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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความตองการการบริการความรูดานคริสตศาสนา
ของคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย กลุมผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้เปนชุมชนคาทอลิก จํานวน
400 คน เก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลใชคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา
1. เนื้อหาการอบรมคริสตศาสนามีความสําคัญกับคริสตชนในภาพรวมอยูในระดับมาก
( X =4.23) เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยเปนรายขอพบวาเนื้อหาเรื่องพระคัมภีร ( X =4.82) มีคะแนน
เฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาไดแก เนื้อหาเรื่องขอบัญญัติ/พระบัญญัติ ( X =4.69) และเนื้อหาเรื่องการ
อภิบาลคริสตชน ( X =3.28) มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด
2. วิธีการอบรมคริสตศาสนาควรเปนการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (รอยละ 45.32) การ
บรรยายความรูทางวิชาการ (รอยละ 22.52) การจัดสัมมนา/เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู (รอยละ 11.90)
การเทศนในพิธีกรรม (รอยละ 8.86) การศึกษาความรูดวยตนเอง (รอยละ 6.84) การจัดคายอบรม
(รอยละ 4.56)
3. กลุมเปาหมายที่เหมาะสําหรับการเผยแพรความรูมากที่สุดคือ กลุมเยาวชน อายุ 15-24
ป (รอยละ 45.82) ผูใหญ อายุ 25-54 ป (รอยละ 31.65) เด็กนักเรียน อายุ 6-14 ป (รอยละ 16.20) และ
กลุมผูสูงอายุ อายุ 55 ปขึ้นไป (รอยละ 6.33)
สรุปผลการศึกษา จากการสํารวจขอมูลในขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาเปนดังนี้ คริสตชน
คาทอลิกในประเทศไทยสวนใหญตองการทราบเนื้อหาดานพระคัมภีรจากวิธีการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยเผยแพรความรูดังกลาวใหกับกลุมเยาวชนที่มีอายุระหวาง 15-24 ป ขอมูลจากการสํารวจนี้
จะเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาความรูของคริสตชนคาทอลิกในขั้นตอนตอไป
คําสําคัญ :

1) ชุมชนคาทอลิก
2) บริการความรู
3) การสํารวจความตองการ

ก

ABSTRACT
This research objective is to survey the requirements of Christianity knowledge services
for Catholic in Thailand. The informants are 400 persons in the Catholic communities. The
information collection was made by the questionnaire distribution. The frequency, percentage,
mean and standard deviation were used for the information analysis.
The research results are found that
1. The contents of teaching Christianity are significant in overall with high level
( X =4.23) When considered as the contents with ranking mean scores as follows; the content of
the Bible ( X =4.82), The Commandment ( X =4.69) and Christian pastoral ( X =3.28)
respectively.
2. When considered as the methods of teaching Christianity with ranking percentage
as follow; by e-learning (45.32%), academic lecturing (22.52%), seminar/dialogue for knowledge
exchanges (11.90%), ritual preaching (8.86%), self-learning (6.84%) and educational camp
(4.56%) respectively.
3. The target age groups that are appropriate to receive the knowledges with ranking
percentage as follow; the youths : 15-24 years old (45.82%), the adults : 25-54 years old
(31.65%), the primary to secondary students : 6-14 years old (16.20%) and the old people : 55
years old and elder (6.33%) respectively.
Conclusion: From the initial survey informations, we found that most of Catholics in
Thailand required to know about the content of the Bible by e-learning, especially teaching
Christianity for the youths (15-24 years old). The informations from this survey will become the
foundation on knowledge development for the Catholic in the next steps.
KEYWORDS: 1) Catholic Communities
2) Knowledge Services
3) Requirement Survey
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ศู น ย วิ จั ย ค น คว า ศาสนาและวั ฒ นธรรม วิ ท ยาลั ย แสงธรรมเล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ใน
ความกาวหนาที่ไมหยุดนิ่งของสังคมโลก การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอาจสงผลกระทบตอระบบ
ความเชื่อความศรัทธาและการปฏิบัติศาสนกิจของคริสตชนได ดังนั้นจึงพยายามผลักดันใหเกิดองค
ความรูเขาถึงระบบความเชื่อ ความศรัทธาของคริสตชนเพื่อคริสตชนจะไดนําความรูเหลานี้ไปปรับ
ใชใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติศาสนกิจในชีวิตประจําวันของคริสตชน
คณะผูวิจัยจึงไดศึกษาวิจัย “การสํารวจความตองการการบริการความรูดานคริสตศาสนา
สําหรับคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย” เพื่อสํารวจความตองการการบริการความรูดานคริสต
ศาสนาของคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย สําหรับเปนขอมูลเพื่อการวางแผนหรือกําหนดทิศ
ทางการบริการความรูดานคริสตศาสนาสําหรับคริสตศาสนจักรในประเทศไทย
ขอบคุ ณ คณะกรรมการดํ า เนิ น งานศู น ย วิ จั ย ค น คว า ศาสนาและวั ฒ นธรรม วิ ท ยาลั ย
แสงธรรม ที่ชวยอํานวยความสะดวกและอนุมัติใหงานวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของแผนปฏิบัติการ
ประจําปการศึกษา 2552
คณะผูวจิ ัย
พฤษภาคม 2553
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ที่
1
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เรื่อง
บทคัดยอ
คํานํา
สารบัญ
สารบัญตาราง
บทที่ 1 บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วัตถุประสงคของการวิจยั
ขอบเขตของงานวิจยั
นิยามศัพทเฉพาะ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวของ
1. ความหมายและสถานการณการสอนคริสตศาสนธรรม
1.1 ความหมาย
1.2 ความหมายและสถานการณการสอนคริสตศาสนธรรม
(คําสอน) ในสมัยอัครสาวก
1.3 ความหมายและสถานการณการสอนคริสตศาสนธรรม
(คําสอน) ในสมัยปตาจารยจนถึงเริ่มยุคกลางของยุโรป
1.4 ความหมายและสถานการณการสอนคริสตศาสนธรรม
(คําสอน) ในยุคกลางของยุโรปและสมัยปฏิรูปศาสนา
(Protestant Reformation)
1.5 ความหมายและสถานการณการสอนคริสตศาสนธรรม
(คําสอน) จากเอกสารสําคัญๆ ของคริสตศาสนจักรที่เกีย่ วกับ
การสอนคริสตศาสนธรรม
2. การสอนคริสตศาสนธรรมในประเทศไทย
2.1 ความเปนมาและภาพรวมเกี่ยวกับคริสตศาสนจักร
โรมันคาทอลิก ในประเทศไทย
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เรื่อง
2.2 การดําเนินงานการสอนคริสตศาสนธรรมในคริสตศาสน
จักรคาทอลิก ประเทศไทย
3. เปาหมาย และเนื้อหาการสอนคริสตศาสนธรรม
3.1 เปาหมาย
3.2 เนื้อหาการสอนคริสตศาสนธรรม
4. วิธีการสอนคริสตศาสนธรรม
4.1 ภูมิหลังทางประวัติศาสตรและสภาพการณวิธีการถายทอด
ความเชื่อคริสตศาสนาในประเทศไทย
4.2 แนวทางเบื้องตนในการใชวิธีการสอนคริสตศาสนธรรม
ของคริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทยในยุคปจจุบนั
4.3 วิธีการสอนคําสอนสําหรับคริสตชนไทยในยุคปจจุบัน
บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย
แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอ มูล
บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล
สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของชุมชนคาทอลิกตอผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของวิทยาลัยแสงธรรม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอสภาพการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
วัตถุประสงคการวิจยั
วิธีดําเนินการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
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อภิปรายผล
ขอเสนอแนะ
10 บรรณานุกรม
11 ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
คณะกรรมการศูนยวิจัยฯ
ภาคผนวก ข
เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล
12 ประวัติผูวิจัย
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4.1
4.2
4.3
4.4

จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนื้อหาการอบรมดานคริสตศาสนา
คาความถี่และคารอยละของวิธีการอบรมคริสตศาสนา
คาความถี่และคารอยละของกลุมเปาหมายสําหรับอบรม
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การพั ฒ นาสั ง คมไทยในอดี ต จนสู ยุค ป จ จุ บั น พบว าสิ่ ง ที่ ค วบคู ม ากั บ ความสํ า เร็ จ กลั บ
กลายเปนปญหาที่สะสมพอกพูนตามมาและเพิ่มมากยิ่งขึ้น จนอาจสรุปเปนขอความสั้นๆ แตนาคิด
อยางยิ่งวา "เศรษฐกิจกาวหนา สังคมมีปญหา การพัฒนาไมยั่งยืน" ยิ่งพัฒนาดานเศรษฐกิจและความ
เจริญดานวัตถุมากเทาใดสภาพดานจิตใจกลับเสื่อมลง จิตใจคนสับสน วาเหว คนขาดที่พึ่งทางใจ
ครอบครัวที่เคยเขมแข็งกลับออนแอ แตกแยก ชุมชน หมูบานที่เคยเขมแข็งก็ตกอยูในสภาพเดียวกัน
ประเทศไทยมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วทางดานวัตถุ แตเกิดความเสื่อมทางดานจิตใจ คานิยม
และสังคมคนไทยประพฤติปฏิบัติที่แสดงถึงความเสื่อมทางจิตใจอยางเห็นไดชัดเจนหลายประการ
เชน นิยมวัตถุ นิยมความหรูหราฟุมเฟอย ยกยองคนรวย โดยไมคํานึงถึงวาจะร่ํารวยมาไดโดยวิธีใด
เกิดการแขงขันเอารัดเอาเปรียบ ไมคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม การเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบนี้
นอกจากจะเบียดเบียนกันเองแลว ยังเบียดเบียนรุกรานธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอีกดวย
คนไทยสวนใหญพื้นฐานการศึกษายังนอย ปรับตัวไมทันกับความเจริญทางวัตถุที่เปนไป
อยางรวดเร็ว ความเจริญทางจิตใจนั้นถายโอนกันไมได แตละคนตองเริ่มตนทํากันเอง การตอยอด
ในการพัฒนาจึงแทบเปนไปไมได อยางมากก็เพียงจัดสิ่งแวดลอมให และแนะนําเทคนิคบางอยาง
ใหเทานั้น การพัฒนาจึงทําไดชากวาวัตถุ ไมสามารถสรางหนาตาใหกับคนในยุคปจจุบันไดและ
ไมใชสิ่งจะนําไปโออวดกัน ทุกวันนี้ความเจริญทางวัตถุมีมากกวาความเจริญทางจิตใจมาก คนสวน
ใหญจึงตกไปในกระแสของวัตถุโดยอัตโนมัติอยูแลว จากกระแสของโลกทําใหการพัฒนาทาง
จิตใจนั้นขาดแคลนทั้งบุคลากร เครื่องไมเครื่องมือ เงินทุนสนับสนุน อีกทั้งยังมีปญหาที่บุคลากร
ดานนี้บางคนถูกกระแสวัตถุเขาครอบงํา จนทําตัวใหเสื่อมเสีย สงผลใหคนจํานวนมากหันหลัง
ใหกับศาสนามากขึ้นเรื่อยๆ เปนการซ้ําเติมพัฒนาการทางจิตใจใหแยลงไปอีก ปญหาทางสังคม
ตางๆ จึงตามมาอยางมากมายและทับถม สับสนปนเปกันจนยากที่จะแกไขแตเนื่องจากความสุขจาก
ความเจริญทางวัตถุนั้นเปนความสุขที่ฉาบฉวย มีความสุขเพียงเล็กนอยเปนเครื่องลอ แตกลับมีความ
ทุกขติดตามมาอยางมากมาย ไมวาจะเปนทุกขจากการแสวงหา การแกงแยงชิงดีชิงเดน การฟาดฟน

