริสตชน ที่ปลูกฝงความเชื่อศรัทธา
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ไดแกบรรดามุขนายก ภายใตการนําของมุขนายกแหงโรม (พระสันตะปาปา) กลาวคือ พระสันตะปาปาเปน
ประมุขของคริสตศาสนจักรสากล และบรรดามุขนายกเปนประมุขในคริสตศาสนจักรทองถิ่น ไดรับการแตงตั้ง
จากมุขนายกแหงโรมและดําเนินภารกิจที่เปนหนึ่งเดียวกับมุขนายกแหงโรม (พระสันตะปาปา) คริสตศาสนจักร
คาทอลิกจึงใหความเคารพแกพระสันตะปาปา ในฐานะประมุขสูงสุดของคริสตศาสนจักรสากล
6
รายละเอียดเกี่ยวกับสามเณราลัยในประเทศไทย ผูเขียนเสนอใหศึกษาไดจากสารนิพนธของบาทหลวงธีรพล
กอบวิทยากุล เรื่อง “สามเณราลัย (บานเณร) ในประเทศไทย (มิสซังสยาม) ที่ทานจัดทําขณะศึกษาหลักสูตร
ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม สารนิพนธดังกลาวมีเก็บไวสําหรับศึกษาคนควา
ที่หอสมุด วิทยาลัยแสงธรรม (หองสารสนเทศและการวิจัย พระคารดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู).

- 36 และแบบอยางชีวิต เปนการเตรียมเด็กใหสํานึกถึงการเรียกของพระเจา ตอบรับการเชื้อเชิญของ
พระองค ผานทางบุคคล สภาพแวดลอมแบบคาทอลิก ภายใตการรับรองของพระสงฆเจาอาวาส
สามเณราลัยซึ่งเปนสถาบันศึกษาอบรมผูเตรียมตัวเปนพระสงฆคาทอลิก ในประเทศไทย
แบงไดสามระดับ กลาวคือ (ไชโย กิจสกุล, 2549: 13)
1) สามเณราลัยเล็ก (บานเณรเล็ก)
สามเณราลั ย เล็ ก เป น สถาบั น สํ า หรั บ จั ด การศึ ก ษาอบรมที่ ค รอบคลุ ม ตั้ ง แต ชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 รวมทั้งการอบรมพิเศษ 1 – 2 ปกอนเขาสามเณราลัย
กลาง โดยมีจุดประสงคเพื่อรับการฝกอบรมบมนิสัยใหเปนผูที่มีศรัทธาในพระเจาตามวุฒิภาวะของ
เขา พรอมทั้งคุณธรรมตางๆ อบรมใหเขามีระเบียบวินัย มีจิตใจเอื้ออาทร เปนผูที่สามารถดําเนินชีวิต
รวมกับคนอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข มีการจัดตั้งสามเณราลัยเล็กประจําเขตสังฆมณฑลตางๆ
ที่มีความพรอมในการจัดการศึกษาอบรมดังกลาว
2) สามเณราลัยกลาง (บานเณรกลาง)
สามเณราลั ย กลาง เป น สถาบั น จัด การศึก ษาอบรมที่ต อเนื่ อ งจากสามเณราลั ย เล็ ก
โดยใช 1 ป เพื่อการพัฒนาความเชื่อศรัทธา การมีประสบการณชีวิตในรูปแบบตางๆ รวมทั้งการใช
เวลาเพื่อไตรตรองพิจารณาชีวิตตนเองวาเหมาะสมกับการตอบรับจากพระเจาสูการเปนพระสงฆ
คาทอลิกหรือไม สามเณาลัยกลางของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ปจจุบันมีเพียงแหง
เดียว คือ สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
3) สามเณราลัยใหญ (บานเณรใหญ)
สามเณราลั ย ใหญ เป น สถาบั น การศึ ก ษาอบรมขั้ น สุ ด ท า ย ใช เ วลาอย า งน อ ย 8 ป
เพื่อพัฒนาชีวิตดานวุฒิภาวะ ชีวิตภายใน สติปญญาและงานอภิบาล เพื่อความพรอมสูการเปน
พระสงฆคาทอลิกตอไป สามเณราลัยใหญของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ปจจุบัน
มีเพียงแหงเดียว คือ สามเณราลัยแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม
ดังนั้น การศึกษาอบรมสูการเปนพระสงฆคาทอลิกของคริสตศาสนจักรคาทอลิกไทย
จึงมีลักษณะเปนกระบวนการที่สัมพั นธและตอเนื่อง จากครอบครัว สูสามเณราลัยระดับตางๆ
สอดคลองสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ในเอกสาร Optatam totius (1965) ที่ใหแนวทางวาตอง
จัดการอบรมอยางเหมาะสมกับอายุ อุปนิสัยและขั้นพัฒนาตรงกับหลักจิตวิทยาอันดีและถูกตอง
โดยมีผูใหการอบรมคอยแนะนํา และบิดามารดาใหความรวมมือเปนอยางดี และอยาละเลยใหผูรับ
การอบรมมี โ อกาสได ป ระสบการณ ใ นชี วิ ต มนุ ษ ย ต ามสมควร และให เ ขามี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
ครอบครัวตามปกติ (1965: 3) ดังนั้น สาระสําคัญของการศึกษาอบรมผูเตรียมเปนพระสงฆ
คาทอลิก คือ การจัดการศึกษาอบรมเพื่อใหผูรับการอบรมมีความพรอมในการเปนศาสนบริกรของ

- 37 คริสตศาสนจักร ภายใตการดูแล รับผิดชอบของผูเกี่ยวของ ตั้งแตระดับผูนําคริสตศาสนจักร ผูให
การอบรม ผูรับการอบรม และบิดามารดา บุคคลในครอบครัว ซึ่งมีอิทธิพลสําคัญตอการศึกษา
อบรมดังกลาว
จากการศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจั ยที่เกี่ยวของ ทํา ใหเ ขาใจวา การศึกษาอบรม
ผูเตรียมตัวเปนพระสงฆคาทอลิกในประเทศไทย ดําเนินไปอยางมีทิศทาง มีระบบ แนวทางที่
ชัด เจน และการพั ฒ นาอยา งต อ เนื่อ ง ตามบริ บ ทของการศึก ษาอบรมผู เ ตรี ย มตั ว เป น พระสงฆ
คาทอลิก ตามแนวทางของคริสตศาสนจักร ภายใตการดูแล เอาใจใสจากสภาพระสังฆราชคาทอลิก
ประเทศไทย
แมก ารศึก ษาอบรมผูเ ตรีย มตัว เป น พระสงฆค าทอลิ ก จะแบ ง เปน ระดับ ตา งๆ แต ก็เ ป น
เอกภาพ แตละระดับการศึกษาอบรม เปนการจัดการศึกษาอบรมที่เกื้อหนุน และเตรียมความพรอม
สูระดับการศึกษาอบรมที่สูงขึ้น จากสามเณราลัยเล็ก สูสามเณราลัยกลางและสามเณราลัยใหญ
ตอนที่ 3 การอบรมผูเตรียมเปนบาทหลวงคาทอลิกในสามเณราลัยเล็กของคริสตศาสนจักรคาทอลิก
ในประเทศไทย
คริสตศาสนาเริ่มเขามาในประเทศไทย หรือสยามมากกวา 400 ป ผลงานและกิจการงาน
ตางๆ ของบรรดามิสชันนารีที่ไดเขามาเผยแผคริสตศาสนามีอยูมากมาย หนึ่งในบรรดากิจการที่
บรรดามิ สชัน นารีไ ด กระทํ า คื อ การตั้งสถาบันอบรมผูเ ตรี ย มตัว เปนบาทหลวง หรือที่ เ รี ย กวา
“สามเณราลัย” หรือ “บานเณร” นั่นเอง (ธีรพล กอบวิทยากุล, 2535: 1)
1. ความเปนมาของคริสตศาสนา (โรมันคาทอลิก) ในประเทศไทย
ธีรพล กอบวิทยากุล (2006 อางใน วุฒิชัย อองนาวา, 2549: 150 - 153) ไดสรุปความ
เปนมาของศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอลิกไววา มีจุดเริ่มตนดวยการเดินทางเขามาในสยามของ
ชาวโปรตุเกส7ใน ค.ศ.1511 ภายใตการนําของอัลฟองโซ อัลบูรเคิรก ผูแทนกษัตริยโปรตุเกส
ที่เขามาเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจาแผนดินแหงอาณาจักรอยุธยา โปรตุเกสจึงเปนชนยุโรปกลุม
แรกที่มาถึงประเทศไทย ตอมาชาวโปรตุเกสไดรับอนุญาตใหเริ่มงานเผยแผคริสตศาสนาในสยาม
โดยมีมิสชันนารีสองทานแรกที่มาถึงสยาม คือ บาทหลวงเยโรนิโม ดา ครูส และบาทหลวงเซบาสติอาว ดา กันโต ทั้งสองเปนนักบวชคณะโดมินิกัน มาถึงสยามใน ค.ศ.1567 ตอมามีมิสชันนารี
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มหาอํานาจของยุโรปในสมัยนั้นมีสองชาติ ไดแก โปรตุเกสและสเปน ทั้งสองชาติไดรับมอบหมายหนาที่
ประกาศคริสตศาสนาจากพระสันตะปาปาแกดินแดนที่ยังไมรูจักคริสตศาสนา.