คูแขง ความกังวลความกลัวการทํารายของคูแขง ความไมมั่นคงของระบบเศรษฐกิจ ความผิดหวัง
ความลมเหลว ฯลฯ นอกจากนี้เมื่อไดทรัพยตางๆ มาครอบครองแลว ยังตองกังวล เปนหวงเปนใย
กลัววาจะถูกแยงชิงไปดวยกลวิธีตางๆ อีกดวย และเมื่อตองสูญเสียไปจริงๆ ก็ตองเปนทุกขขึ้นมา
อีก ดังนั้น เมื่อวัตถุเจริญมากขึ้นแทนที่ความสุขจะมากขึ้น กลับเปนตรงกันขาม แมรางกายจะมี
ความสุขก็จริง แตจิตใจนั้นกลับเต็มไปดวยความทุกขสารพัดรูปแบบ ทั้งความกลัว กังวล วาเหว
เพราะขาดคนที่จะคบดวยอยางจริงใจ เหงา รอนรุมดวยความโลภ โกรธ หลง คนทั้งหลายจึง
พยายามหาทางแกทุกขกันสารพัดวิธี ซึ่งวิธีที่งายและสะดวกสบาย เห็นผลไดรวดเร็ว ก็เชน การหัน
หนาเขาหาอบายมุขชนิดตางๆ ไมวาจะเปนเหลา บุหรี่ ยาเสพติดชนิดตางๆ จากการที่คนจํานวน
มากตั้งหนาตั้งตาแสวงหาวัตถุจนไมมีเวลาใหกับครอบครัว ทําใหตองเลี้ยงดูครอบครัวดวยเงิน
แทนที่จะเปนความรัก ความเขาใจ ความอบอุน กําลังใจ ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ดังนั้น ปญหา
ในครอบครัวจึงตามมา ถาหนักมากก็ถึงขั้นหยาราง หรือฆากันตายก็มี เบาลงมาหนอยก็มีปญหากับ
ลูกๆเมื่อเด็กขาดความอบอุนจากพอแม จึงตองหาความอบอุนจากที่อื่นมาทดแทน ซึ่งก็คงหนีไมพน
เพื่อนๆ และถาโชครายคบเพื่อนที่ไมดี ก็มักจะชักจูงกันไปหาความสุขที่ฉาบฉวย หาไดงาย ก็คือ
เหลา บุหรี่ และยาเสพติดตางๆ นั่นเอง นอกจากนี้ก็ยังมีการหาความสุขอยางอื่นเชน การแตงตัว
ตามแฟชั่นเพื่ออวดกัน การแขงรถ ฯลฯ อันเปนความสุขเล็กๆ ที่พอหาได และเมื่อวัยรุนมารวมตัว
กันเปนกลุมใหญมากขึ้น ความรูสึกวากลุมของตนเขื่องก็ตามมา จึงเปนสาเหตุของการยกพวกเขาทํา
รายกัน ดังที่ เป นขาวอยู บอยๆ และเนื่ องจากการเจริญเติบโตมาอย างขาดความอบอุนของเด็ก
จํานวนมากนี้เอง ทําใหเด็กพยายามหาที่พึ่งทางใจตางๆ เชน การมีแฟน การเรียนใหไดผลการเรียนดี
ที่สุดเพื่อใหคนอื่นยอมรับ ฯลฯ และพยายามทุมเทใหกับสิ่งที่ตนคิดวาเปนที่พึ่งนั้นอยางหมดตัว
หมดหัวใจ เมื่อผิดหวังจึงรูสึกเหมือนโลกนี้ไมมีอะไรเหลืออีกแลวการฆาตัวตายจึงตามมาและ
เนื่องจากการชอบแสวงหาความสุขแบบฉาบฉวย ประกอบกับการทุมเทใหกับสิ่งที่คิดวาเปนที่พึ่ง
ทางใจอยางหมดตัวหมดหัวใจนี้เอง การมีเพศสัมพันธกอนเวลาอันควรจึงตามมา ไมวาจะดวยความ
ยินยอมพรอมใจ หรือขัดอีกฝายไมไดก็ตาม (รวมทั้งกรณีที่คนที่มีเงินนอย แตพยายามแสวงหา
ความสุขจากวัตถุใหไดมากๆ จนถึงกับยอมเอารางกายแลกกับเงินดวย) ปญหาการตั้งทองโดยไม
พรอม การทําแทง การคลอดลูกแลวทิ้งอันทําใหเกิดปญหาเด็กเรรอน ปญหาเรื่องโรคเอดส ฯลฯ จึง
เกิดขึ้นอยางมากมาย ปญหาทางสังคมทั้งหลายจึงเกิดขึ้น พอกพูน ทับถม ซับซอน ยากที่จะแกไข
จากปญหาดังกลาว ถึงเวลาแลวที่ทุนคนในสังคมตองรวมมือกันแกไขปญหา เพื่อไมใหปญหา
รุนแรงมากกวานี้
ศู น ย วิ จั ย ค น คว า ศาสนาและวั ฒ นธรรม วิ ท ยาลั ย แสงธรรมเล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ใน
ความกาวหนาที่ไมหยุดนิ่งของสังคมโลก การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอาจสงผลกระทบตอระบบ
ความเชื่อความศรัทธาและการปฏิบัติศาสนกิจของคริสตชนได ดังนั้นจึงพยายามผลักดันใหเกิดองค
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ความรูเขาถึงระบบความเชื่อ ความศรัทธาของคริสตชนเพื่อคริสตชนจะไดนําความรูเหลานี้ไปปรับ
ใชใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติศาสนกิจในชีวิตประจําวันของคริสตชน

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อสํารวจความตองการการบริการความรูดานคริสตศาสนาของคริสตชนคาทอลิกใน
ประเทศไทย

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากร ไดแก คริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย
ทั้ง 10 สังฆมณฑล ประกอบดวย อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลจันทบุรี อัครสังฆมณฑล
ทาแร-หนองแสง สังฆมณฑลเชียงใหม สังฆมณฑลอุบลราชธานี สังฆมณฑลอุดรธานี สังฆมณฑล
นครสวรรค สังฆมณฑลสุราษฎรธานี สังฆมณฑลราชบุรีและสังฆมณฑลนครราชสีมา
2. ระยะเวลาในการวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552
3. ขอบเขตการวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษา
ความตองการการบริการความรูดานคริสตศาสนา 3 ดาน ดังนี้
3.1 ดานเนื้อหา
3.2 ดานวิธีการอบรม
3.3 ดานกลุมเปาหมาย

นิยามศัพทเฉพาะ
1. ความตองการการบริการความรูดานคริสตศาสนา หมายถึง ระดับน้ําหนักวัดจากระดับ
คาเฉลี่ยที่แสดงถึงความมากนอยที่มีตอการรับบริการความรูดานคริสตศาสนา สําหรับการวิจัยครั้งนี้
มุงศึกษาใน 3 ประเด็นคือ เนื้อหาการอบรมคริสตศาสนา วิธีการที่ใชในการอบรมคริสตศาสนาและ
กลุมเปาหมายที่ใชในการอบรมคริสตศาสนา
2. เนื้อหาการอบรมคริสตศาสนา หมายถึง ขอมูลที่ใชในการใหบริการความรูดานคริสต
ศาสนาซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยเนื้อหาเรื่องพระคัมภีร เทววิทยา จริยาศาสตร/จริยธรรม
พิธีกรรม ประวัติคริสตศาสนา การอภิบาลคริสตชน กฎหมายพระศาสนจักรและขอบัญญัติ/พระ
บัญญัติ
3. วิธีการอบรมคริสตศาสนา หมายถึง ลักษณะการนําเสนอความรูดานคริสตศาสนา
สําหรับการวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาลักษณะการนําเสนอความรูในดานการบรรยายความรูทางวิชาการ
การศึ ก ษาความรู ด ว ยตนเอง การเทศน ใ นพิ ธี ก รรม การจั ด ค า ยอบรม การจั ด สั ม มนา/เสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรูและการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส
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4. กลุมเปาหมายในการอบรมคริสตศาสนา หมายถึง บุคคลสําหรับใหบริการความรูทาง
คริสตศาสนาที่กลุมผูใหขอมูลเห็นวามีความเหมาะสมในการวิจัยครั้งนี้มากที่สุด ประกอบดวยกลุม
เยาวชน กลุมผูใหญ กลุมเด็กนักเรียนและกลุมผูสูงอายุ
5. คริสตชนคาทอลิก หมายถึง ฆราวาสผูนับถือศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกใน
ประเทศไทยทั้ง 10 สังฆมณฑล ไดแก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑล
ทาแร-หนองแสง สังฆมณฑลเชียงใหม สังฆมณฑลอุบลราชธานี สังฆมณฑลอุดรธานี สังฆมณฑล
นครสวรรค สังฆมณฑลสุราษฎรธานี สังฆมณฑลราชบุรี และสังฆมณฑลนครราชสีมา

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
1. ไดทราบความตองการการรับบริการความรูดานคริสตศาสนาของคริสตชนคาทอลิกใน
ประเทศไทยทั้ง 10 สังฆมณฑล
2. ได ข อ มู ล พื้ น ฐานสํ า หรั บ การวางแผนให บ ริ ก ารความรู ด า นคริ ส ต ศ าสนาสํ า หรั บ
คริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย
3. ไดแนวทางสําหรับนําไปวางแผนการจัดอบรมเกี่ยวกับใหบริการความรูดานคริสต
ศาสนาสําหรับคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย
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งานวิจัยเรื่องการสํารวจและวิเคราะหความตองการบริการความรูดานคริสตศาสนธรรม
ศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ แบงออกตามลําดับ ดังนี้
1) ความหมายและสถานการณการสอนคริสตศาสนธรรม
2) การสอนคริสตศาสนธรรมในประเทศไทย
3) เปาหมาย และเนื้อหาการสอนคริสตศาสนธรรม
4) วิธีการสอนคริสตศาสนธรรม
1. ความหมายและสถานการณการสอนคริสตศาสนธรรม
1.1 ความหมาย
1.1.1 ความหมายของคํา
การสอนคริสตศาสนธรรม หรือที่ผูนับถือศาสนาคริสตเรียกสั้น ๆ วา "คําสอน" ใน
ภาษาไทยนั้น ไมปรากฏหลักฐานชัดเจนวา ใครเปนผูนํามาใชเปนคนแรก แตในภาษาอังกฤษ ใชคํา
วา "Catechesis" ซึ่งมาจากภาษากรีกวา"katecheo" หรือ "katekin" หมายถึง "เสียงจากเบื้องบน"
(Sound from above) เปนคําที่ใชกันนอยมาก ซึ่งชาวกรีกใชเพื่อหมายถึง การอานบทประพันธให
ผูฟงจากแทนสูง แตตอมาไดพัฒนาคําๆ นี้ใหมีความหมายในสองลักษณะ คือ
1) การเลาเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหใครคนใดคนหนึ่งฟง หรือการแจงเรื่องใดเรื่องหนึ่งให
ใครคนใดคนหนึ่งรู (เนนการเลาการบอก การแจง ชี้แจง)
2) การแนะนําบุคคลใหรูบางสิ่งบางอยาง หรือการสอนใหคนรูบางสิ่ง (เนนการสอน
การแนะนํา การใหความรู)ซึ่งตามปกติมักจะเปนการสอนที่เกี่ยวกับความชํานาญเบื้องตนในทักษะ
ประเภทใดประเภทหนึ่ง

นอกจากนั้น คําวา "คําสอน” ยังพบวาพวกสโตอิค1 (Stoicism)ใชเพื่อหมายถึง การ
สอนศิษย ตอมา ชาวกรีกคงใชคํานี้เพื่อหมายถึงการสั่งสอน การแนะนําบางสิ่งบางเรื่องใหกับบาง
คน หรือการสอนคนใหรูเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ตองการ
1.1.2 ความหมายของ "คําสอน" ในพระคัมภีรศาสนาคริสต
คําวา "คําสอน" ไมปรากฏวามีการใชในพระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิม (แมแตพระ
คัมภีรที่มีการแปลเปนภาษากรีก หรือ “Septuagint”) เราพบวามีการใชคําวา "คําสอน" อยูบางใน
พระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม แตใชในความหมายที่เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชน ในพระวรสารทั้ง
สี่พบเพียงครั้งเดียว คือ พระวารสารนักบุญลูกา (ลก 1: 4) ตอนที่นักบุญลูกาพูดกับเทโอพีลัสวา "ที่
ขาพเจาเขียนไวนี้ก็เพื่อจะใหทานมั่นใจถึงเรื่องที่เขาสอนทาน" ในที่นี้เปนการอางอิงถึงการสอนของ
บรรดาอัครสาวก ที่เกี่ยวกับความเชื่อของคริสตชน ไมไดอางถึงการสอนของพระเยซูคริสตเจา
โดยตรง
นอกจากนั้น พบวาในหนังสือกิจการของอัครสาวกสองตอน ไดแก บทที่ 18 ขอที่ 25
และ บทที่ 21 ขอที่ 21 (กจ 18:25, 21:21) ซึ่งบันทึกวา "อปอลโลผูนี้ เรียนรูในเรื่องพระเจา เขามี
ความรอนรน กลาวสอนเรื่องพระเยซูอยางถูกตอง ทั้งๆ ที่เขารูแตเพียง เรื่องพิธีใชน้ําของยอหน
เทานั้น" (กจ 18: 25) ในที่นี้ "คําสอน" หมายถึงการสอนคนใดคนหนึ่งในเรื่องของพระเจา ในขณะ
ขอความในบทที่ 21 ขอที่ 21 ใชคํา "คําสอน" เพื่อหมายถึง การแจงขาวใหคนบางคนรูเรื่องบางเรื่อง
ดังที่มีบันทึกไววา "ไดยินขาววาพี่สอนใหชาวยิวในตางแดนเลิกปฏิบัติตามคําสอนของโมเสส บอก
ใหเราเลิกถือพิธีสุหนัต เลิกทําตามขนบธรรมเนียมยิวเสีย" (กจ 21: 21)
ความหมายของคําวา “คําสอน” ที่ไดรับการยอมรับและนํามาใชในกลุมคริสตชน
สมัยตอๆ มา เปนความหมายแรกที่ใชหมายถึงการแนะนําหรือการสอนในเรื่องของพระเจา ดังนั้น
จึงสรุปไดวา ในพระคัมภีรคริสตศาสนา มีการใชคําวา “คําสอน” ในพระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม
มีการใชคําวา "คําสอน" เปนการอางอิงถึงกระบวนการสอนหรือแนะนําบุคคลใหรูเรื่องของพระเจา
หรือสอนเกี่ยวกับคําสอนของพระเจา
พระคัมภีรมักจะใชคําวา “Didaskein” หรือ “Didache” แปลวา “การสอน” เพื่อ
อางอิงถึงการสอนของพระเยซูคริสตเจา คําๆ นี้มักใชกับการสอนของบรรดานักปรัชญา หรือบรรดา
ประกาศก2 (Prophets) ผูซึ่งไดรับการเผยแสดงหรือแรงดลใจเปนพิเศษ ดังนั้นจึงเปนการสอนที่มี
อํานาจและสอนอยางเปนตนตํารับ ในขณะที่คําวา "คําสอน" หรือ Catechesis นี้ เปนการสอน
1

แนวคิดของนักปรัชญากลุมหนึ่งในยุคกรีกโบราณ ราว กอน ค.ศ. 300 - ค.ศ. 529 มีแนวคิดที่สอนวาจุดหมายของ
ชีวิตมนุษยในโลกนี้คือ การหาความสุข และความสุขแทจริง อยูที่การสงบจิตใจ จะมีความสงบจิตใจไดก็ตองมี
ความพอใจกับสิ่งที่จําเปนในชีวิตเทานั้น.
2
หมายถึง ผูประกาศพระวาจาของพระเจาแกประชากรของพระองค.
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ประเภทหนึ่งที่ใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยผูสอนนั้นสอนเกี่ยวกับคําสอนของผูมีอํานาจนั้น
(ไมใชการสอนคําสอนของตนเอง) ดังนั้นในความหมายของเรา การสอนคําสอนจึงเปนการสอน
บุคคลใหรูเรื่องที่เกี่ยวกับคําสอนของพระเยซูคริสตเจา ในภาษากรีกเรียกครูวา "Didaskalos" ซึ่ง
ชาวยิวใชคําวา รับบี (Rabbi) (Rabbi ก็คือ Didaskalos)
เมื่อทราบความหมายตามศัพทนี้แลว จึงกลาวไดวา พระเยซูคริสตเจามิใชครูคําสอน
(Catechesis) หรือผูแนะนํา แตเปนครู (Didaskalos) สวนคําที่ใชเพื่ออางอิงถึงกิจการสอนของพระ
เยซูคริสตเจาเรียกวา Didaskein ในพระวรสารของนักบุญยอหนคําวา Didaskein นี้ ใชในความหมาย
ที่เฉพาะเจาะจง กลาวคือ เพื่ออางอิงถึงคําสอนที่เกิดจากการเผยแสดงของพระเจา หรือแรงดลใจ
พิเศษ (ยน 8:28; 14:26, 1ยน 2:27)
ดังนั้น เพื่อที่จะแยกแยะใหชัดเจนระหวางการสอนของบรรดาอัครสาวก โดยเฉพาะ
นักบุญเปาโล (ค.ศ. 10 – 67) จึงใชคําวา "katechein" เพื่อบงบอกถึงการสอนคําสั่งสอนของพระ
เยซูคริสตเจาที่บรรดาอัครสาวกไดใหแกประชาชน
1.2 . ความหมายและสถานการณการสอนคริสตศาสนธรรม (คําสอน) ในสมัยอัครสาวก
จากการศึกษาถึงสิ่งที่บรรดาอัครสาวกไดกระทําในยุคสมัยของพวกทาน ทําใหเขาใจ
ความหมายของการสอนคําสอนไดชัดเจนยิ่งขึ้น นั่นก็คือ การสอนที่เกี่ยวกับคําสอนหรือกฎของ
พระเยซูคริสตเจา รวมไปถึงคําสอนอื่นๆ ของพระองคดวย แตถาเปนการสอนคําสั่งสอนของบรรดา
อัครสาวกเองไมเรียกวาเปนการสอน คําสอนคําสอนแทตองมาจากองคพระเยซูคริสตเจาเทานั้น
ในเรื่องนี้ ประวิทย พงษวิรัชไชย (2550) กลาววาบรรดาอัครสาวกมีความหวงใยมากทีจ่ ะ
ไมใหมีการสอนนอกลูนอกทาง เพราะขณะนั้นยังเปนการสอนที่ถายทอดกันดวยปากเปลา (Oral
Teaching) นักบุญเปาโลเองไดไปที่กรุงเยรูซาเลมเพื่อปรึกษา และเทียบเคียงคําสอนของทานกับคํา
สอนของคณะอัครสาวกผูเปนประดุจ "เสาหลักของคริสตศาสนจักร" (กท 2:9) ระยะนั้น มีการพูด
กันติดปากวา"คําสอนของคณะอัครสาวก" (Doctrine of the Apostles) (กจ2:42)
อยางไรก็ตาม คําวาการสอนคําสอน พบขอความในบทจดหมายของนักบุญเปาโล (ค.ศ.
10-67) สามตอนดวยกัน คือ จดหมายถึงชาวโรม (2:18 )จดหมายถึงชาวโครินทรฉบับที่หนึ่ง (14:19)
และจดหมายถึงชาวกาลาเทีย (6:6) ในสามตอนนี้ใชเพื่อหมายถึงการสอนเรื่องบทบัญญัติของโมเสส
หรือกฎหมายของโมเสส หรือเปนการสอนเกี่ยวกับหลักปฏิบัติในชีวิตคริสตชนหรือสอนเรื่องความ
เชื่อของคริสตชน ดังการอธิบายในรายละเอียดตอไปนี้
1) จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรม (2:18)
ในจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรม (2:18) บันทึกวา "ทานก็รูแลววาพระเจา
ทรงตองการใหทานทําอะไรและทานก็ทราบจากธรรมบัญญัติดวยวาสิ่งไหนถูกตองควรทํา" ธรรมบัญญัติที่นักบุญเปาโลกลาวถึงก็คือ กฎของโมเสสนั่นเอง กฎที่ทําใหคริสตชนสมัยนั้น (ก็คือชาวยิว
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ที่เชื่อในพระเยซูคริสตเจา) รูวาตนตองประพฤติปฏิบัติอยางไร ดังนั้น การสอนคําสอนใน
ความหมายนี้จึงมีลักษณะเปนการสอนเชิงอบรม (Formative Instruction) เพราะเปนการสอนใหรู
กฎบัญญัติ เพื่อให บุคคลนั้น ๆ ปฏิบัติ
2) จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินทร
ในจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินทรฉบับที่หนึ่ง (1 คร 14:19) บันทึกวา
"แตในที่ประชุมนมัสการของคริสตชน ขาพเจามักจะพูดเพียงหาคําที่ใครๆ เขาใจไดมากกวา เพื่อจะ
ไดสอนผูอื่น ดีเสียกวาพูดพันคําดวยภาษาแปลกๆ" ในที่นี้การสอนคําสอน ยังหมายถึงการสอน
บุคคลอื่นๆ ดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนที่ปรากฏตัวอยูตอหนาครูคําสอน (ไมไดสอนเฉพาะบุคคล
หรือแบบตัวตอตัวเทานั้น)
นักบุญเปาโลไดแยกความหมายระหวางคําวา"การเทศน"(Preacing) หรือ“Kerygma”
กับการสอนคําสอนไวหลายแหงดวยกัน ดังที่ทานสอนวา ความเชื่อเกิดขึ้นโดยผานการเทศน ดังนั้น
เมื่อทานใชคําวาเทศน หรือ Kerygma นักบุญเปาโลใชหมายถึง การทําใหผูที่ไมใชคริสตชนเขามามี
ความเชื่อ ดังที่ทานเขียนไวในจดหมายถึงชาวโรม (10:14 และ 17)ที่กลาววา “เขาจะศรัทธาใน
พระองคไดอยางไร ถาเขายังไมไดยินเรื่องพระองค" (รม 10:14) และ"ความศรัทธาก็เกิดขึ้นไดเพราะ
เราฟงคําประกาศ และคําประกาศนั้นมีขึ้นเพราะการเทศนาเรื่องพระเยซูคริสตเจา” (รม 10:17) สวน
การสอนคําสอนเปนการสอนคําสั่งสอนของพระเยซูคริสตเจา เพื่อนําผูที่มีความศรัทธาอยูแลว ให
เขาสูชีวิตคริสตชน ที่สมบูรณแบบมากขึ้น
3) จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย
ในจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย (กท 6:6) นักบุญเปาโลไดกลาวถึง
ความสัมพันธ หรือความผูกพันระหวางครูคําสอนกับผูเรียนวา "ผูที่รับคําสอนทางคริสตศาสนาควร
แบงปนสิ่งที่ดีทั้งหมดที่ตนมีกับครูผูสอนตน"
จึงกลาวไดวา การสอนคริสตศาสนธรรม หรือที่เรียกวา "การสอนคําสอน"ในสมัยอัครสาวกของพระเยซูคริสตเจา (ราวคริสตศตวรรษที่ 1) ความหมายของการสอนคําสอนหมายถึงการ
ประกาศขาวดี (Kerygmatic) มุงสอนความจริงเกี่ยวกับพระเยซูคริสตเจา ซึ่งพระองคมิไดทรงอธิบาย
หนังสือเลมหนึ่งเลมใดเหมือนอยางที่บรรดาคัมภีราจารย3 ในสมัยนั้นปฏิบัติกัน แตพระองคทรง
อธิบายชีวิตของพระองคเอง ทรงแจงใหมนุษยทราบวาพระองคเปนใคร มาจากไหน ทรงทําอะไร
ฯลฯ การสอนคําสอนในสมัยอัครสาวก จึงเปนการนําเสนอชีวิตของพระเยซูคริสตเจาคําสอนจึงมิใช
วิชาหนึ่งสําหรับสติปญญาเทานั้น แตเปนเรื่องของชีวิต คณะอัครสาวกก็ไดทําตามพระอาจารย มุง
ประกาศขาวดีเกี่ยวกับพระเยซูเจาคริสตเจา ดังที่ นักบุญเปาโล (ค.ศ. 10-67) นักประกาศขาวดีแหง
ความรอดที่มีชื่อเสียงในหมูคณะอัครสาวกไดยืนยันวา ทานไมรูจักอะไรอื่นหรือใครอื่น นอกจาก
3