- 38 คณะอื่นๆ เขามาอีกคือ คณะฟรังซิสกัน คณะเอากุสติเนียน และคณะเยสุอิต ในชวงระหวางค.ศ.
1582 – 1767
ตอมา พระสันตะปาปาเกรโกรี่ที่ 158 ทรงกอตั้งสมณกระทรวงเผยแพรความเชื่อใน
ค.ศ.1622 นับเปนเหตุการณที่มีความสําคัญตองานประกาศศาสนาคริสตในประเทศไทยอยางยิ่ง
โดยสมณกระทรวงฯ จะรับภาระในการเผยแผคริสตศาสนาทั้งหมด พระสันตะปาปาทรงแตงตั้ง
“ผูแทนพระสันตะปาปา” และสงผูแทนเดินทางไปยังดินแดนตางๆ ทั่วโลก ผูแทนพระสันตะปาปา
ที่ถูกสงตัวมาในดินแดนภาคตะวันออกไกลไดแก มุขนายก ปแอร ลังแบรต เดอ ลาม็อต มุขนายก
ฟรังซัว ปลลือ ซึ่งเปนผูนําคณะมิสชันนารีชาวฝรั่งเศส ซึ่งจะตองไปทํางานในประเทศจีนและ
เวียดนาม บรรดามิสชันนารีชาวฝรั่งเศสกลุมนี้สังกัดคณะมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีส (M.E.P.)
ซึ่งกอตั้งขึ้นในค.ศ.1660 บรรดามิสชันนารีเดินทางมาดวยความยากลําบาก มิสชันนารี ชุดแรก 17
ทานที่ออกเดินทางมาในครั้งนั้น มาถึงอยุธยาเพียง 9 ทาน เนื่องจากเสียชีวิตระหวางการเดินทาง
และยังไมสามารถเขาไปในประเทศจีนและเวียดนามได เนื่องจากยังมีการเบียดเบียนศาสนาคริสต
ในสองประเทศดังกลาว ในเวลานั้น ทั้งหมดจึงพักคอยอยูที่กรุงศรีอยุธยาในค.ศ.1662 - 1664
ขณะเดียวกัน มีการประชุมเรื่องการประกาศคริสตศาสนาในหมูมิสชันนารีที่อยุธยา หลังจากประชุม
ดังกลาว พวกทานตกลงจะเริ่มงานเผยแผคริสตศาสนาในสยาม ในชวงนั้นอยูในรัชสมัยสมเด็จพระ
นารายณ ซึ่งมีนโยบายเปดประเทศตอนรับคนตางชาติ เพื่อติดตอในดานการคาและการทูต คริสต
ศาสนามี ค วามเจริ ญ กา วหน า อย า งมากในช ว งสมั ย นี้ สามารถตั้ง สถาบั น อบรมผู เ ตรีย มตั ว เป น
บาทหลวง (สามเณราลัย) สรางโบสถ ประกาศศาสนาไดอยางเสรี มีคนที่สนใจและสมัครเขาเปนคริ
สตชนมากขึ้น จนพระสันตะปาปาฯ ทรงกอตั้งและรับรองเขตปกครอง (มิสซังสยาม) ในค.ศ.1674
โดยมีมุขนายก ลาโน เปนประมุของคแรก แตทวาในชวงรัชสมัยตอมา เกิดการเบียดเบียนศาสนาขึ้น
ทําใหการประกาศศาสนาหยุดชะงักไป และเหตุผลจากการมีมิสชัน-นารีเขามาทํางานไมมาก ทําให
งานเผยแผคริสตศาสนาไมคอยเกิดผลมากนัก จนกระทั่งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองในค.ศ.1767
คริ ส ต ศ าสนา (โรมั น คาทอลิ ก ) เริ่ ม ฟ น ตั ว อี ก ครั้ ง ในรั ช สมั ย สมเด็ จ พระเจ า ตากสิ น
หลังจากทรงกอบกูเอกราชแลว ไดพระราชทานที่ดินเพื่อสรางวัดใหกับมิสชันนารีและคริสตชน
ที่กลับเขามาในราชอาณาจักร ตอมาในรัชสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก พระองคยังทรง
ตอนรับมิสชันนารีอยางดี เพราะพระองคตองการเริ่มติดตอสัมพันธกับตางประเทศ และสนับสนุน
เรื่องการคาขายกับประเทศตาง ๆ เหมือนกับที่เคยเปนมาแตกอน จากนี้เปนตนมา คริสตศาสนา
ในสยามคอยๆ เจริญเติบโตขึ้น ทีละเล็กทีละนอย มีโบสถและจํานวนคริสตชนเพิ่มมากขึ้น ทั้ง
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ดํารงตําแหนงประมุขศาสนจักรโรมันคาทอลิก ระหวางค.ศ. 1921 – 1923.

- 39 คริสตชนชาวสยามเอง คริสตชนที่มีเชื้อสายโปรตุเกส คริสตชนชาวเขมร ชาวญวน และชาวจีน
การเพิ่มขึ้นของจํานวนคริสตชนและงานเผยแผคริสตศาสนา ประกอบกับอาณาเขตของมิสซังสยาม
อันกวางใหญไพศาลที่ยากตอการเดินทาง ในค.ศ.1841 พระสันตะปาปาฯ ทรงแบงมิสซังสยาม
ออกเปน 2 เขตปกครอง คือ มิสซัง “สยามตะวันตก” ประกอบดวยสิงคโปร มะละกา ปนัง มะริด
และทวาย อยูในการปกครองของมุขนายกกูรเวอรซี และมิสซัง “สยามตะวันออก” ซึ่งหมายถึง
ประเทศสยามนั้น อยูในการปกครองของมุขนายกปลเลอกัว
มุขนายกปลเลอกัว เปนมุขนายกที่เฉลียวฉลาด มีความรูลึกซึ้งในศาสตรและศิลปแขนง
ต า งๆ มี ค วามรู ภ าษาบาลี แ ละภาษาไทยอย า งแตกฉาน ด ว ยความสั ม พั น ธ อั น ดี ที่ ท า นมี ต อ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว สงผลใหคริสตศาสนจักรในมิสซังสยามเจริญกาวหนาไป
พร อ ม ๆ การเป ด ประเทศติ ด ต อ กั บ ชนชาติ ยุ โ รปมากขึ้ น มี ก ารทํ า สนธิ สั ญ ญาทางการค า และ
สนธิสัญญาทางพระราชไมตรีกับชนชาติตาง ๆ มากมาย งานประกาศศาสนาในแผนดินสยามตอง
ถือวาเปนหนี้บุญคุณของมุขนายกปลเลอกัว ทานอุทิศตัวเองอยางไมรูจักเหน็ดเหนื่อย ตอบสนอง
ความตองการของประชากรพระเจา ทานไดสรางวัดหลายแหงในมิสซังสยาม จิตตารมณในการเผย
แผคริสตศาสนาของทาน ความเขาใจอันถองแทในวัฒนธรรม ประเพณี และเอกลักษณของคนไทย
มีความสําคัญอยางมากตอการวางรากฐานการเผยแผคริสตศาสนาใหลึกซึ้งและเขมแข็งขึ้น เปนตน
งานดานอภิบาล การเทศนสอน งานดานสังคม และการใหการศึกษา
งานที่ มุข นายกป ล เลอกั ว ได เ ริ่ มต น ไว จะเกิด ผลในสมั ย ต อ มา นั่ น คื อ สมั ย มุ ข นายก
ดือปองด และสมัยมุขนายกหลุยส เวย เปนชวงเวลาของการเจริญเติบโต โดยเฉพาะทานไดเริ่มสง
มิสชันนารีไปเผยแผคริสตศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันเปนจุดกําเนิดมิสซังภาคอีสานใน
ปจจุบัน เวลานั้นมีคริสตชนจํานวนกวา 23,600 คน โบสถจํานวนมากมาย สถาบันอบรมผูเตรียมตัว
เปนบาทหลวง (สามเณราลัย) และนักบวชคณะตางๆ หลายแหง
มุขนายกเวย คิดถึงโครงการประกาศศาสนาในภาคเหนือของสยาม แตสภาพแวดลอม
ความจําเปนในดานวัตถุ และบุคลากร ซึ่งมีอยูนอย งานนี้จึงบรรลุผลในชวงสมัยมุขนายกแปรรอส
(ค.ศ. 1909-1947) มิสซังสยามขยายตัวมากขึ้น บรรดามิสชันนารีถูกสงไปทางภาคเหนือ เชน เชียงใหม
เชียงราย และลําปาง ในสมัยนี้คริสตศาสนาแพรกระจายไปทั่วทุกภาคของสยาม ใน ค.ศ.1930 มีการ
แบงทางภาคใตกลายเปนมิสซังราชบุรี ภายใตการดูแลของคณะซาเลเซียน มิสซังจันทบุรีกอตั้งใน
ค.ศ.1944 มิสซังเชียงใหมกอตั้งใน ค.ศ.1960 ในสมัยนี้และตอมาในสมัยมุขนายกหลุยส โชแรง
มีคณะนักบวชอีกมากมายเขามาทํางานดานตาง ๆ ในประเทศไทย เชน คณะอุรสุลิน คณะคารแมล
คณะซาเลเซีย น คณะพระมหาไถ คณะสงฆพระหฤทั ย แหงเบธาราม คณะลาซาล คณะเยสุอิ ต
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ไทยในสมัยตอมา นอกนั้นยังมีความตื่นตัวในเรื่องกิจการฆราวาสแพรธรรม การกอตั้งคณะกิจการ
แพรธรรมตาง ๆ มากมายอีกดวย
คริ ส ต ศ าสนจั ก รคาทอลิ ก ในประเทศไทยเจริ ญ เติ บ โตขึ้ น ผ า นทางบรรดามุ ข นายก
บาทหลวง มิสชันนารี และครูสอนศาสนาที่ทํางานอยางกระตือรือรน ทําใหงานเผยแผคริสตศาสนา
เติ บ โตก า วหน า มากขึ้ น สมณกระทรวงเผยแพร ค วามเชื่ อ เห็ น ว า ถึ ง เวลาแล ว ที่ จ ะสถาปนา
พระฐานานุกรมคริสตศาสนจักรในประเทศไทย ดังนั้นในค.ศ.1965 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
และอัครสังฆมณฑลทาแร - หนองแสง ไดรับการสถาปนาขึ้น
ป จ จุ บั น ประเทศไทยแบ ง การปกครองเป น 10 เขตปกครอง (สั ง ฆมณฑล) คื อ
1). อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 2) สังฆมณฑลราชบุรี 3) สังฆมณฑลจันทบุรี 4) สังฆมณฑล
เชียงใหม 5) สังฆมณฑลนครสวรรค 6) สังฆมณฑลสุราษฎรธานี 7) อัครสังฆมณฑลทาแรหนองแสง 8) สังฆมณฑลอุบลราชธานี 9) สังฆมณฑลอุดรธานี และ10) สังฆมณฑลนครราชสีมา
แตละสังฆมณฑลมีมุขนายกที่ไดรับการแตงตั้งจากพระสันตะปาปา เปนประมุขประจําสังฆมณฑล
และประมุขสังฆมณฑลมีอํานาจหนาที่ในเขตสังฆมณฑลของตน (ขึ้นตรงกับพระสันตะปาปา)
และจะรวมกันบริหารปกครองคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิกในประเทศไทย ภายใตการกํากับดูแล
ของ “สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย”9 (Catholic Bishops Conference
of Thailand) โดยมีสํานักงานศูนยกลางอยูที่ เลขที่ 122/11 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี ยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
2. แนวคิด และความเปนมาของการจัดตั้งสามเณราลัยในประเทศไทย
ธีรพล กอบวิทยากุล (2535) อธิบายแนวทางของคณะมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีส
(M.E.P.) ในการเผยแผคริสตศาสนา โดยนํานโยบายจากสมณกระทรวงเผยแพรความเชื่อ กลาวคือ
การสงเสริมและเรงเราใหมีบาทหลวงในทองถิ่น (พระสงฆพื้นเมือง) เพื่อทํางานเผยแผคริสตศาสนา
ในประเทศของตนเอง โดยมาชวยงานมิสชันนารีในการประกาศคริสตศาสนา และทีละเล็กทีละ
นอย ก็จะไปแทนที่บรรดามิสชันนารีที่มาจากตางประเทศในอนาคต

9

ในประเทศไทยสมาชิกสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกประเทศไทย ประกอบดวยมุขนายกประจํา
สังฆมณฑลรวมกับตัวแทนพระสันตะปาปาประจําประเทศไทย (เอกอัครสมณทูตวาติกันประจําประเทศไทย)

- 41 ดวยเหตุนี้ มิสชันนารีจึงถือเปนหนาที่สําคัญอยางยิ่งยวดในการจัดตั้งสถาบันอบรมผู
เตรียมตัวเปนบาทหลวง (สามเณราลัย/บานเณร) ขึ้นในประเทศไทย โดยใชคําวา “วิทยาลัยกลาง”
หรือ “วิทยาลัยทั่วไป” (General College)
สอดคลองกับ เอกชัย ชินโคตร (2551) อธิบายวาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา ในแผนดินของ
สมเด็จพระนารายณมหาราช ใน พ.ศ. 2203 บรรดามิสชันนารีชาวฝรั่งเศส คณะมิสซังตางประเทศ
แหงกรุงปารีส ไดเดินทางมาถึงกรุงศรีอยุธยา ไดรับพระบรมราชานุญาตใหเขามาเผยแผศาสนา
สมเด็ จ พระนารายณ ไ ด พ ระราชทานที่ ดิ น ให แ ก ค ณะบาทหลวง ที่ พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา และ
พระราชทานสิ่งของสําหรับสรางวัด คณะบาทหลวงไดจัดสรางวัด สรางบาน และใน พ.ศ. 2208 ได
สรางโรงเรียนสามเณรขึ้น ไดชื่อวา “วิทยาลัยทั่วไป” (General College) มีลักษณะเปนโรงเรียน
สามั ญ สํ า หรั บ เด็ ก ชาย เพื่ อ ให ก ารศึ ก ษาแก เ ยาวชนในกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา มี ชื่ อ ตามพงศาวดารว า
“โรงเรียนสามเณร” (สุพรรณี กาญจนัษฐิติ, 2507: 13 อางใน เอกชัย ชินโคตร, 2551) เพื่อให
การศึกษาอบรมเยาวชนใหเปนบาทหลวงเพื่องานเผยแผศาสนา
ซึ่ง ธีรพล กอบวิทยากุล (2535: 13) อธิบายวา “วิทยาลัยกลาง” หรือ “วิทยาลัยทั่วไป”
คือ บานเณร หรือสามเณราลัย อันเปนสถานที่อบรมและผลิตพระสงฆพื้นเมือง สําหรับรองรับงาน
เผยแผคริสตศาสนาในประเทศของตนเอง ถือเปนผลงานชิ้นสําคัญของบรรดามิสชันนารีคณะมิสซัง
ตางประเทศแหงกรุงปารีส ที่พยายามทํากิจการนี้ดวยความรัก ความพยายาม ความอดทน ตั้งใจและ
ซื่อสัตยตอหนาที่ในการประกาศคริสตศาสนา ตามที่ไดรับมอบหมายจากพระสันตะปาปา
แมจะพบปญหาและอุปสรรคในการประกาศคริสตศาสนาในประเทศไทยหลายครั้ง
แตสิ่งที่พบอยูเสมอ คือ สามเณราลัย หรือการอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงไมเคยถูกละเลย ไมวา
จะดวยวิธีการ รูปแบบหรือสถานที่ ทั้งภายในและนอกประเทศไทย
สามเณราลัยที่คณะมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีสจัดตั้งขึ้น มีการจัดระบบการอบรม
และพัฒนาการตามลําดับ มีการยายสถานที่จัดตั้งสามเณราลัยทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ
ตามสถานการณ แ ละความเหมาะสม ทั้ ง จากสถานการณ ท างการเมื อ ง และความสะดวกใน
การจั ด อบรม เริ่ ม ต น จากสามเณราลั ย ที่ อ ยุ ธ ยา หรื อ วิ ท ยาลั ย กลาง (วิ ท ยาลั ย ทั่ ว ไป) มี ชื่ อ ว า
“สามเณราลัยนัก บุญยอแซฟ” ในราว ค.ศ. 1665 การที่อยุธยาไดรับเลือกเปนที่ตั้งสามเณราลัย
เนื่องจากในชวงนั้น อยุธยาเปนจุดศูนยกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ต อ มาในราวเดื อ นมิ ถุ น ายน ค.ศ. 1765 ได ย า ยไปตั้ ง ที่ จั น ทบุ รี เนื่ อ งจากภั ย สงคราม
จากพมา และในเดือนธันวาคมปเดียวกัน จึงยายไปที่ฮอนดัต ในเวียดนาม ภายหลังในเดือนธันวาคม
ค.ศ. 1769 จึงไดยายไปตั้งที่วีรัมปตนัมในอินเดีย และไดปดลงชั่วคราว เมื่อปลาย ค.ศ. 1783 จึงเปด
ดําเนินการอีกครั้งที่ปนัง (ธีรพล กอบวิทยากุล, 2535: 113)