หมายถึงผูสอนหรืออธิบายพระคัมภีรของศาสนายิว หรือนักวิชาการของศาสนายิว.
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พระเยซูคริสตเจา ทรงเปนพระคริสตเจาที่ถูกตรึงและสิ้นพระชนมบนกางเขน (1 คร 3:11-15 ; 2 คร
5:16-21) (ประวิทย พงษวิรัชไชย, 2550)
ในเรื่องนี้ ประวิทย พงษวิรัชไชย (2550) อธิบายเพิ่มเติมวา เนื้อหาการสอนคริสตศาสนธรรม สมัยอัครสาวกเปนการสอนเกี่ยวกับพระสัจธรรมขั้นพื้นฐานที่ผูประกาศขาวดีแหงความรอด
ในยุคนั้นสอนบรรดาผูสมัครมานับถือศาสนาคริสต ซึ่งขณะนั้นเปนศาสนาใหม แตกตางจากศาสนา
ยิว (ยูดาห) ดังในจดหมายถึงชาวฮีบรู (ฮบ 6:2) และหนังสือกิจการอัครสาวก (กจ 8:37) ที่กลาวถึง
เนื้อหาการสอนคําสอน (คริสตศาสนธรรม) โดย
1) สอนเรื่องคําสอนเกี่ยวกับพิธีลางบาป แยกแยะพิธีนี้จากพิธีลางของชาวยิวและพิธีลาง
ของทานยอหน บัปติสต4
2) มีการปกมือที่เปนเครื่องหมายภายนอกของพระพรและการประทานพระจิต
3) สอนเรื่องการกลับเปนขึ้นมาของบรรดาผูตาย และการพิพากษาสุดทาย
4) สอนความจริงเกี่ยวกับการไถบาป และพระเยซูคริสตเจา
เปนที่นาสังเกตวา ขอความเชื่อเบื้องตนที่สําคัญขออื่นๆ ของศาสนาคริสต เชน เรื่องพระ
ตรีเอกภาพ (Trinity) เปนตน ยังไมมีการสอนอยางแจมแจง ชัดเจนในยุคแรก แตเปนที่แนใจวา
บรรดา คริสตชนไดรูขอความเชื่อเรื่องนี้แลว เพราะมีการประกอบพิธีลางบาปในยุคอัครสาวกดวย
บทสูตรที่เอยพระนามวา"เดชะพระนาม พระบิดาและพระบุตรและพระจิต" (มธ 28:19)ในยุคอัคร
สาวกไดมีบทภาวนาที่เปนการสรุปขอความเชื่อคือบท"ขาพเจาเชื่อถึงพระเจา" (Apostles' Creed) ขึน้
ที่เราเรียกกันวาบทสัญลักษณคณะอัครสาวก ซึ่งบทภาวนาดังกลาวเริ่มแพรหลายในราว ค.ศ. 170
เปนตนมา
สอดคลองกับ อันตนนีโอ โฆเช กายเย (2550) ที่เสนอลักษณะเฉพาะของคําสอนในยุค
อัครสาวก วาเปนการสอนคําสอนผูใหญ มีจุดมุงหมายเพื่อการใหผูเรียนไดเขามานับถือศาสนา
คริสต และเนนการเปลี่ยนทัศนคติของผูเรียนคําสอน ลักษณะเฉพาะของการสอนคําสอนในรูปแบบ
นี้ยึดถือพระเยซูคริสตเจาเปนศูนยกลางวิธีการสอนเปนการเลาประสบการณของความเชื่อคําสอน
รูปแบบนี้เรียกวา "The Original Kerygmatic Catechesi"
นอกจากนั้ น ประวิ ท ย พงษ วิ รั ช ไชย (2550) ให ข อ สั ง เกต คื อ บรรดาอั ค รสาวกให
ความสําคัญเปนพิเศษตอการเตรียมตัวผูรับพิธีศีลลางบาป พบไดในหนังสือกิจการอัครสาวก มีการ
เลาเรื่องการประกอบพิธีลางบาปหลายครั้ง หากอานอยางผิวเผิน อาจเขาใจวาการประกอบพิธีลาง
บาปดูเหมือนทํากันอยางงายๆ ใชเวลาสอนคําสอน (การศึกษาคริสตศาสนธรรม) เพียงนิดเดียวเชน
การกลาวถึงการเสด็จมาของพระจิต ในวันพระจิตเสด็จลงมา (วันเปนเตกอสเต) ที่มีการประกอบพิธี
4

ยอหน บัปติสตา เปนประกาศกที่พระเจาสงมาเพื่อเตรียมจิตใจประชากรของพระเจา (ชาวอิสราเอล) โดย
เรียกรองใหเปนทุกขถึงบาป กลับใจเพื่อตอนรับการเสด็จมาของพระแมสสิอาหที่กําลังจะเสด็จมา (ยน 1:29 - 31).
9

ลางบาปประมาณ 3,000 คน (กจ 2:41) เราจะกลาคิดวาไมมีการเตรียมตัวมากไปกวาการฟงเทศน
สั้นๆ นั้นเชียวหรือ พวกยิวที่รับพิธีลางบาปในวันนั้น ลวนเปนพวกที่ปฏิบัติธรรมบัญญัติตามศาสนา
ยิวกันอยางเครงครัดมิใชหรือ จุดที่เนนการเลาเรื่องดังกลาวจึงอยูที่การเสด็จมาของพระจิตเจาเหนือ
คนเหลานั้น หรือการเลาเรื่องศาสนบริกรของศาสนาคริสตยุคแรกที่ชื่อ ฟลิบ (Philip) ประกอบพิธี
ลางบาปใหแกขุนนางชาวเอธิโอเปย (กจ 8:26-40) และนักบุญเปโตรที่ประกอบพิธีลางบาปแกนาย
รอยชาวโรมันชื่อ "Cornelius" (กจ 10:1-11) ก็เชนกัน ขุนนางชาวเอธิโอเปยที่รับพิธีลางบาปจาก
ฟลิป ขณะนั้นกําลังอานพระคัมภีร สวน "Cornelius" ที่รับพิธีลางบาปจากนักบุญเปโตรก็ไดรับคํา
ชมเชยไววาทานเปน "บุรุษผูศรัทธาและเปนผูยําเกรงพระเจา" ฉะนั้น เราจะวาทานเหลานี้มิไดมีการ
เตรียมตัวมากอนการรับพิธีลางบาปนั้นมิไดเนื่องจากคริสตศาสนจักรเรียกรองใหมีผูสอนความเชื่อ
แกผูจะรับพิธีลางบาป และผูที่มีหนาที่ดังกลาวเราเรียกกันติดปากวา "พอ - แมทูนหัว"5 (Sponsor,
Godfather, Godmother) เราพบวาผูลางบาปที่กลาวถึงในหนังสือกิจการอัครสาวกก็มีพอทูนหัวดวย
"เราจะกลาปฏิเสธ ไมยอมประกอบพิธีลางบาปใหกับคนที่ไดรับพระจิตเชนเดียวกับเราหรือ" (กจ
10:47) ดังนั้น นักบุญเปโตร ซึ่งเปนผูกลาวประโยคขางบนนี้จึงกลายเปนพอทูนหัวของ "Cornelius"
ในลักษณะดังกลาว
นอกจากนั้น ลําดับการเลาเหตุการณการกลับใจของนักบุญเปาโลมีสิ่งหนึ่งที่สะกิดใจเรา
เกี่ยวกับการเตรียมลางบาปของทาน กลาวคือ ทานตาบอด และไมไดทานอะไรเลยเปนเวลา 3 วัน
การอดอาหารนี้ไดกลายเปนธรรมเนียมของผูสมัครเขาเปนคริสตชน และขอเรียนคําสอนเพื่อรับพิธี
ลางบาป ภายหลังไดกลายเปนสวนหนึ่งของเทศกาลมหาพรต ที่เปนระยะเวลาเตรียมตัวพิเศษ
สําหรับผูเตรียมจิตใจเพื่อรับพิธีลางบาปในวันอาทิตยปสกา ระยะเวลาดังกลาวเปนเวลาของการ
ภาวนาและการทรมานตนเพื่อใชโทษบาป เปนระยะเวลาของการขับไลปศาจ "ปศาจชนิดนี้ จะขับ
ไลไดดวยอดอาหารและภาวนา" (มธ 17:21) ระยะเวลาการเตรียมตัวรับพิธีลางบาปจึงเปนชวงของ
การชิงอํานาจระหวางพระเยซูคริสตเจา องคความสวาง กับเจาแหงความมืด6
การเตรียมตัวรับพิธีลางบาปถือเปนเวลาที่ตองมีการอบรมจิตใจอยางเขมขน เปนเวลาของ
การควบคุมตนเองเพื่อเอาชนะความอยาก เวลาของการทรมานตัวใชโทษบาป และชวงเวลาแหงการ
ภาวนา ดังที่มีบันทึกในหนังสือ "Didache" ซึ่งนับไดวาเปนหนังสือคําสอนเลมแรกๆ ของคริสต