- 42 การจัดตั้งสามเณราลัยที่ปนัง เนื่องจากสถานการณในประเทศไทยไมเอื้ออํานวยตอการ
จัดการอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง สงผลใหบรรดามิสชันนารีจึงยายสามเณราลัยสําหรับการ
อบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงพื้นเมืองไปที่ปนัง
แมวาสามเณราลัยจะถูกปดตัวลงในประเทศไทย แตทวา ความตั้งใจและเจตนารมณ
ของบรรดามิ ส ชั น นารี ที่ ทํ า งานประกาศคริ ส ต ศ าสนาในประเทศไทย ยั ง คงดํ า เนิ น การฟ น ฟู
สามเณราลัยขึ้นมาใหมในประเทศไทย ที่กรุงเทพฯ เรียกวา “บานเณรซางตาครูส” ในราว ค.ศ.
1772 (ธีรพล กอบวิทยากุล, 2535: 113) ตอมา ราว ค.ศ. 1822 ไดยายสถานที่ไปอยูบริเวณใกลๆ
วัดอัสสัมชัญ จึงไดชื่อวา “บานเณรอัสสัมชัญ”
ราว ค.ศ. 1872 ไดยายไปที่บางชาง สมุทรสงคราม เรียกวา “บานเณรพระหฤทัยแหง
พระเยซู” ตอมา ราว ค.ศ. 1919 บานเณรบางชางซึ่งแตเดิมเปนทั้งบานเณรใหญและบานเณรเล็ก
จึงมีสถานภาพเปนเพียงบานเณรเล็กเท านั้น โดยสามเณรใหญจะถูกสงไปที่บานเณรใหญปนัง
ประเทศมาเลเซี ย หรือที่ บานเณรใหญ ปรอปกั นดา กรุงโรม จนถึง ค.ศ. 1972 คริ สตศาสนจัก ร
คาทอลิกในประเทศไทยงดการสงสามเณรใหญไปปนังและโรม เนื่องจากมีการเปด “สามเณราลัยแสงธรรม” ซึ่งเปนสามเณราลัยใหญของคริสตศาสนจักรประเทศไทย จวบจนปจจุบัน
3. สามเณราลัยเล็ก (บานเณรเล็ก) ในประเทศไทย
การจัดตั้งสามเณราลัยเพื่ออบรมผูเตรียมเปน “บาทหลวงคนไทย” หรือ “พระสงฆ
พื้นเมือง” สําหรับการประกาศคริสตศาสนาในประเทศไทย แตเดิมครอบคลุมผูเตรียมตัวเปน
บาทหลวงในทุก ระดับ กลาวคื อ เปน ทั้งสามเณราลัยเล็ก (บานเณรเล็ก ) และสามเณราลัย ใหญ
(บานเณรใหญ) โดยเฉพาะในระยะเริ่มตนของการตั้ง “วิทยาลัยกลาง” หรือ “วิทยาลัยทั่วไป”
ที่อยุธยา ไมไดมีการแยกแยะวาเปนสามเณราลัยเล็กหรือสามเณราลัยใหญ แตมีลักษณะเปนสถาบัน
อบรมสําหรับผูเตรียมเปนบาทหลวง
บางครั้งมีการแยกระดับการอบรมเปนสามเณราลัยเล็ก จากนั้นสงไปที่สามเณราลัย
ใหญ ดังเชน ในชวงที่มีการตั้งสามเณราลัยที่บริเวณวัดอัสสัมชัญ หรือบานเณรอัสสัมชัญ ในสมัย
นั้นเปนการฝกอบรมสามเณรเล็ก แลวสงไปบานเณรใหญที่ปนัง (ธีรพล กอบวิทยากุล, 2535: 73)
ในขณะเดียวกัน บางชวงเวลา เนื่องจากความไมสะดวกในการสงไปปนัง จึงจัดใหมีการอบรม
รวมกันไปเลยในประเทศไทย หรือสลับกันไปมาตามสถานการณที่ผันผวน เนื่องจากภาวะสงคราม
หรือสถานการณทางการเมืองเปนพิเศษ แนวคิดเชนนี้ยังคงดําเนินไปอยางตอเนื่องครอบคลุมทั้ง
การจัดอบรมผูเตรียมเปนบาทหลวงที่สามเณราลัยบางชางดวย

- 43 บานเณรพระหฤทัย บางชาง ถือเปนบานเณรประจํามิสซังไทยเปนแหงแรก ยอมมีศักดิ์
และสิทธิ์เปนบานเณรแม สรรพวิทยาการและวิวัฒนาการตางๆ ถือกําเนิดและเริ่มตนจากที่นี่ทั้งสิ้น
(ธีรพล กอบวิทยากุล, 2535: 94) จนตอมา ความเจริญกาวหนาของคริสตศาสนจักรในประเทศไทย
ที่แบงเขตปกครองเปนสังฆมณฑลตางๆ ไดเปดบานเณรเล็กของตนขึ้น สวนสังฆมณฑลที่ยังไม
พรอมหรือมีสามเณรเล็กไมมากพอที่จะเปดบานเณรเองได ก็ใหสามเณรของตนไปรับการอบรม
รวมกับบานเณรของสังฆมณฑลอื่นๆ
จวบจนปจจุบัน (ค.ศ. 2010) สามเณราลัยเล็กสําหรับการอบรมบาทหลวงพื้นเมืองใน
ประเทศไทย ไดแก (สื่อมวลชนคาทอลิกแหงประเทศไทย, 2009)
1) สามเณราลัยพระหฤทัย ศรีราชา ชลบุรี
2) สามเณราลัยแมพระฟาติมา ทาแร สกลนคร
3) สามเณราลัยแมพระนิรมล ราชบุรี
4) สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
5) สามเณราลัยคริสตประจักษ อุบลราชธานี
6) สถานฝกธรรมสันติราชา อุดรธานี
7) สามเณราลัยเล็กจอหน – ปอล นครสวรรค
8) บานอบรมสามเณรดอมินกิ พาน เชียงราย
9) สามเณราลัยนักบุญเปาโล นครราชสีมา
4. แนวการศึกษาอบรมของสามเณราลัยเล็กในปจจุบัน
หลั ก การ แนวทางการบริ ห ารจั ด การของสามเณราลั ย เล็ ก ต า งๆ ในประเทศไทย
อยูภายใตคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสามเณราลัยและกระแสเรียก ในสภาประมุขแหงบาทหลวง
โรมันคาทอลิก ประเทศไทย ไดจัดทําคูมือสามเณรเล็ก โดยเรียบเรียงจากธรรมนูญการฝกอบรม
สามเณร ค.ศ. 2000 ไดกําหนดวัตถุประสงค คุณสมบัติและระเบียบวินัยโดยทั่วไปของสามเณราลัยเล็ก ดังนี้
1) วัตถุประสงค
ในเอกสาร “คู มื อ สามเณรเล็ ก ” เรี ย บเรี ย งจากธรรมนู ญ การฝ ก อบรมสามเณร
ค.ศ. 2000 ได ก ล า วถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค แ ละแนวทางการดํ า เนิ น ชี วิ ต ในสามเณราลั ย เล็ ก ดั ง นี้
(คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสามเณราลัยและกระแสเรียก, 2000: หมวดที่ 1 - 4)
(1) สามเณราลัยเล็ก เปนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นโดยมีจุดมุงหมายใหการฝกอบรม
เยาวชนชายที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ขึ้นไป มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีแนวโนม

- 44 ที่อยากจะเปนพระสงฆในอนาคต ทั้งนี้ การอบรมมุงที่จะใหเยาวชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเหลานัน้
ไดแลเห็นกระแสเรียกของตนใหชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งสรรพพรอมที่จะตอบสนองตอกระแสเรียก
ดังกลาว เพื่อบรรลุเปาหมายของการเปนพระสงฆ ที่เพียงพรอมดวยคุณสมบัติทั้งฝายกายและฝายจิต
(2) การดําเนินชีวิตในสามเณราลัย มุงเนนจิตตารมณครอบครัว โดยเจริญชีวิตเปน
น้ําหนึ่งใจเดียวกันบนพื้นฐานแหงความรัก ความเขาใจและความไววางใจตอกัน เพื่อใหสามเณร
แตละคนไดสามารถพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองอยางเดนชัดยิ่งขึ้น
(3) เพื่ อบรรลุเปาหมายดังกลาว สามเณราลัย พึงเสริมสรางความสัมพันธอยาง
ใกลชิดในระหวางผูใหการอบรมกับตัวสามเณรเอง และระหวางบรรดาสามเณรดวยกัน ทั้งนี้ โดย
คํานึงถึงระบบและวิธีการตางๆ อันเปนประโยชน ไดแก
ก) จัดตั้งคณะกรรมการสามเณราลัย เพื่อสงเสริมใหสามเณรมีโอกาสรวมมือ
กับผูใหการอบรมในดานตางๆ
ข) จัดตั้งกลุมรับผิดชอบในแขนงงานยอย
ค) จัดกิจกรรมรวมระหวางผูใ หการอบรมและบรรดาสามเณร
นอกจากนั้น ยังกลาวอีกวา การอบรมสามเณรมีจุดมุงหมายที่จะใหสามเณรแตละ
คนไดทราบถึงน้ําพระทัยของพระเจา และเห็นกระแสเรียกของตนเองอยางเดนชัด และตอบสนอง
กระแสเรียกนั้น โดยน้ําใสใจจริงตลอดเวลา
สามเณราลัยใหการอบรมแกสามเณร เพื่อเสริมสรางคุณสมบัติตางๆ ดังตอไปนี้
(1) ดานวุฒิภาวะความเปนคน เพื่อบรรลุถึงความมีวุฒิภาวะ กลาวคือ เปนผูมี
ความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย จริงใจ มีการตัดสินใจที่ถูกตองเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความสมดุลในชีวิตทั้งตอตนเองและตอบุคคลอื่น มีสมบัติผูดี ยอมรับความเปนจริง
(2) ดานชีวิตจิต เพื่อใหสามเณรเห็นคุณคาในชีวิตของพระเยซูคริสตเจา โดยยึด
พระองคเปนแบบอยาง และจุดศูนยกลางในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตนเองตามจิตตารมณของ
พระองค ดังนั้น ไมวาเขาจะคิด พูดหรือกระทํา ใหทําตามแบบฉบับของพระองค
(3) ด า นสติ ป ญ ญา เพื่ อ ให รู จั ก ใช ค วามคิ ด อย า งมี เ หตุ ผ ลและมี ก ารตั ด สิ น ใจ
ที่ถูกตอง มีความสามารถที่จะศึกษาวิชาการของพระศาสนจักรชั้นสูง เขาใจเกี่ยวกับชีวิตและงาน
ของพระสงฆ หมั่นเพียรพยายามศึกษาเพิ่มเติมตลอดเวลา
(4) ด า นการอภิบ าลและแพร ธ รรม เพื่ อ ใหส ามเณรมี จิต ตารมณ ข องการเป น
ผูอภิบาลและแพรธรรม เจริญชีวิตรับใชผูอื่นดวยความรักแบบอยางของพระคริสตเจา ผูทรงเปน
“นายชุมพาบาลที่ดี”