5

ศาสนาคริสตกําหนดใหมี "พอหรือแมทูนหัว" หรือ "พอแมอุปถัมภ" เพื่อชวยผูรับพิธีลางบาป หรือชวยบิดา
มารดาของผูรับพิธีลางบาป อบรมและเปนแบบอยางการดําเนินชีวิตคริสตชน.
6
ศาสนาคริสตเชื่อในพระเจาองคเดียว คําวา "เจาแหงความมืด" เปนการเปรียบเทียบถึงจิตชั่วหรือปศาจ ที่เคยเปน
เทวดา อยูรับใชพระเจาบนสวรรคมากอน แตไดตั้งตนเปนใหญ ที่สุดถูกพระเจาขับไลจากสวรรค ตองกลายสภาพ
เปนปศาจ ที่คอยชักจูงใหมนุษยหลงผิดตามที่พวกตนเคยหลงผิด.
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ศาสนจักรยุคแรกๆ มีบันทึกวาใหผูเตรียมตัวรับพิธีลางบาปตองอดอาหาร 1 - 2 วันกอนรับพิธี
(Didache, 7) นอกนั้นมีการใหชื่อใหมแกผูรับพิธีลางบาป ฯลฯ
จึงกลาวไดวา คริสตศาสนจักรตั้งแตแรกเริ่ม ไดมองเห็นความสําคัญของการเตรียมผูรับ
พิธีลางบาป ไดจัดเตรียมพวกเขาอยางเปนขั้นตอนอยางเอาใจใส พวกเขาจะตองรูจักขอความเชื่อ
สําคัญๆ ของศาสนาคริสต ตองรับรูประวัติศาสตรแหงความรอดที่ตนเขาไปมีสวนเกี่ยวของ เขาตอง
มีสวนในชีวิตใหมนี้ มิใชดวยสติปญญาอยางเดียว แตจากประสบการณดวยตนเองดวย นี่คือแกนแท
ของคําวา "กลับใจ" ของศาสนาคริสตในความหมายที่วาเปนการละทิ้งปศาจและสมัครมาเปนศิษย
ของพระเยซูคริสตเจา
1.3 ความหมายและสถานการณการสอนคริสตศาสนธรรม (คําสอน) ในสมัยปตาจารยจนถึง
เริ่มยุคกลางของยุโรป
หลังจากสมัยของบรรดาอัครสาวกแลว บรรดาผูนําของศาสนาคริสต (คริสตศาสนจักร) ที่
สืบตอมา (หรือเรียกพวกทานวา "ปตาจารย7") ยังคงสัตยซื่อตองานดานประกาศขาวดีแหงความรอด
พนตอไปอยางสืบเนื่อง โดยถือวางานสอนคําสอนเปนงานสวนหนึ่งของศาสนบริการดานการ
ประกาศแบบประกาศก (The Prophetic Ministry) ที่ไดรับมอบหมายจากพระเยซูคริสตเจาเอง ในยุค
นี้ เริ่มมีการพัฒนาระบบการเตรียมตัวผูสมัครเขารับพิธีลางบาป หรือที่เรียกวา"คริสตชนสํารอง"
(Catechumenate) ขึ้นอยางชัดเจน กลาวคือมีการริเริ่มการสอนดวยการกําหนดวา การสอนคริสตชน
สํารองนี้เปนหนาที่ของบุคคลที่เปนผูนําของคริสตศาสนจักร โดยเฉพาะบรรดามุขนายกจะทําหนาที่
ในการสอนคําสอน
ตอมา จํานวนของผูสนใจสมัครเขาเปนคริสตชนทวีมากขึ้น ระบบนี้จึงคอยๆ ลดลงไปการ
สอนบรรดาคริสตชนสํารองเหลานี้ มีการเรียกวา "การสอนคําสอน" ซึ่งมีการดําเนินการอยางเปน
ระบบในสมัยของปตาจารย ซึ่งมีการจัดระบบการสอนคําสอน สองลักษณะ ไดแก
1) The Baptismal Catechesis หมายถึง การสอนคําสอนใหกับผูสมัครเพื่อเตรียมตัวรับพิธี
ศักดิ์สิทธิ์ คือ ศีลลางบาป ศีลกําลัง และศีลมหาสนิท8
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ปตาจารย หมายถึง บรรดาผูสอนและอธิบายความเชื่อในศาสนาคริสต ในชวงประมาณหาคริสตศตวรรษแรก.
คําวา “ศีล (ศักดิ์สิทธิ์)” แปลจากภาษาอังกฤษวา Sacraments คําวา “ศีล” นี้ เปนศัพทเฉพาะของศาสนาคริสต
โรมันคาทอลิก (ซึ่งไมไดมีความหมายวา “ขอหาม” ตามคําวา “ศีล” ของพุทธศาสนา) คําวา “ศีลศักดิ์สิทธิ์” ของ
คาทอลิ ก หมายถึ ง การประกอบพิ ธี ก รรมทางศาสนาคริ ส ต อั น เป น เครื่ อ งหมายภายนอกเพื่ อ แสดงออกถึ ง
ความสัมพันธของศาสนิกชนกับพระเจา เปนเครื่องหมายถึงการประทานพระพรของพระเจา ในศาสนาคริสต
โรมันคาทอลิกประกอบดวยศีลศักดิ์สิทธิ์เจ็ดประการ ไดแก ศีลลางบาป (Baptism) ศีลกําลัง (Confirmation)
ศีลมหาสนิท (Communion) ศีลอภัยบาป (Confession) ศีลสมรส (Matrimony) ศีลบวช (Order) และศีลเจิมคนไข
(Anointing of the Sick)
11
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2) The Mystagogical Catechesis หมายถึง การสอนคําสอนใหกับผูที่รับพิธีศีลลางบาปแลว
เพื่อใหเกิดความรูสึกลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับชีวิต ความเชื่อและการดําเนินชีวิตคริสตชน ซึ่งโดย
ปกติแลวจะดําเนินการในรูปแบบของการเทศนในระหวางพิธีกรรมตางๆ
สมัยปตาจารยนี้ มีการสอนคําสอนมากมายหลายสํานัก เชน คําสอนของนักบุญเคลเมนต
แหงอเล็กซานเดีย (St.Clement of Alexandia, ค.ศ. 150-215) คําสอนของนักบุญเทโอดอ แหงมอฟ
ชูเอสเตีย (St. Theodore of Studion, ค.ศ. 758-826) คําสอนของนักบุญชีรีล แหงเยรูซาเลม (St. Cyril
of Jerusalem,ค.ศ. 315 - 386) คําสอนของนักบุญออกุสติน9 (St. Augustineof Hippo, ค.ศ. 354-430)
ฯลฯ
ดังนั้นในสมัยปตาจารย คําวา "การสอนคําสอน" จึงหมายถึงการสอนสมาชิกใหมเกี่ยวกับ
ความเชื่อศรัทธาของคริสตชน ซึ่งมีอยูสองระยะ ดวยกัน คือ กอนการรับพิธีลางบาปและหลังการรับ
พิธีลางบาป การสอนคําสอนจึงเปนการใหการอบรมเรื่องความเชื่อศรัทธา สวนการเทศน
(Kerygma)หรือการประกาศพระวรสาร (Evangelization) มุงหวังเพื่อใหเกิดความเชื่อในพระเยซู
คริสตเจาในระยะแรกเริ่ม เมื่อผูสมัครยอมรับวาพระเยซูคริสตเจาเปนพระผูไถของเขาแลวจึงนําเขา
สูการสอนเกี่ยวกับคําสั่งสอนของพระเยซูคริสตเจา (ในชวงนี้แหละที่เรียกวา “การสอนคําสอน”)
สอดคลองกับ อันตนนีโอ โฆเช กายเย (2550) ที่อธิบายลักษณะเฉพาะของการสอนคําสอนในยุค
ปตาจารยวา เปนการสอนคําสอนผูใหญ ผูที่เรียนคําสอนคือผูที่รับความสวาง ทําใหเห็นกิจการ
อัศจรรยของพระในประวัติศาสตรและธรรมล้ําลึกของพระองค ใชวิธีเลากิจการของพระเจาใน
ประวัติศาสตรแหงความรอดพน และใหเขาใจพิธีกรรมซึ่งเปนกิจการอัศจรรยของพระเจาที่เกิดขึ้น
ในปจจุบัน รูปแบบนี้เรียกวา "Biblico-Liturgical Catechesis"
อยางไรก็ตาม สถานการณการสอนคริสตศาสนธรรมในยุคแรกๆ ของคริสตศาสนาเต็มไป
ดวยความยากลําบาก เนื่องจากผูนับถือศาสนาคริสต ไดถูกเบียดเบียนอยางรุนแรงในคริสตศตวรรษ
แรก ๆ จากทางอาณาจักรโรมัน แตทั้ง ๆ ที่ถูกเบียดเบียนเปนระยะเวลาคอนขางยาวนาน(ราวค.ศ. 63
- 313) แตคริสตศาสนจักรไดเจริญขึ้น มีการพัฒนาตนเองทั้งทางดานระบบการทํางาน ดานพิธีกรรม
แตละพิธี (ศีล) ศักดิ์สิทธิ์ มีพระพรเฉพาะ ไดแก พิธีลางบาป ทําใหไดรับพระหรรษทานแหงการเปน
บุตรของพระเจา พิธีกําลังทําใหไดรับพระหรรษทานจากพระจิตเจาเพื่อทําใหคริสตชนเขมแข็ง พิธีศีลมหาสนิท
ทําใหไดรับพระเยซูเจาเขามาในชีวิต ทําใหมีความสัมพันธกับพระเจาและเพื่อนพี่นอง พิธีอภัยบาป ไดรับพระ
หรรษทานแหงการคืนดีกับพระเจา พิธีเจิมผูปวย ทําใหไดรับพระหรรษทานแหงการบําบัดรักษาโรคภัยทางกาย
และจิต พิธีแตงงาน ทําใหไดรับพระหรรษทานในการดําเนินชีวิตครอบครัว และพิธีบวช ทําใหไดรับพระหรรษ
ทานในการเปนผูแทนของพระเยซูเจาบนโลก.
9
ทานไดจัดทําหนังสือคําสอนชื่อ De Catechizandis Rubidus (การสอนคําสอนสําหรับผูแรกเริ่ม) ถือเปนผลงานที่
ยอดเยี่ยมชิ้นหนึ่งของนักบุญออกุสติน.
12

และการประกาศขาวดีแหงความรอด เริ่มมีการกอตั้งคณะนักบวชฤาษีในที่ตางๆ ขึ้น เริ่มมีนัก
เทววิทยาคนสําคั ญๆ ที่พยายามป องกันและโตแ ย งความหลงผิดในการสอนคริ สตศาสนธรรม
ภัยจากทางบานเมืองก็ดี จากความพลาดพลั้งหลงผิดของผูสอนบางทานก็ดี ไดกลายเปนแรงผลักดัน
ใหบรรดาผูประกาศขาวดีไดเอาใจใสในการเตรียมตัวผูขอรับพิธีลางบาปดวยความเอาใจใส และมี
การดําเนินการอยางรอนรนมากขึ้น
การสอนคําสอนไดมีการปรับและเปลี่ยนใหเขากับกาลสมัยตลอดมา ทั้งนี้ เพื่อใหตรงกับ
ความตองการของสถานการณและสภาพแวดลอมในสมัยนั้น ๆ ตัวอยางเชน ระบบการสอนคําสอน
ใหกับบรรดาผูสนใจ หรือที่เรียกวา"คริสตชนสํารอง" นั้น ไดปรับเปลี่ยนไป เนื่องจากผูสนใจสมัคร
เขานับถือศาสนาคริสตมีจํานวนมากขึ้น โดยเฉพาะในศตวรรษที่ 4 หลังจากพระจักรพรรดิองคหนึ่ง
ของจักรวรรดิโรมัน (จักรพรรดิ์คอนสแตนติน, ค.ศ. 313) ไดสมัครเขานับถือคริสตศาสนา สงผลให
ชาวโรมันหันมานับถือดวย เหตุผลอีกประการหนึ่ง ก็คือ การอนุญาตใหมีการลางบาปเด็กๆ ได
สอดคลองกับ ประวิทย พงษวิรัชไชย (2550) ที่อธิบายวา การที่ศาสนาคริสตไดรับเสรีภาพในการ
ประกาศศาสนา และมีพระราชโองการของพระจักรพรรดิโรมันพระนามวา "คอนสแตนติน" ให
พลเมืองมีเสรีภาพในการถือศาสนา (ค.ศ. 313) องคจักรพรรดิเองก็ทรงเลื่อมใสในศาสนาคริสต
สงผลใหพลเมืองในอาณาจักรโรมัน เริ่มตนจากกลุมชนชั้นสูงในจักรวรรดิ์เริ่มเขานับถือศาสนา
คริสต ประชาชนในชนบทก็เริ่มสนใจ ยอมรับและเลื่อมใสคริสตศาสนาแทนความเลื่อมใสเดิมที่มัก
เปนลัทธิทางไสยศาสตรและการนับถือเทพเจาตางๆ รวมทั้ง
ผูสมัครเขาเปนคริสตชนในยุคนี้ มีทั้งพวกที่ถือวัฒนธรรมกรีกและวัฒนธรรมโรมัน ฉะนั้น
จึงไดมีการพยายามปรับวัฒนธรรมตางๆ ใหเขาไดกับพระวรสารที่ถือกําเนิดในบรรยากาศสังคมยิว
บรรดาผูสอนและอธิบายความเชื่อในศาสนาคริสตยุคแรก (บรรดาปตาจารย) ที่มีทั้งพวกใชภาษา
กรีกและละตินจึงไดสรางสมผลงานทางเทววิทยาไวเปนมรดกตกทอดมาถึงคริสตชนรุนหลังเปน
อันมาก
ตอมา เมื่อพวกอนารยชน (กลุมชนที่ลงมาจากทางยุโรปภาคเหนือ10) เขามามีอํานาจทาง
บานเมืองแทนพวกโรมันและกรีก คริสตศาสนจักรตองปรับตัวตามความจําเปนที่จะตองอบรม
บุคคลที่สมัครมานับถือศาสนาคริสต ซึ่งเปนบุคคลที่ไมคอยไดรับการศึกษาอยางเปนระบบ สงผล
ใหคริสตศาสนจักรใหความสําคัญตอการจัดตั้งสถาบันการสอนคริสตศาสนธรรมอยางจริงจัง ซึ่ง
ประวิทย พงษวิรัชไชย อธิบายไวดังนี้ (2550)