- 45 2) คุณสมบัติผูรับการอบรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสามเณราลัยและกระแสเรียก (2000: หมวดที่ 4) ได
กําหนดคุณสมบัติของผูรับการอบรมในสามเณราลัยเล็ก ดังนี้
ก. รับศีลลางบาป
ข. มีความศรัทธาและความประพฤติเรียบรอย
ค. เรียนจบชั้นประถมปที่ 6 ขึ้นไป
ง. การเรียนอยูใ นเกณฑดี (เกรดเฉลี่ย 2.5 หรือ 65 เปอรเซ็นตขึ้นไป)
จ. บิดาและมารดารับศีลสมรสอยางถูกตอง (กรณีมีอุปสรรคใหปรึกษากับอธิการ
บานเณร หรือมุขนายกทองถิ่นเปนกรณีไป)
ฉ. มีเจตนาถูกตองที่จะเขารับการอบรม
ช. สุขภาพจิตและกายสมบูรณ ไมผิดปกติหรือมีโรคประจําตัว
ซ. ไดรับการรับรองจากอธิการโบสถ
3) การดําเนินชีวติ ตามกรอบของระเบียบวินยั
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสามเณราลัยและกระแสเรียก (2000: หมวดที่ 7) ได
กลาวถึงความจําเปนของระเบียบวินัยของสามเณราลัยวา การฝกฝนอบรมจําเปนตองมีวิธีการอยูดวย
ระเบียบวินัยของสามเณราลัยมีไวเพื่อเปนเครื่องมือและแนวทางอยางหนึ่งสําหรับชวยใหสามเณร
กาวหนาและบรรลุถึงวัตถุประสงคของการฝกฝนอบรมในสามเณราลัย เพื่อชวยอบรมสามเณรให
พรอมที่จะตอบสนองกระแสเรียกการเปนพระสงฆในภายหนา
อยางไรก็ตาม เจตนารมณของระเบียบวินัยในสามเณราเล็ก มีไวเพื่อเสริมสรางและ
พัฒนาบุคลิกภาพของสามเณร ใหมีความสํานึกในหนาที่รับผิดชอบ รูจักใหเสรีภาพอยางฉลาด
รอบคอบ อีกทั้งชวยใหคอยๆ เรียนรูการปกครองตนเองเมื่อเปนผูใหญ
ดังนั้น ระเบียบวินัยที่กําหนดขึ้นนั้น มีพื้นฐานอยูบนความรัก ความเขาใจและ
ความไววางใจตอกัน โดยมีความรูเรื่องเสรีภาพอยางถูกตองดวย ระเบียบวินัยที่กําหนดขึ้นจะไดรับ
การพิจารณาปรับปรุงเปลี่ ยนแปลงอยูสม่ําเสมอ ใหเหมาะสมกั บสภาพการณ การเปลี่ยนแปลง
ทั้งหลาย
นอกจากนั้ น ยั งกล าวอี ก วา สามเณราลั ยเป นเหมื อนครอบครัว ใหญ การจะอยู
ดวยกันไดดีนั้น จําเปนตองมีระเบียบวินัย ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ที่นาซาเร็ธ ควรเปนครอบครัวตัวอยาง
ของครอบครัวสามเณราลัย มีแมพระและนักบุญยอแซฟเปนตัวอยางของบรรดาผูใหการอบรม มี
พระกุมารเยซูเปนตัวอยางของบรรดาสามเณร เพื่อจะไดเจริญชีวิตกาวหนาอยางดีตอหนาพระเปน
เจาและตอหนาเพื่อนมนุษยดวย

- 46 เมื่ อ ถื อ ว า ทุ ก คนรวมเป น ครอบครั ว เดี ย วกั น ในสามเณราลั ย และยึ ด ครอบครั ว
ศัก ดิ์สิทธิ์เปน ตัว อยางแลว ขอใหสามเณรสํานึกเสมอถึงหนาที่ที่จะต องทําใหสามเณราลั ยเปน
สถานที่ที่สงบสุข มีบรรยากาศที่ดี อนึ่ง ทุกคนควรฝกหัดใหคุนเคยกับการปฏิบัติหนาที่ประจําวัน
ของตนตามระเบียบวินัย ดวยความเชื่อและความรักตอพระเปนเจาอยางจริงใจ มิใชทําเพียงเพราะ
ความกลัวหรือเห็นแกผูใหการอบรมเทานั้น
สามเณราลัยเล็ก ยังตองกําหนดใหมีการประเมินชีวิตสามเณร ทั้งนี้ เพื่อจะไดทราบ
ถึงความกาวหนาในกระแสเรียกของสามเณรแตละคน และการประเมินชีวิตสามเณร ควรกระทํา
อย า งสม่ํ า เสมอโดยคณะผู ใ ห ก ารอบรม เพื่ อ ให ก ารประเมิ น ชี วิ ต สามเณร เป น ไปอย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ สามเณราลั ย พึ ง จั ด ให มี ร ะบบระเบี ย นสะสมของสามเณรแต ล ะคนเก็ บ ไว เ ป น
หลักฐาน (คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสามเณราลัยและกระแสเรียก, 2000: หมวดที่ 4)
จึงกลาวไดวา วัตถุประสงคและแนวทางการอบรมในสามเณราลัยเล็กของคริสตศาสนจักรในประเทศไทย เปนการจัดระบบการอบรมเพื่อพื้นฐานการดําเนินชีวิตคริสตชนอยางมี
คุณภาพ มีการดําเนินชีวิตเปนหมูคณะดวยวิถีชีวิตคริสตชน มุงใหสามเณรดําเนินชีวิตตามคุณคา
พระวรสาร เพื่อปลูกฝงคุณธรรมตางๆ อันเปนพื้นฐานสําหรับชีวิตพระสงฆ ตามแบบอยางของ
พระคริสตเจา เนนใหสามเณรแกไขสิ่งที่บกพรองในชีวิตใหดีขึ้น ทั้งนี้โดยอาศัยพื้นฐานของความ
รักและความเขาใจซึ่งกันและกัน ในระหวางผูใหการอบรมและผูรับการอบรม (คณะกรรมการ
คาทอลิกเพื่อสามเณราลัยและกระแสเรียก, 2000: หมวดที่ 4) เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและคุณลักษณะ
ที่จําเปนตอการพัฒนาชีวิตสูการตอบสนองการเรียกของพระสูการเปนบาทหลวงตอไปในอนาคต
จึ งกล า วได ว า การศึ ก ษาอบรมสู ก ารเป น บาทหลวงของคริ ส ต ศ าสนจั ก รคาทอลิ ก ไทย
จึงมีลักษณะเปนกระบวนการที่สัมพันธและตอเนื่อง จากครอบครัว สูสามเณราลั ยระดับตางๆ
สอดคลองกับสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ในเอกสาร Optatam totius (1965: 3) ใหแนวทางวา
ตองจัดการอบรมอยางเหมาะสมกับอายุ อุปนิสัยและขั้นพัฒนาตรงกับหลักจิตวิทยาอันดีและถูกตอง
โดยมีผูใหการอบรมคอยแนะนํา และบิดามารดาใหความรวมมือเปนอยางดี และอยาละเลยใหผูรับ
การอบรมมี โ อกาสได ป ระสบการณ ใ นชี วิ ต มนุ ษ ย ต ามสมควร และให เ ขามี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
ครอบครัวตามปกติ ดังนั้น สาระสําคัญของการศึกษาอบรมผูเตรียมเปนบาทหลวง คือ การจัดการ
ศึกษาอบรมเพื่อใหผูรับการอบรมมีความพรอมในการเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร ภายใต
การดูแล รับผิดชอบของผูเกี่ยวของ ตั้งแตระดับผูนําคริสตศาสนจักร ผูใหการอบรม ผูรับการอบรม
และบิดามารดา บุคคลในครอบครัว ซึ่งมีอิทธิพลสําคัญตอการศึกษาอบรมดังกลาว
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ภาคผนวก
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

- 74 ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรวิทยาลัยแสงธรรม
รวมกับ
สามเณราลัยเล็ก สังฆมณฑลจันทบุรี เชียงใหมและอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง

คําชี้แจง

บทบาทของผูป กครองตอการอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงในสามเณราลัยเล็ก
ของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรูแ ละความเขาใจของ
ผูปกครองเกี่ยวกับบทบาทตอการอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงในสามเณรา
ลัยเล็กของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย การตอบแบบสอบถามนี้
จะไมสงผลใด ๆ ตอกระแสเรียกของสามเณร แตจะใชเพื่อเปนขอมูลสําหรับ
การศึกษาคนควาเทานัน้
2. แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 7 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ขอมูลของผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง
ตอนที่ 3 บทบาททั่วไปของผูปกครอง
ตอนที่ 4 บทบาทดานศาสนา / ระเบียบบานอบรม
ตอนที่ 5 บทบาทดานการศึกษา
ตอนที่ 6 บทบาทดานสังคม
ตอนที่ 7 บทบาทดานการกลอมเกลาจิตใจ (อารมณ)
3. ผู ต อบแบบสอบถามนี้ ไ ด แ ก ผู ป กครองของผู เ ตรี ย มตั ว เป น บาทหลวงใน
สามเณราลัยเล็ก ของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
4. โปรดขีดเครื่องหมาย 9 ลงใน ( ) หนาขอความหรือเติมคําลงในชองวางที่
กําหนดตามความเปนจริง
5. แบบสอบถามฉบับนี้พิมพทั้งดานหนาและดานหลังของกระดาษโปรดตอบ
คําถามทั้งสองหนากระดาษใหครบทุกขอ
6. ขอขอบพระคุณทีใ่ หความรวมมือในการตอบแบบสอบถามนี้
ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยาลัยแสงธรรม

- 75 ตอนที่ 1 ขอมูลของผูต อบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย 9 ลงในชองวางหรือเติมคําตอบในชอง หนาขอความที่ตรงกับ
ความเปนจริง
1. อายุของทาน
.................... ป
2. อาชีพของทาน
.................................................
3. วุฒิสูงสุดทางการศึกษา ( ) 1. ต่ํากวาปริญญาตรี
( ) 2. ปริญญาตรี หรือเทียบเทา
( ) 3. ปริญญาโท หรือเทียบเทา
( ) 4. ปริญญาเอก หรือเทียบเทา
4. มีความเกีย่ วของกับสามเณรในฐานะเปน
( ) 1. บิดา ( ) 2. มารดา ( ) 3. อื่นๆ ระบุ..................................
5. สถานภาพสมรส
( ) 1. อยูดวยกัน
( ) 2. แยกกันอยูเพราะทํางานคนละที่
( ) 3. หยาราง
( ) 4. ฝายใดฝายหนึ่งเสียชีวิต
6. ศาสนา
( ) 1. คาทอลิก ( ) 2. พุทธ ( ) 3. อื่นๆ ระบุ..................................
7. สังกัดสังฆมณฑล ( ) 1. จันทบุรี
( ) 2. เชียงใหม
( ) 3. ทาแร-หนองแสง
( ) 4. อื่นๆ โปรดระบุ..................................................
ตอนที่ 2 ขอมูลของผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง
คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย 9 ลงในชองวางหรือเติมคําตอบในชอง หนาขอความที่ตรงกับ
ความเปนจริง
1. สามเณรมีความเกีย่ วของกับทานในฐานะเปน
( ) 1. บุตร ( ) 2. อื่นๆ ระบุ
..........................................................................
2. สามเณรเขาบานเณรตั้งแตระดับ
( ) ม.1 ( ) ม.2 ( ) ม.3 ( ) ม.4 ( ) ม.5 ( ) ม.6 ( ) อื่นๆ..................

- 76 3. ปจจุบันสามเณรกําลังศึกษาในระดับ
( ) ม.1 ( ) ม.2 ( ) ม.3 ( ) ม.4 ( ) ม.5 ( ) ม.6 ( ) อืน่ ๆ.................
4. ปจจุบันอยูบ านเณรเปนเวลา ..................................... ป
ตอนที่ 3 บทบาททั่วไปของผูปกครอง
คําชี้แจง ในขณะที่สามเณรอยูในบานเณร ทานไดปฏิบัติในเรื่องตาง ๆ เหลานี้หรือไม โปรดทํา
เครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริง
ในขณะที่สามเณรอยูในบานเณร ทานไดปฏิบัติในเรื่อง
ไมได
ปฏิบตั ิ
ขอเสนอแนะ
ตาง ๆ ตอไปนีห้ รือไม
ปฏิบตั ิ
1. การดูแลหาอาหาร เครื่องนุงหม

2. การดูแลยามเจ็บไขไดปว ย

3. การสังเกตและควบคุมพฤติกรรมใหดําเนินไปอยาง
ถูกตองในสถานภาพการเปนสามเณร

4. แนะนําใหใชเวลาตามความถนัด

5. สงเสริมใหใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

6. การมีความสัมพันธที่ดีดวยความรัก ความอบอุน

- 77 ตอนที่ 4 บทบาทดานศาสนา / ระเบียบบานอบรม
คําชี้แจง ในขณะที่สามเณรอยูในบานเณร ทานไดปฏิบัติในเรื่องตาง ๆ เหลานี้หรือไม โปรดทํา
เครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริง
ในขณะที่สามเณรอยูในบานเณร ทานไดปฏิบัติในเรื่อง
ไมได
ปฏิบตั ิ
ขอเสนอแนะ
ตาง ๆ ตอไปนีห้ รือไม
ปฏิบตั ิ
1. การปลูกฝงใหเลื่อมใสในศาสนาประจําชาติ

2. การปลูกฝงใหมีความเชื่อและความศรัทธาใน
ศาสนาที่ตนนับถืออยู

3. การสงเสริมใหปฏิบัติตามคําสั่งสอนของศาสนา

4. การสงเสริมใหเขารวมพิธีกรรมของศาสนา
สม่ําเสมอ

5. การสงเสริมใหปฏิบัติตามระเบียบของบานเณร

6. คอยใหคําชีแ้ นะเมื่อไมเขาใจคําสอนของศาสนาหรือ
ระเบียบของบานเณร

7. คอยตักเตือนเมื่อเห็นวามีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
กับการเปนสามเณร

- 78 ตอนที่ 5 บทบาทดานการศึกษา
คําชี้แจง ในขณะที่สามเณรอยูใ นบานเณร ทานไดปฏิบัติในเรื่องตาง ๆ เหลานี้หรือไม โปรดทํา
เครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริง
ในขณะที่สามเณรอยูในบานเณร ทานไดปฏิบัติในเรื่อง
ไมได
ปฏิบตั ิ
ขอเสนอแนะ
ตาง ๆ ตอไปนีห้ รือไม
ปฏิบตั ิ
1. รับผิดชอบจัดใหไดรับการศึกษาตามการศึกษาภาค
บังคับ
2. สนับสนุนใหศึกษาในวิชาชีพที่ชอบเพื่อเปนพื้นฐาน
ในการประกอบอาชีพในอนาคต
3. สงเสริมใหใชความรูที่เรียนมาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน

ตอนที่ 6 บทบาทดานสังคม
คําชี้แจง ในขณะที่สามเณรอยูใ นบานเณร ทานไดปฏิบัติในเรื่องตาง ๆ เหลานี้หรือไม โปรดทํา
เครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริง
ในขณะที่สามเณรอยูในบานเณร ทานไดปฏิบัติในเรื่อง
ไมได
ปฏิบตั ิ
ขอเสนอแนะ
ตาง ๆ ตอไปนีห้ รือไม
ปฏิบตั ิ
1. อบรมสั่งสอนเพื่อใหมีความสามารถในการปรับตัว
ใหเขากับสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมได
2. สอนใหมีมารยาทในสังคม
3. ใหสามารถอยูรวมกับผูอนื่ ได เปนที่ยอมรับของ
สังคม
4. อบรมสั่งสอนระเบียบ ขอบังคับของสังคม

- 79 ตอนที่ 7 บทบาทดานการกลอมเกลาจิตใจ (อารมณ)
คําชี้แจง ทานเห็นดวยหรือไมวาบทบาทของผูปกครองที่มีตอสามเณรขณะอยูใ นบานอบรมควรเปน
ดังที่
กลาวดังตารางขางลางนี้โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
ในขณะที่สามเณรอยูในบานเณร ทานไดปฏิบัติในเรื่อง
ไมได
ปฏิบตั ิ
ขอเสนอแนะ
ตาง ๆ ตอไปนีห้ รือไม
ปฏิบตั ิ
1. การใหความรูสึกมั่นคงปลอดภัย

2. การสรางความรูสึกเจริญเติบโตดวยความเปนมิตร

3. มีสัมพันธภาพที่ดีตอกันเพื่อใหเกิดความสัมพันธที่
เหนียวแนน

4. สรางความภูมิใจกับสถานภาพของตนเองกับ
ครอบครัว

5. ปลูกฝงใหสามารถควบคุมตนเองได

6. การใหกาํ ลังใจเพื่อใหสามารถตอสูและมีกําลังใจใน
การดํารงชีวิตในสังคมได

ขอขอบพระคุณที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้
เมื่อตอบแบบสอบถามเสร็จแลวโปรดมอบใหสามเณรนํากลับมาสงยังบานเณรในตอนเปดเทอม
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1. หัวหนาโครงการ
บาทหลวงวุฒชิ ัย อองนาวา
การศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม (เกียรตินิยมอันดับสอง)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ตําแหนงหนาที่ประจําวิทยาลัยแสงธรรม
อาจารยประจําสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร
หนาที่อื่นๆ
อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
อาจารยพเิ ศษ พระคริสตธรรมลูเธอร
ผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
- ศาสนาคริสต (พ.ศ. 2549)
- ปรัชญาเบื้องตน (พ.ศ. 2550)
ตํารา
- ปรัชญาศาสนา (พ.ศ. 2552)
หนังสือ
มนุษย ภาพลักษณของพระเจา (พ.ศ. 2550)
งานวิจัยที่ไดรบั การตีพิมพเผยแพร
- อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม (2552)
- การศึกษาเชิงวิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศน (2552)
- การพัฒนากระบวนทัศนทางปรัชญาโดยอาศัยการฝกปฏิบัติการเขียนบทความ
ตามหัวขอที่กาํ หนดในรายวิชาปรัชญาเบื้องตน (2553)
บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร
- การศึกษาวิชาปรัชญาในวิทยาลัยแสงธรรม : พื้นฐานสูค วามเขาใจมิตทิ างคริสต
ศาสนาและบริบทสังคมไทย (2552)

- 81 2. ผูรวมวิจัย
อาจารยพีระพัฒน ถวิลรัตน
การศึกษา
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ตําแหนงหนาที่ประจําวิทยาลัยแสงธรรม
รองผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ
3. ผูรวมวิจัย
อาจารยทิพอนงค รัชนีลัดดาจิต
นักวิจัย ศูนยวจิ ัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
การศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (คริสตศาสนศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 1 วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
- การศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญาของ
คูสมรส ในสังฆมณฑลราชบุรี (ผูรวมวิจัย, พ.ศ. 2550-2551)
- อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม (ผูรวมวิจัย, พ.ศ. 25512552)
- การศึ ก ษาวิ เ คราะห บ ทความในวารสารแสงธรรมปริ ทั ศ น (ผู ร ว มวิ จั ย ,
พ.ศ. 2551)

สรุปสาระสําคัญของงานวิจัย
เรื่อง
บทบาทของผูป กครองตอการอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงคาทอลิก
ในสามเณราลัยเล็กของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
(Parents’ s Roles in Catholic Priestly Formation in minor seminary
of Catholic Church in Thailand)
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทของผูปกครองตอการอบรมผูเตรียมตัวเปน
บาทหลวงของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย กลุมผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้เปน
ผูปกครองของผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงในสามเณราลัยเล็ก สังฆมณฑลจันทบุรี เชียงใหมและอัคร
สังฆมณฑลทาแร-หนองแสงที่อยูในสามเณราลัยประจําปการศึกษา 2552 จํานวน 100 คน เก็บ
รวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลใชคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา
1. ผูปกครองสามเณรอยูในชวงอายุ 41-50 ป มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีความ
เกี่ยวของกับสามเณรในฐานะเปนบิดา สถานภาพสมรส คือ อยูดวยกัน นับถือศาสนาคาทอลิก อยูใน
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
2. สามเณรเขาบานเณรตั้งแตระดับ ม.1 ปจจุบันกําลังศึกษาในระดับ ม.3 และอยูบานเณรมา
เปนเวลา 3 ป
3. บทบาททั่วไปของผูปกครองที่ปฏิบัติมากที่สุด ไดแก การสังเกตและควบคุมพฤติกรรม
ใหดําเนินไปอยางถูกตองตามครรลองคลองธรรม รองลงมาคือเรื่องการใหความรักความอบอุน และ
สงเสริมใหใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สวนบทบาทที่ผูปกครองไมไดปฏิบัติ ไดแก การดูแลยาม
เจ็บไขไดปวย รองลงมาคือเรื่องการดูแลหาอาหาร เครื่องนุงหม
4. บทบาทดานศาสนา / ระเบียบบานอบรมที่ปฏิบัติมากที่สุด ไดแก การสงเสริมใหเขารวม
พิธีกรรมของศาสนาและคอยตักเตือนเมื่อออกนอกลูนอกทาง สวนบทบาทที่ผูปกครองไมไดปฏิบัติ
ไดแก การปลูกฝงใหเลื่อมใสในศาสนาประจําชาติ
5. บทบาทดานการศึกษาที่ปฏิบัติมากที่สุด ไดแก สงใหไดเลาเรียนศึกษาตามการศึกษาภาค
บังคับ รองลงมาคื อส ง เสริ ม ให ใ ช ค วามรู ที่เ รี ย นมาประยุ ก ตใ ชใ นชี วิต ประจํ า วัน ส ว นบทบาท

- 72 ที่ผูปกครองไมไดปฏิบัติ ไดแก สนับสนุนใหศึกษาในวิชาชีพที่ชอบเพื่อเปนพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพในอนาคต
6. บทบาทดานสังคมที่ปฏิบัติมากที่สุด ไดแก สอนใหมีมารยาทในสังคม รองลงมาคือให
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดเปนที่ยอมรับของสังคม สวนบทบาทที่ผูปกครองไมไดปฏิบัติ ไดแก
อบรมสั่งสอนเพื่อปรับตัวใหเขากับสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมได
7. บทบาทดานการกลอมเกลาจิตใจ (อารมณ) ที่ปฏิบัติมากที่สุด ไดแก สรางความภูมิใจกับ
สถานภาพของตนเองกับครอบครัวและการใหกําลังใจเพื่อใหสามารถตอสูและมีกําลังใจในการ
ดํารงชีวิตในสังคมได สวนบทบาทที่ผูปกครองไมไดปฏิบัติ ไดแก มีสัมพันธภาพที่ดีตอกันเพื่อ
ใหเกิดความสัมพันธที่เหนียวแนนและปลูกฝงใหสามารถควบคุมตนเองได
คําสําคัญ :

1) บทบาทผูปกครอง
4) สามเณราลัยเล็ก

2) การอบรม 3) บาทหลวง
5) คริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย

ABSTRACT
Keywords
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ครอบครัวเปนหนวยสังคมที่เล็กที่สุด แตสําคัญที่สุด เนื่องจากครอบครัวมีบทบาทในการ
เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและถายทอดคุณคา วัฒนธรรมใหแกสมาชิกในครอบครัว ถาเด็กไดรับการเลี้ยง
ดูอยางเพียงพอ เหมาะสมตามวัย ผูเลี้ยงดูใหความรัก ความอบอุน ความเขาใจ ความปลอดภัยและ
เสริมสรางสุขนิสัย เด็กก็จะเจริญเติบโตตามวัย มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ มีความมั่นใจ อารมณดี
แทบจะกลาวไดวาผูใหญในปจจุบันเปนเชนไรลวนเปนผลจากการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนในวัยเด็ก
ทั้งสิ้น ครอบครัวจึงเปนเบาหลอหลอมที่สําคัญที่สุดของทุกคน
การอบรมที่สืบเนื่องจากครอบครัว คือ โรงเรียนหรือสถาบันการอบรมศึกษา นับไดวาเปน
บานหลังที่สองของเด็กๆ เมื่อเด็กเติบโตขึ้นนอกจากการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวจําเปนตองไดรับ
การอบรมศึกษาที่เหมาะสมกับสถานภาพและวิถีการดําเนินชีวิตในสังคม
ศาสนา ในฐานะเป น สถาบั น สํ า คั ญ อย า งหนึ่ ง ของสั ง คม ย อ มมี ร ะบบการศึ ก ษาอบรม
เพื่อเตรียมบุคลากรใหมีความพรอมตอการปฏิบัติหนาที่เผยแผหลักธรรมคําสอนในศาสนา จึงตอง
มีระบบการศึกษาอบรม ภายใตประสบการณของแตละศาสนาที่เหมือนและตางกันไป

- 73 คริสตศาสนจักรคาทอลิกใหความสําคัญตอการศึกษาอบรมเพื่อเตรียมบุคลากรสูการเปน
ศาสนบริกรอยางตอเนื่อง มีการจัดระบบและสถาบันการศึกษาอบรมสูการเปนศาสนบริกรอยาง
จริงจัง มีทั้งแนวทางที่เปนสากล ภายใตหนวยงานที่รับผิดชอบ และแนวทางการประยุกตใหเขากับ
ชุมชนทองถิ่น โดยเฉพาะการศึกษาอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง ซึ่งถือเปนศาสนบริกรสําคัญใน
คริสตศาสนจักรคาทอลิก ในภารกิจการปกครองดูแลชุมชน การประกอบพิธีกรรมและการประกาศ
เผยแผคําสอน (ไชโย กิจสกุล, 2549: 12-13 อางในวุฒิชัย อองนาวา, 2552)
การศึ กษาอบรมผู เตรีย มเปนบาทหลวงของคริสตศาสนจักรคาทอลิก มีการจัดสถานที่
เฉพาะที่ เ รี ย กว า “สามเณราลั ย ” (Seminary) สถานที่ เนื้ อ หา วิ ธีก ารและผูใ ห ก ารอบรม ต อ งมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับสถานการณแหงยุคสมัย (เกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช อางถึงใน เชาว
ฤทธิ์ สาสาย, 2550: 3) การอบรมผูเตรียมเปนบาทหลวงคาทอลิกในประเทศไทยมีสามระดับ ไดแก
สามเณราลัยเล็ก สามเณราลัยกลางและ สามเณราลัยใหญ
สามเณราลัยเล็ก หมายถึง การศึกษาอบรมตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 รวมทั้งการอบรมพิเศษ 1 – 2 ปกอนเขาสามเณราลัยกลาง โดยมีจุดประสงคเพื่อรับการ
ฝกอบรมบมนิสัยใหเปนผูที่มีศรัทธาในพระเจาตามวุฒิภาวะของเขา พรอมทั้งคุณธรรมตางๆ อบรม
ใหเขามีระเบียบวินัย มีจิตใจเอื้ออาทร เปนผูที่สามารถดําเนินชีวิตรวมกับคนอื่นในสังคมไดอยางมี
ความสุข สามเณราลัยกลาง คือ การศึกษาอบรมที่ตอเนื่องจากสามเณราลัยเล็ก โดยใช 1 ป เพื่อการ
พัฒนาความเชื่อศรัทธา การมีประสบการณชีวิตในรูปแบบตางๆ รวมทั้งการใชเวลาเพื่อไตรตรอง
พิจารณาชีวิตตนเองวาเหมาะสมกับการตอบรับจากพระเจาสูการเปนบาทหลวงหรือไม (ไชโย กิจ
สกุล, 2549: 13 อางในวุฒิชัย อองนาวา, 2552) และสามเณราลัยใหญ เปนสถาบันการศึกษาอบรม
ขั้นสุดทาย ใชเวลาอยางนอย 8 ป เพื่อพั ฒนาชีวิตดานวุฒิภาวะ ชีวิ ตภายใน สติปญญาและงาน
อภิบาล เพื่อความพรอมสูการเปนบาทหลวงตอไป
ดังนั้น การศึกษาอบรมสูการเปนบาทหลวงของคริสตศาสนจักรคาทอลิกไทย จึงมีลักษณะ
เปนกระบวนการที่สัมพันธและตอเนื่อง จากครอบครัว สูสามเณราลัยระดับตางๆ สอดคลองสภา
สังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ในเอกสาร Optatam totius (1965: 3) ใหแนวทางวาตองจัดการอบรม
อยางเหมาะสมกับอายุ อุปนิสัยและขั้นพัฒนาตรงกับหลักจิตวิทยาอันดีและถูกตอง โดยมีผูใหการ
อบรมคอยแนะนํา และบิดามารดาใหความรวมมือเปนอยางดี และอยาละเลยใหผูรับการอบรม
มี โ อกาสได ป ระสบการณ ใ นชี วิ ต มนุ ษ ย ต ามสมควร และให เ ขามี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ครอบครั ว
ตามปกติ ดังนั้น สาระสําคัญของการศึกษาอบรมผูเตรียมเปนบาทหลวง คือ การจัดการศึกษาอบรม
เพื่อใหผูรับการอบรมมีความพรอมในการเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร ภายใตการดูแล