10

หรือเรียกวาพวก Barbarians.
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1) กําเนิดสถาบันการสอนคริสตศาสนธรรม (คําสอน)
หลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร เ กี่ ย วกั บ การกํ า เนิ ด สถาบั น การสอนคริ ส ตศาสนธรรม
คอนขางคลุมเครือ พบวาเริ่มตนตั้งแตยุคแรกๆ ของคริสตศาสนจักร มีหลักฐานจากนักบุญยูสติน
(ราว ค.ศ. 100-165) ที่กลาวถึงการดําเนินงานของสถาบันดังกลาวจากงานเขียนของทาน ตอมาราว
เริ่มตนคริสตศตวรรษที่ 3 มีเอกสารตางๆ ที่บรรยายการดําเนินงานของสถาบันดังกลาววาไดมีการ
จัดตั้งและดําเนินการในที่หลายแหงดวยกัน และในเวลาใกลเคียงกัน
คริสตศาสนจักรใหความสําคัญตอการจัดตั้งสถาบันการสอนคริสตศาสนธรรม สถาบัน
คําสอนที่มีชื่อเสียงมากในขณะนั้นมีทั้งที่กรุงโรม ที่กรุงอเล็กซานเดรียและที่ซีเรีย ซึ่งพอจะสรุปได
วามีลักษณะการดําเนินงานที่คลายคลึงกัน ซึ่งนักบุญฮิปโปลิต (ราว ค.ศ. 236)
ไดบรรยายการทํางานของสถาบันคําสอนที่กรุงโรมในหนังสือ Traditio Apostolica (ราว ค.ศ. 250)
ไวยอ ๆ ดังนี้
1.1) ระยะเวลาการอบรมประมาณ 3 ป (บางแหงอาจสั้นกวา เชน ที่สเปน ใชเวลา 2 ป)
1.2) ผูเรียนคําสอนใชเวลาดังกลาวในการศึกษาคําสอนและฝกหัดเจริญชีวิตคริสตชน
เชน การถือตามพระบัญญัติ ตลอดจนการฝกฝนคุณธรรมตางๆ การที่คริสตศาสนจักรใชเวลานาน
ในการสอนและอบรมผูจะเปนคริสตชน เนื่องจากชวงการเริ่มตนการจัดตั้งสถาบันการอบรม
คริสตศาสนธรรมนั้น มีการเบียดเบียนศาสนา และหลายๆ คนที่เขามานับถือศาสนาคริสตแลว แตยัง
ไมเขมแข็งมั่นคงในความเชื่อไดยอมทิ้งไป นับเปนที่สะดุดตอคริสตชนอื่นๆ ไมนอย นอกจากนั้น
คริสตศาสนจักรยังเรียกรองการดําเนินชีวิตคริสตชนที่แทจริงมากกวาจํานวนของผูเขามานับถือ
ศาสนาคริสต ฉะนั้น จึงใหความสําคัญตอการใชเวลาในการฝกฝนอบรมผูเตรียมตัวเปนคริสตชน
อยางมีคุณภาพมากกวาปริมาณ
2) ลักษณะการดําเนินงานการสอนคริสตศาสนธรรม(คําสอน) และเตรียมผูสมัครขอรับพิธี
ลางบาป
การรับบุคคลผูหนึ่งเขาเปนคริสตชน ไดมีการกระทําเปนขั้น ๆ ดังตอไปนี้
2.1) การรับสมัครและการคัดเลือกครั้งแรก
ผูสมัครเรียนคําสอนตองแสดงความจํานง และยื่นรายชื่อ แลวจะมีการสอบประวัติ
เปนตนจากผูที่แนะนําและรับรองมา จากนั้นจะไดรับการอบรมจากครูคําสอนมีการหัดสวดภาวนา
บอยๆ มีการอธิบายขอความจากพระคัมภีรโดยเนนพระวรสารเปนพิเศษ เมื่อจบระยะการอบรม
ขั้นตนนี้ ครูคําสอนจะทําการปกมือเหนือผูสมัครเรียน และมีบทภาวนาพิเศษสําหรับพวกเขา มีการ
สอบเรื่องความประพฤติและเนนหนักเปนตนดานเมตตาจิต ตามจิตตารมณคริสตชน การสอบ
ดังกลาวทําในที่ประชุม จัดเปนการคัดเลือกขั้นแรก
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2.2) การเขารวมวจนพิธีกรรม
ขั้นนี้เปนขั้นที่สอง และมักเริ่มพรอมกับเทศกาลมหาพรตโดยคริสตศาสนจักรออก
ประกาศวา "ใกลวันสมโภชปาสกาแลว จงแจงชื่อเพื่อขอรับพิธีลางบาป" (Ecce Pascha est, da
nomen ad baptismum) ในขั้นนี้ผูสมัครเปนคริสตชนจะไดรับเชิญใหเขารวมพิธี ฟงบทอานจากพระ
คัมภีร (รวมในวจนพิธีกรรม) จะมีการปกมือ มอบบท "สัญลักษณคณะอัครสาวก" และบทภาวนาไล
ปศาจ สําหรับพิธีไลปศาจนี้ถาประกอบขึ้นในวันใกลวันรับพิธีลางบาป ผูนําคริสตศาสนจักรในแต
ละแหง (มุขนายก)จะเปนผูประกอบพิธีดังกลาว
2.3) การเตรียมตัวระยะใกลรับพิธีลางบาป
ระหวางสามวันกอนวันรับพิธีลางบาป ซึ่งตามปกติทําในวันอาทิตยปสกา11 จะมีพิธี
พิเศษสําหรับผูจะเปนคริสตชนใหม ในวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ เขาจะตองชําระรางกายอยางหมดจด
ในวันศุกรศักดิ์สิทธิ์จะตองทรมานตน ใชโทษบาปดวยการอดอาหาร และในวันเสารศักดิ์สิทธิ์
จะตองเขาพิธีรับเรียกจากมุขนายก หรือผูนําคริสตศาสนจักรในแตละทองถิ่นซึ่งเปนผูประกอบพิธี
ไลปศาจ และเปาลมเหนือเขาพรอมทั้งเจิมอวัยวะสําคัญบางสวนของรางกาย อาทิ หนาผาก อก จมูก
และหู
2.4) การรับพิธีลางบาป
การประกอบพิธีลางบาป กระทํากันในคืนวันเสารศักดิ์สิทธิ์ โดยมีลําดับพิธีคือ การ
ประกาศทิ้งปศาจ การเจิมน้ํามันการประกาศวาจะกราบไหวนมัสการพระตรีเอกภาพ12 การถามตอบ
ขอความเชื่อสําคัญๆ แลวจึงถึงพิธีลางบาป โดยจุมตัวลงในน้ําสามครั้ง ตามดวยการเจิมน้ํามันอีก
ครั้งหนึ่ง จากนั้นผูประกอบพิธีจะภาวนาเพื่อความมั่นคงหนักแนนของผูรับพิธีลางบาปใหมหลังจาก
พิธีลางบาป ยังมีการอบรมตอโดยมีผูรับรอง (ที่ภายหลังเรียกกันวาพอแมทูนหัว) เปนผูดูแลใกลชิด
คอยตักเตือนแนะนําลูกทูนหัว (Godson, Goddaughter) ของตน
3) ยุครุงเรืองของสถาบันคริสตศาสนธรรม (คําสอน)
คริสตศาสนจักรไดจัดตั้งสถาบันคําสอนขึ้นในที่หลายๆ แหงในเวลาไลเลี่ยกัน อีกทั้ง
โครงสรางของระบบการทํางานก็คลายคลึงกันมาก จึงมิอาจกําหนดลงไปไดแนนอนวา ที่ใดเปนที่
ที่ไดริเริ่มและพัฒนาสถาบันดังกลาวนี้กอนใครหมด อยางไรก็ดีเปนที่ยอมรับกันวาชวงเวลาระหวาง
คริสตศตวรรษที่ 3-4 เปนยุคที่สถาบันคําสอนเจริญรุงเรืองมาก ที่สุด เวลาดังกลาวนี้นับไดตั้งแตเมื่อ
11

การสมโภชการคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจา ซึ่งในระหวางสัปดาหจะมีการระลึกถึงพระทรมาน การ
สิ้นพระชนมและทําการสมโภชพระเยซูคริสตเจากลับคืนชีพ โดยมีสามวันสําคัญ คือ วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ ศุกร
ศักดิ์สิทธิ์ เสารศักดิ์สิทธิ์และอาทิตยปสกา.
12
ศาสนาคริสตเชื่อในพระเจาองคเดียว ที่ทรงสรางความสัมพันธกับมนุษยในแบบสามพระบุคคล ไดแก พระบิดา
พระบุตร (พระเยซูคริสตเจา) และพระจิตเจา หรือที่เรียกวา "พระตรีเอกภาพ".
15

จักรพรรดิ์คอนสแตนตินไดทรงประกาศวา ศาสนาคริสตเปนศาสนาที่รัฐรับรอง (ค.ศ.313)
จนกระทั่งถึงสิ้นสมัยของพระสันตะปาปา เยลาซิอูส (Gelasius, ค.ศ. 496) ยุคดังกลาวเปนยุคที่มีการ
ขยับขยายปรับปรุงพัฒนาสถาบันคําสอนมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจากสาเหตุสนับสนุนหลายประการ
ทั้งทางการเมืองและทางวัฒนธรรม จึงสรุปสาเหตุสําคัญๆ ที่ชวยใหสถาบันคําสอนรุงเรืองมากใน
ยุคนี้ไดดังตอไปนี้
3.1) การประกาศรับรองศาสนาคริสต จากทางฝายบานเมืองทําใหมีผูเขามานับถือศาสนา
คริสตมากขึ้น ทั้งในวงราชการและคนชั้นสูงในขณะนั้น เพราะมีเหตุผลทางการเมืองเขามาพัวพัน
ดวย
3.2) ผลประโยชนทางกฎหมาย การไดรับสิทธิและความคุมครองจากรัฐในเมื่อตนตองใช
เวลาในการปฏิบัติศาสนกิจ ทําใหเกิดความสนใจตอศาสนาคริสตมากขึ้น
3.3) เมื่อมีผูสนใจสมัครเรียนคําสอนมากขึ้น ทางสถาบันก็จําตองขวนขวายหาอาจารยดีๆ
และเพิ่มจํานวนใหมากขึ้นเพื่อมาชวยอบรมสั่งสอน ทําใหเกิดความกระตือรือลนในการเตรียมครู
สอนคริสตศาสนธรรม
3.4) ในบรรดาผูสมัครที่เขามาเรียนคําสอน มีหลายคนยังไมอยากรับพิธีลางบาป แต
ขอใหเก็บชื่อของตนไวเปนเพียงแคผูสมัครเรียนคําสอน เพราะเกรงวาถาตนรับพิธีลางบาปเปน
คริสตชนแลวอาจถูกเรียกรองใหทําการใชโทษบาปอยางหนัก เปนตนในระยะแรก ๆ ที่เขาเปน
คริสตชน บางคนก็ยังอาจติดใจอยูกับขนบธรรมเนียมหรือพิธีกรรมบางอยางในศาสนาเดิมของตน
ซึ่งถาหากตนเขาเปนคริสตชนอยางเปดเผยแลว ก็ตองงดเวนการไปรวมพิธีเหลานั้น จึงหนวงเหนี่ยว
รอการรับพิธีลางบาปไวตอนปลายชีวิตทั้งหมดสิ่งตาง ๆ บางประการที่กลาวมาขางบนนี้ไดเปน
แรงผลักดันจากภายนอกใหมีการสงเสริมและขยับขยายงานดานสถาบันคําสอนมาก แตที่สําคัญก็คอื
บรรดาปตาจารยของคริสตศาสนจักรไดมีความรอนรนในการประกาศขาวดีแหงความรอดและใน
การอภิบาลสัตบุรษอยูเสมอ ทานเหลานี้ไดมอบผลงานทางเทววิทยาและคําสอนแกพวกคริสตชน
รุนหลังเปนจํานวนมาก
มีหนังสือเลมหนึ่ง ที่เราควรพูดถึงเปนพิเศษก็คือ หนังสือ "วาดวยการสอนคําสอน
ชาวบาน" (De catechizandisrudibus) ของนักบุญออกัสติน (ค.ศ. 400) หนังสือเลมนี้ใหแนวการ
สอนคําสอนแกเรา และทุกวันนี้เรากําลังหวนไปคิดถึงความสําคัญหลายๆ ประการที่ทานไดกลาวไว
แลวในหนังสือดังกลาว เนื้อหา ในหนังสือเลมนี้ทานไดเนนถึงความสําคัญของครูสอนคริสตศาสนธรรม ที่ตองไดรับการเตรียมตัวและอบรมมาอยางดี ทานยังบอกวา การสอนคําสอนควรเนนหนัก
ดานประวัติศาสตรความรอดนั้น มิใชสอนแตเพียงดานบทบัญญัติหรือศีลธรรมแตอยางเดียว ทาน
ชี้ใหเห็นวา คําสอนมีเปาหมายชัดเจน กลาวคือใหผูฟงไดเกิดความเชื่อเลื่อมใส เมื่อเลื่อมใสแลวจะ
ไดมีความวางใจ และผลที่ตามมาก็คือจะรักไดงายขึ้น เมื่อคนหนึ่งรักพระเจาอยางจริงใจ เขาก็จะ
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ดําเนินชีวิตคริสตชนไดอยางครบครันตามวาทะของทานนักบุญที่กลาวไวในแหงอื่นวา "ขอใหรัก
จริงๆ เถิดแลวจะทําอะไรก็ตามใจ" (Ama et fac quod vis)
4) ยุคเสื่อมของสถาบันการสอนคริสตศาสนธรรม (คําสอน)
ที่สุด ลวงมาถึงคริสตศตวรรษที่ 5 มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนเกี่ยวกับการทํางานของ
สถาบันคําสอน ความสําคัญและบทบาทของสถาบันดังกลาวคอยๆ ลดลง จนเสื่อมไปในที่สุด จึง
สรุปสาเหตุใหญๆ ที่ทําใหสถาบันนี้เสื่อมลงไดดังตอไปนี้
4.1) ประชากรสวนใหญในจักรวรรดิ์โรมันลวนเปนคริสตชนกันแลว ฉะนั้น การสอนคํา
สอนและเตรียมพิธีลางบาปผูใหญจึงไมสูมีบอยนัก
4.2) เนื่องจากพิธีกรรมและธรรมเนียมคริสตชน ไดแผวงกวางออกไป จึงทําใหมีการลด
"การสอบสวนดานความประพฤติ" แลวลดการดําเนินงานที่เคยทําเปนขั้นๆ กอนพิธีลางบาปลงมาก
จนเหลือเพียงดานพิธีกรรมซึ่งก็ทํากันแบบงายๆเชนพิธีไลปศาจและการเจิมน้ํามัน
4.3) ไดมีหนังสือพิธีกรรมเกี่ยวกับการประกอบพิธี (ศีล) ศักดิ์สิทธิ์ออกมาในสมัยของ
พระสันตะปาปา เยลาซิอูส (ราว ค.ศ. 490) เรียกวา "Sacramentarium Gelasianum"13 เปนหนังสือที่
ไดปรับปรุงและลดเวลาของการประกอบพิธีใหสั้นลงมากการเตรียมตัวของผูรับพิธีลางบาปจึงทํา
กันในระยะเวลาสั้นเขา
4.4) การสมัครเขาเปนคริสตชนของชาวเยอรมันนีและชาวสลาฟ (Slave) จากยุโรป
ตะวันออกเปนจํานวนมากและหลายครั้งสมัครมาเปนคริสตชนแบบเปนเมืองๆ (Mass Conversion)
การเตรียมผูรับพิธีลางบาป จึงกระทํากันแบบเรงรีบ ทําใหมิอาจสอนคําสอนแบบเปนขั้นตอน
เหมือนในสมัยแรกๆ ได
4.5) ภาระหนาที่ในการสอนคําสอน เปลี่ยนมาเปนความรับผิดชอบของผูที่เปนบาทหลวง
โดยสิ้นเชิง ครูสอนคริสตศาสนธรรมที่เปนฆราวาสคอยๆ หมดความหมายไป การสอนคําสอน
เปลี่ยนรูปมาเปนบทเทศนและจํากัดลงมาเหลือแคกระทํากันในพิธีกรรมเทานั้น
คริสตศาสนจักรยุคดังกลาว กําลังอยูในภาวะตองปรับตัวใหเขากับสังคมสมัยนั้น ที่กําลัง
เปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งจักรวรรดิโรมันอันยิ่งใหญคอยๆ เสื่อมลงกลายเปนแควนเล็กแควนนอย
คริสตศาสนจักรหันมาเอาใจใสจัดการสอนคําสอนเด็กเล็กที่ลางบาปแลวแทนการสอนกอนลางบาป
การสอนเด็กจึงเนนหนักไปทางดานเนื้อหาและความจําจนกลายเปน "วิชาคําสอนและเทววิทยา" ซึ่ง
ภายหลังไดกอใหเกิดความหางเหินกันไปบางระหวาง "ความรูทางพระสัจธรรม กับชีวิตประจําวัน”
(Doctrine & Life) สิ่งนี้เปนสิ่งหนึ่งที่มีหลายคน วิพากษวิจารณกันในสมัยนี้ แตหากจะไดเขา
ใจความเปนมาแตแรก คงจะไมมองการทํางานของคริสตศาสนจักรในแงราย ตรงขามทุกคนมี