- 74 รับผิดชอบของผูเกี่ยวของ ตั้งแตระดับผูนําคริสตศาสนจักร ผูใหการอบรม ผูรับการอบรม และบิดา
มารดา บุคคลในครอบครัว ซึ่งมีอิทธิพลสําคัญตอการศึกษาอบรมดังกลาว
อยางไรก็ตาม เนื่องจากการรับการอบรมสูการเปนบาทหลวง เปนการศึกษาอบรมแบบ
พิเศษ จึงจําเปนตองมีการศึกษาและทําความเขาใจบทบาทของผูเกี่ยวของ โดยเฉพาะบทบาทของ
ผูปกครองของผูรับการอบรม โดยเฉพาะการศึกษาอบรมในระดับสามเณราลัยเล็ก ที่ผูใหการอบรม
ผู รั บ การอบรมและผู ป กครองต า งมี บ ทบาทร ว มกั น ในการศึ ก ษาอบรมอั น เป น พื้ น ฐานสํ า คั ญ
ตอการศึกษาอบรมในระดับที่สูงขึ้นตอไป ซึ่งมีความจําเปนตองมีการศึกษาและทําความเขาใจใน
ทิศทางเดียวกัน
งานวิจัยนี้ตองการศึกษาบทบาทของผูปกครองตอการอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงใน
สามเณราลัยเล็กของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ผลจากการวิจัยนี้จะทําใหผูมีสวน
เกี่ยวของกับการอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง ไดแก ผูใหการอบรม ผูปกครองและผูเตรียมตัว
เปนบาทหลวงมีความเขาใจเดียวกันเกี่ยวกับบทบาทของผูปกครองที่มีตอการอบรมผูเตรียมตัวเปน
บาทหลวง
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบทบาทของผูปกครองตอการอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยจากเอกสารที่เกี่ยวของ
2. เพื่อศึกษาความรูและความเขาใจของผูปกครองเกี่ยวกับบทบาทตอการอบรมผูเตรียมตัว
เปนบาทหลวง
3. เพื่อนําเสนอแนวทางที่เหมาะสมตอยุคสมัยและบริบททางสังคมไทย
ขอบเขตการวิจัย
1. กลุมผูใหขอมูล ไดแก อธิการบานอบรม ผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง และผูปกครองใน
สามเณราลัยเล็ก สังฆมณฑลจันทบุรี เชียงใหมและอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง
2. เนื้อหาที่ใชในการวิจัย
2.1 บทบาทของผูปกครอง
2.2 แนวทางการอบรมเลี้ยงดูบุตร
2.3 คูมือและระเบียบปฏิบัตปิ ระจําสามเณราลัยเล็ก

- 75 ประโยชนทไี่ ดรับจากการวิจัย
1. ไดทราบบทบาทของผูปกครองอันจะนําไปสูแนวทางในการอบรมผูเตรียมตัวเปน
บาทหลวงของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
2. ผูปกครองมีความรูและเขาใจบทบาทของตนตอการอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง
ของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
3. สามเณราลัย ผูปกครองและผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงไดทราบแนวทางที่ถูกตองในการ
ปฏิบัติตอผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
4. สามเณราลัยไดทราบแนวทางสําหรับสรางขอกําหนดความสัมพันธของผูปกครองและ
ผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง
นิยามศัพท
ผูปกครอง หมายถึง บิดา มารดา ของผูรับการอบรมเปนบาทหลวงประจําสังฆมณฑล
สามเณราลัยเล็ก หมายถึง สถาบันอบรมขั้นแรกของผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงของ
คริสตศาสนจักร สังกัดสังฆมณฑล
สามเณรเล็ก หมายถึง ผูรับการอบรมในสามเณราลัยเล็กสําหรับการเปนบาทหลวงประจํา
สังฆมณฑล
สังฆมณฑล หมายถึง เขตปกครองของคริสตศาสนจักรคาทอลิก ซึ่งมีมุขนายกเปนประมุข
และบริหารปกครองรวมกับคณะบาทหลวง
วิธีดําเนินการวิจัย
แหล ง ข อ มู ล ที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาสํ า หรั บ ขั้ น ตอนนี้ คื อ ผู ป กครองของผู เ ตรี ย มตั ว เป น
บาทหลวงในสามเณราลัยเล็ก สังฆมณฑลจันทบุรี เชียงใหมและอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง
ที่อยูในสามเณราลัยประจําปการศึกษา 2552 กําหนดวิธีการไดมาซึ่งกลุมผูใหขอมูลโดยการสุมอยาง
งาย (Simple Random Sampling) จํานวน 100 คน
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามเรื่องบทบาทของผูปกครองตอการอบรม
ผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงคาทอลิกในสามเณราลัยเล็กของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
มีสาระครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ คือ 1) ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 2) ขอมูลของผูเตรียมตัว
เปนบาทหลวง 3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาททั่วไปของผูปกครอง 4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทบาทด า นศาสนา / ระเบี ย บบ า นอบรม 5) ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ บทบาทด า นการศึ ก ษา
6) ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทดานสังคม 7) ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทดานการกลอมเกลา

- 76 จิตใจ (อารมณ) ซึ่งมีจํานวน 100 คน นัดเวลาในการรับกลับคืนประมาณ 3 เดือน แจกแบบสอบถาม
ไป 100 ฉบับ ไดรับกลับคืน 100 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนจึง
ตรวจสอบความครบถวนของขอมูลจนครบตามจํานวนที่กําหนด
การวิเคราะหขอมูล นําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง หลังจากนั้นทํา
การบันทึกลงรหัสในโปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งสรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะของการวิจัย มีดังนี้
สรุปผลการวิจยั
1. ผูปกครองสามเณรอยูในชวงอายุ 41-50 ป มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีความ
เกี่ยวของกับสามเณรในฐานะเปนบิดา สถานภาพสมรส คือ อยูดวยกัน นับถือศาสนาคาทอลิก อยูใน
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
2. สามเณรเขาบานเณรตั้งแตระดับ ม.1 ปจจุบันกําลังศึกษาในระดับ ม.3 และอยูบานเณรมา
เปนเวลา 3 ป
3. บทบาททั่วไปของผูปกครองที่ปฏิบัติมากที่สุด ไดแก การสังเกตและควบคุมพฤติกรรม
ใหดําเนินไปอยางถูกตองตามครรลองคลองธรรม รองลงมาคือเรื่องการใหความรักความอบอุน และ
สงเสริมใหใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สวนบทบาทที่ผูปกครองไมไดปฏิบัติ ไดแก การดูแลยาม
เจ็บไขไดปวย รองลงมาคือเรื่องการดูแลหาอาหาร เครื่องนุงหม
4. บทบาทดานศาสนา / ระเบียบบานอบรมที่ปฏิบัติมากที่สุด ไดแก การสงเสริมใหเขารวม
พิธีกรรมของศาสนาและคอยตักเตือนเมื่อออกนอกลูนอกทาง สวนบทบาทที่ผูปกครองไมไดปฏิบัติ
ไดแก การปลูกฝงใหเลื่อมใสในศาสนาประจําชาติ
5. บทบาทดานการศึกษาที่ปฏิบัติมากที่สุด ไดแก สงใหไดเลาเรียนศึกษาตามการศึกษาภาค
บังคับ รองลงมาคือสงเสริมใหใชความรูที่เรียนมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน สวนบทบาทที่
ผูปกครองไมไดปฏิบัติ ไดแก สนับสนุนใหศึกษาในวิชาชีพที่ชอบเพื่อเปนพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพในอนาคต
6. บทบาทดานสังคมที่ปฏิบัติมากที่สุด ไดแก สอนใหมีมารยาทในสังคม รองลงมาคือให
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดเปนที่ยอมรับของสังคม สวนบทบาทที่ผูปกครองไมไดปฏิบัติ ไดแก
อบรมสั่งสอนเพื่อปรับตัวใหเขากับสภาพสังคมและสิ่งแวดลอมได
7. บทบาทดานการกลอมเกลาจิตใจ (อารมณ) ที่ปฏิบัติมากที่สุด ไดแก สรางความภูมิใจกับ
สถานภาพของตนเองกับครอบครัวและการใหกําลังใจเพื่อใหสามารถตอสูและมีกําลังใจในการ

- 77 ดํารงชีวิตในสังคมได สวนบทบาทที่ผูปกครองไมไดปฏิบัติ ไดแก มีสัมพันธภาพที่ดีตอกันเพื่อให
เกิดความสัมพันธที่เหนียวแนนและปลูกฝงใหสามารถควบคุมตนเองได
ขอเสนอแนะ
1. ควรศึกษาบทบาทของผูปกครองตอการอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงของคริสต
ศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ใหครบทั้ง 10 สังฆมณฑลเพื่อนําขอมูลที่ไดมา
เปรียบเทียบระบบการอบรมของแตละทองถิ่นในประเทศ
2. ควรเปรียบเทียบบทบาทของผูปกครองตอการอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงของ
คริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยของแตละสังฆมณฑล เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผล
ตอการอบรมเลี้ยงดูกับพืน้ ฐานของครอบครัว