13

มีการรวมเลม ราว ค.ศ. 750.
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หนาที่ชวยกันฟนฟูจิตตารมณที่ถูกตองขึ้นใหม ซึ่งก็เปนเปาหมายของการทํางานของคริสตศาสนจักรหลังสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 นั่นเอง
1.4 ความหมายและสถานการณการสอนคริสตศาสนธรรม (คําสอน) ในยุคกลางของยุโรป
และสมัยปฏิรปู ศาสนา (Protestant Reformation)
คําวา “ยุคกลางของยุโรป” ตามการพิจารณาในเรื่องประวัติการสอนคริสตศาสนธรรม
หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 7 จนถึงปลายคริสตศตวรรษที่ 15 หรือพูดอีกนัยหนึ่ง
จนถึงยุคปฏิรูปของลัทธิโปรแตสตันท14 (Protestant Reformation) และสภาสังคายนาแหงเมือง
เตรนท (Council of Trent) เปนที่เห็นชัดวาระยะเวลาหลายรอยปที่จัดเขาอยางหลวมๆ วาเปนยุค
เดียวกัน ยอมไมเหมือนกันระหวาง ตนยุค กลางยุค และปลายยุค คําสอนที่จัดทําขึ้นและสอนในที่
ตางกันในเวลาตางกัน แมจะอยูในยุคเดียวกันก็ยอมแตกตางกันไปไมนอย รวมทั้งผลที่ไดรับดวย แต
ที่เราถือวาการสอนคําสอนในระหวางเวลาอันยาวนานดังกลาวนั้น พอจัดไดวาเปนยุคเดียวกัน ก็
เพราะลักษณะของการดําเนินงานในยุคดังกลาวแตกตางจากลักษณะการทํางานประกาศขาวดีแหง
ความรอดในยุคแรก และก็ตางจากที่ทํากันในยุคใหมนี้ดวย
ลักษณะเฉพาะบางประการของการสอนคําสอนในยุคกลาง ที่แสดงถึงสภาพการ
ทํางานดานสอนคําสอนในยุคดังกลาว ดังตอไปนี้ (ประวิทย พงษวิรัชไชย, 2550)
1) องคประกอบตาง ๆ ที่ทําใหการสอนคริสตศาสนธรรม (คําสอน) ในยุโรปยุคกลาง
ยุคกลางเปนยุคที่เนนหนักในการสอนคําสอนพวกเด็กที่ลางบาปแลว แตยังขาด
ความรูลึกซึ้งทางศาสนา ซึ่งแตกตางจากเปาหมายของการสอนคําสอนในยุคแรก เพราะใน
คริสตศตวรรษแรกๆ มุงสอนใหคนเขาเปนคริสตชนและเตรียมรับพิธีลางบาปเมื่อเปนเชนนี้
เปาหมายของการสอนในยุคกลาง จึงมุงหนักทางดานการอธิบายเนื้อหาและคอยๆ เพิ่มรายละเอียด
มากขึ้นจนกลายเปนการแสวงหาความลึกซึ้งทางดานสติปญญา ขณะเดียวกัน มิไดเนนภาคธรรมปฏิบัติใหมากควบคูกันไป การสอนคริสตศาสนธรรมจึงกลายเปนเรื่องของสติปญญามากกวาเรื่อง
ของการปฏิ บั ติ ส าเหตุ อี ก ประการหนึ่ ง ที่ ทํ า ให ทั้ ง ผู ส อนและผู เ รี ย นในขณะนั้ น ได ม องข า ม
ความสําคัญดานนี้ ก็เพราะธรรมเนียมคริสตชนไดเผยแผในสังคมทั่วไปในขณะนั้น ผลที่ตามมาคือ
เกิดความไมตอเนื่องกันระหวางการเรียนที่สูงสง และการดําเนินชีวิตอีกแบบหนึ่ง อีกสิ่งหนึ่งที่นา
สลดก็คือ เมื่อสถาบันคําสอนเสื่อมลงและสูญสิ้นไปในที่สุดนั้น คริสตศาสนจักรก็มิไดจัดตั้งสถาบัน
ใดที่คลายคลึงขึ้นมาแทน คงมีแตองคการยอยๆ ที่ริเริ่มกันเองในระหวางพวกนักบวชฤาษีคณะตางๆ
ที่จัดใหมีสํานักศึกษาพระสัจธรรมและเทววิทยาขึ้น โดยเฉพาะการขาดการติดตามความรูดาน
คริสตศาสนธรรมในบรรดาคริสตชนทั่วไป สภาพดังกลาวนับเปนสภาพทั่วๆ ไปของสังคม และ
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การแยกตัวของคริสตชนกลุมหนึ่งในราว ค.ศ. 1500 ที่ไมยอมรับอํานาจของพระสันตะปาปาและไดจัดระบบ
ความเชื่อตามแบบของตน.
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คริสตศาสนจักรในยุคนั้น เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดชองวางชนชั้นระหวางพวกนักศึกษาวิชาพระ
สัจธรรมในศาสนาคริสต และชาวบานทั่วไปที่ไมคอยมีความรูดานพระสัจธรรมในศาสนามากนัก
นอกนั้นเรายังพบวาองคประกอบอีกหลายประการที่ทําใหเกิดภาพพจนใหมของการสอนคําสอนขึ้น
ไดแก
1.1) คานิยมของสังคม
บรรยากาศสังคมขณะนั้นสรางความรูสึกวา ทุกคนเปนคริสตชน ฉะนั้น ทุกคน
ไปรวมพิธีในโบสถ ทุกคนถือตามพระบัญญัติเหมือนกัน ฯลฯ พิธีกรรมทางศาสนาจึงมีความสําคัญ
ตอรัฐ จนที่สุดหลายอยางกลายเปนรัฐพิธีไป เชน กองตํารวจเกียรติยศยืนเรียงรายเวลาประกอบ
พิธีกรรมในวัด ฯลฯ มีการแปลความหมายของพระคัมภีรโดยดึงเอารัฐพิธีเขาไปเกี่ยวของ เชน มีการ
หาความหมายจากพระคัมภีรวาในสวรรคมีการทําพิธีอยางนี้อยางนั้นอยางไร พระคัมภีรตอนไหน
กลาวพาดพิงถึงพิธีเชนนั้นบาง แลวก็เอามาประยุกตกับพิธีแตงตั้งบรรดาอัศวินชั้นตางๆ พิธีสวม
มงกุฎจักรพรรดิ ฯลฯ
สิ่งที่ตามมาจากความเขาใจลักษณะดังกลาวทําใหการสอนคําสอนบิดเบือนจาก
เปาหมายที่แทจริง จนเปนเหตุใหมีผูวิจารณในภายหลังวาลักษณะการกระทําเชนนี้เปนลักษณะที่
กอใหเกิด "ลัทธิระเริงชัย"(Triumphalism) แบบหนึ่งขึ้นในคริสตศาสนจักร ที่เนนความสุขความชื่น
ชมยินดี ซึ่งถือวา เปนคนละเสนทางกับทางไมกางเขนอันยากลําบากที่พระเยซูคริสตเจาไดเผชิญ
และทรงสอนใหคริสตชนดําเนินตามแบบอยางของพระองค
1.2) มีการเปลี่ยนแปลงดานผูสอนคําสอน
จากเดิม ในยุคแรกๆ ของคริสตศาสนจักร มุขนายกเปนผูสอนคําสอนและเปน
ผูรับคริสตชนใหมเอง ลวงมาถึงยุคกลาง หนาที่ดังกลาว เปลี่ยนมาอยูกับบรรดาบาทหลวง (ผูชวย
ของมุขนายก) ตามหมูบานที่อยูตามชนบท มุขนายกจะตั้งสํานักของทานในหัวเมืองและหลายครั้งก็
ทําหนาที่ผูปกครองเมืองไปดวย งานดานการอภิบาลสัตบุรุษเปลี่ยนมาอยูในความดูแลของ
บาทหลวงแทบทั้งสิ้น บาทหลวงเปนผูประกอบพิธีลางบาป ฯลฯ มีการแบงเขตทํางาน เขตปกครอง
นาน ๆ ครั้ง มุขนายกจะออกไป เยี่ยมเยียนสัตบุรุษและสอนคําสอนกันสักครั้ง ทําใหเกิดความตกต่ํา
ดานความสนใจเรียนคําสอน กลายเปนวาเรียนเพื่อเตรียมถูกสอบคําสอนจากมุขนายก
1.3) มีการสรางธรรมเนียมหนึ่งขึ้นในบรรดาคริสตชน
กลาวคือ เกิดลักษณะคลายครอบครัวแบบใหมในคริสตศาสนจักร เนื่องจากผูรับ
พิธีลางบาปมักเปนเด็กเล็ก ฉะนั้น พอแมทูนหัวจึงตองรับผิดชอบบรรดาลูกทูนหัวของตนในเรื่องคํา
สอน ทําใหมีการแยกแยะเกินไปวา ภาระการสอนคําสอนเด็กเล็กอยูในความรับผิดชอบของฆราวาส
สวนบาทหลวงและนักบวชรับสอนพวกเด็กโตและคนหนุมๆ สาวๆ ตามสถาบันตางๆ ที่จัดตั้งขึ้น
การแยกแยะเชนนี้ บอยครั้งทําใหเด็กเล็กขาดผูรับผิดชอบตอการศึกษาอบรมดานคําสอนอยางจริงจัง
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และอยางมีระบบกฎเกณฑ สิ่งที่พวกเขาเรียนรูมักเปนแตบทสวดบางบทพระบัญญัติสําคัญๆสวน
เรื่องความหมายลึกซึ้ง หรือคําสอนขั้นสูงขึ้น ถาพวกเขาเผอิญไดมีโอกาสเขาศึกษาตามสํานัก ก็
นับวาเปนโชคดีของตนมิฉะนั้นก็เริ่มออกทํางานในทุง และเติบโตขึ้นโดยขาดความรูคําสอนที่
จําเปน
2) ความใสใจและการวางกฎเกณฑของคริสตศาสนจักรในเรื่องการสอนคริสตศาสนธรรม (คําสอน) ในยุโรปยุคกลาง
แม ว าจะมีสถานการณทางสังคม การเมืองและวิถีชีวิ ตของประชาชนในสังคมที่
ปรับเปลี่ยนไป แตคริสตศาสนจักรมิไดเพิกเฉยตอความรับผิดชอบการสอนคริสตศาสนธรรม เห็น
ไดจากมีคําสั่งและประกาศตางๆ กระตุนเตือนพอแมคริสตชนใหสํานึกความรับผิดชอบการสอน
คริสตศาสนธรรมตอลูกหลานเสมอ สภามุขนายกในแขวงตางๆ (Synod) ไดออกสาสนเวียนเปน
ระยะๆ กําชับใหสอนเด็กๆ เรื่องบทขาแตพระบิดา (The Lord'sPrayer) บทขาพเจาเชื่อถึงพระเจา
(Apostles' Creed) บทวันทามารีอา (Hail Mary) มีการเรียกรองให พอแมของเด็กที่รับพิธีลางบาป
พยายาม "ซ้ําบทเทศนที่ตนไดฟงมาจากโบสถใหลูกๆ ฟง "สาสนเวียนเชนนี้ชี้แจงไวดวยวา หนาที่
ดังกลาว พอแมจะบายเบี่ยงไมได
นอกนั้นสาสนเวียนตางๆ ไดมีการแนะแนวปฏิบัติใหดวยวาเนื้อหาในการอบรม
ลูกหลานนั้น นอกจากบทภาวนาที่สําคัญๆดังกลาวแลว ควรอบรมลูกเรื่องความเคารพยําเกรงพระ
เจา บรรดานักบุญ ความเคารพตอผูนําทางศาสนา และตอพอแม ผูใหญ เกี่ยวกับดานศีลธรรม
ภาคปฏิบัติ ตองหมั่นอบรม ซ้ําๆ เรื่อง "ทําดีหนีชั่ว" ปลูกฝงคุณธรรมการเขารวมพิธีกรรมทาง
ศาสนา การรับศีลอภัยบาป รวมพิธีบูชาขอบพระคุณ และการมีเมตตาจิต สอดคลองกับ อันตนนีโอ
โฆเช กายเย (2550) ที่วิเคราะหลักษณะเฉพาะของการสอนคําสอนในยุคนี้วา เปนการสอนคําสอน
ใหครอบครัว รวมทั้งผูใหญและเด็กๆ จุดมุงหมายเพื่อสอนขอความเชื่อคริสตชน เริ่มจากขอความ
เชื่อ พระบัญญัติและพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ตางๆ (พิธีกรรม) วิธีการเสนอขอความเชื่อคริสตชน อยางมี
ระเบียบ แบบแผน รูปแบบนี้ใชอยูจนถึงคริสตศตวรรษที่ 20 หรือที่เรียกวา "Doctrinal Catechesis"
คริสตศาสนจักรยังไดจัดใหมีการเผยแผหนังสือ "คูมือชีวิตคริสตชน" บรรจุทั้ง
เนื้อหาคําสอนและวิธีสอนหลักคําสอนสําคัญๆ ของคริสตศาสนา หนังสือคูมือนี้นอกจากจะใชใน
หมูคริสตชน ยังใชประโยชนในการ "ประกาศขาวดีแหงความรอด" ทั่วๆ ไปดวย หนังสือนี้บรรยาย
รายละเอียดของการปฏิบัติตัวในฐานะเปนคริสตชน เชน เมื่อเขารวมพิธีกรรมตองสวดภาวนาตอง
ทําอยางไร ตองตักเตือนกันและลงโทษผูทําผิดอยางไร ทําอยางไรจึงมีความเคารพเชื่อฟง มีวิธีฝก หัด
อยางไร ฯลฯ มีการใหคําแนะนําตางๆ เชน คริสตชนที่ดียอมถือวา การไปรวมพิธีกรรมที่โบสถใน
วันอาทิตยสําคัญกวาการไปมั่วสุมที่รานกาแฟหรือตามบารที่มีการเตนรําทําเพลง มีการกําชับให
อบรมลูกที่ยังมีอายุนอยๆ ใหมีนิสัยวานอนสอนงาย การสอนคําสอนในยุคกลางนี้เกือบพูดไดวาไม
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แยกจากบทเทศน เปนตนบทเทศนในวันอาทิตยและวันฉลองตางๆจนกระทั่งกลาวกันวา บทเทศนก็
คือการอธิบายคําสอนนั่นเอง
คริสตศาสนจักร โดยพระสันตะปาปาฯ ไดเตือนบรรดาผูนําคริสตศาสนาในกลุม
คริสตชนเขตตาง ๆ ใหเอาใจใสเรื่องบทเทศนใหมาก ขอบกพรองประการหนึ่งของกิจกรรมดานนี้ก็
คือ ในยุคดังกลาวไดละเลยการอธิบายพระคัมภีรตามอยางที่บรรดาปตาจารยไดเคยกระทําไว แตหัน
มาอธิบายเรื่อง บทขาแตพระบิดา บทขาพเจาเชื่อถึงพระเจา และเรื่องคุณธรรมตางๆ เสียเปนสวน
ใหญ ฉะนั้น การเทศนสอนในรอบปหนึ่งๆ จึงซ้ําซากกันบอยๆ ภายหลังจึงคอยๆ มีผูอธิบายเพิ่มเติม
เรื่องบาป พิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ตางๆ บทวันทามารีอา ความสําคัญของวันพระเจา วันฉลองตางๆ
บาทหลวงและมุขนายกผูประกอบพิธีจะใชโอกาสวันอาทิตย วันฉลอง และการรับพิธีอภัยบาป
ประจําปสอนความรูทางศาสนาใหผูใหญ  เพื่อใหไปนําเลาใหเด็กๆ ฟงในดานปญหาเกี่ยวกับผูเทศน
คริสตศาสนจักรก็มิใชวาจะนิ่งเฉยละเลย ไดมีการแนะแนว "การเทศน" มีหนังสือคูมือเทศนเรียกกัน
ทั่วๆ ไปวา "Artes Praedicandi" เปนหนังสือที่รวบรวมศิลปะในการเทศน หนังสือประเภทนี้มีหลาย
ตอหลายเลม มักพูดหนักดานวิธีเทศนมากกวาแนะเรื่องเนื้อหาของบทเทศน มีการเนนวา บทเทศนที่
ดี มิใชอยูที่เนื้อหาสาระที่สูงลิ่วหรือคําพูดสละสลวย ไพเราะๆ ที่ผูฟงธรรมดาไมอาจเขาใจ แตอยูที่
การสามารถทําใหผูฟงเขาใจแลวบังเกิดความซาบซึ้ง ซึ่งจะเปนแรงผลักดันใหเขานําไปปฏิบัติ
ตางหาก จากการเรียกรองคุณสมบัติตางๆของผูเทศนอบรม ทําใหเกิดการละเลยตอการสอนคนกลุม
ใหญ มาเปนอบรมกลุมนอย ที่จะเปนนักเทศนสอน การละเลยนี้เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหสามัญชน
หันความสนใจไปสูพวกปฏิรูปคริสตศาสนจักร (Protestant Reformers) นับเปนความเสียหายใหญ
หลวงที่นาสลดใจไมนอยในประวัติการประกาศขาวดีแหงความรอดของคริสตศาสนจักรคาทอลิก
3) การจัดทําหนังสือการสอนคริสตศาสนธรรม
3.1) การจัดทําหนังสือคําสอนโดยมารติน ลูเทอร
เหตุการณสําคัญที่ทําใหผูนําคริสตศาสนจักร ตองหันมาตรวจสอบเรื่องงานคํา
สอน ไดแกการปฏิรูปศาสนาโดยมารติน ลูเธอร (ค.ศ. 1483-1546) ลูเธอร แตเดิมเปนบาทหลวงของ
คริสตศาสนจักร เปนทั้งนักเทศนและครูสอนคําสอนดวย แตไดแยกตัวออกจากคริสตศาสนจักรที่
อยูภายใตการปกครองของพระสันตะปาปา ราว ค.ศ. 1520 ทานพบวา คริสตชนในเวลานั้นขาด
ความรูเกี่ยวกับคําสอนของศาสนาเปนอยางมาก เปนตนคนในชนบทและคนหนุมสาว ตําราคําสอน
ที่มีอยูก็ไมจุใจ จึงแตงตําราสอนคําสอนขึ้นเองใน ค.ศ. 1529 เลมแรกชื่อ "คําสอนใหญ" (The Great
Catechism) เปนคูมือสําหรับครูผูสอนและนักเทศน เลมตอมาชื่อ "คําสอนเล็ก" (The Little
Catechism)ใชสําหรับเด็กๆและผูที่เริ่มเขาเปนคริสตชน หนังสือทั้งสองนี้ไดรับการยอมรับและ
แพรหลายมาก จนทําใหเกิดความสับสนเกี่ยวกับขอความเชื่อดั้งเดิมของศาสนาคริสต (คาทอลิก)
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3.2) การจัดทําหนังสือคําสอนทางการของคริสตศาสนจักร (คําสอนโรมัน)
จากการจัดทําหนังสือคําสอนของมารติน ลูเธอร ซึ่งทําใหเกิดความสับสนเกี่ยวกับ
ขอความเชื่อดั้งเดิมของศาสนาคริสต (คาทอลิก) สงผลใหผูปกครองของคริสตศาสนจักรเล็งเห็นวา
ถึงเวลาที่คริสตชน (คาทอลิก) ควรมีหนังสือที่มีระบบระเบียบ เพื่อใชสําหรับอบรมความเชื่อใหกับ
สมาชิกอยางเปนสากล ความคิดนี้ไดรับการยอมรับและใหเปนหัวขอสําคัญประการหนึ่ง ในการ
ประชุมสังคายนาแหงเตรนต (ค.ศ. 1545-1563) จนกระทั่ง ค.ศ. 1566 จึงมีหนังสือคําสอนอยางเปน
ทางการที่ชื่อวา "คําสอนแหงสังคายนาเมืองเตรนต" หรือ "The Catechism of the Council of Trent"
ซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งวา "คําสอนโรมัน” หรือ "The Roman Catechism" (นอกจากนั้น ยังมีการเรียกอีกชื่อ
หนึ่งวาคําสอนโรมันสําหรับบาทหลวงประจําโบสถ หรือคําสอนของปโอที่ 5 อีกดวย) หนังสือคํา
สอนเลมนี้เอง ถือวาเปนผลงานที่สมบูรณแบบทั้งเนื้อหาและขอคําสอนของคริสตชน นอกจากนั้น
ยังไดรับการยกยองใหเปนประดุจคูมือแหงงานอภิบาล (A Pastoral Directory) สําหรับบรรดาผูนํา
ของคริสตศาสนจักรในระดับตาง ๆ อีกดวย
โครงสรางของหนังสือ "คําสอนโรมัน" นี้แบงออกเปนสี่ภาคใหญ ๆ ดวยกัน คือ
1) ความเชื่อและขอความเชือ่ ของอัครสาวก (Faith and the Apostles'
Creed)
2) ศีลศักดิ์สิทธิ์ (The Sacraments)
3) พระบัญญัติ (The Commandments)
4) บทขาแตพระบิดาของขาพเจาทั้งหลาย (The Our Father)
ในสองภาคแรกของหนังสือเลมนี้ เริ่มดวยการอธิบายสิ่งที่พระเจาไดทรงกระทําให
เราในอดีต และสิ่งที่พระองคทรงกระทําใหเราในปจจุบัน จากนั้น จึงเปนสิ่งที่มนุษยจะตอบสนอง
ความรัก ความดีงามของพระองค โดยการประพฤติตามบทบัญญัติและคําสั่งสอนของพระองค
เมื่อพิจารณาสถานการณการสอนคําสอนในชวงนี้แลว ทําใหเขาใจไดวาการสอน
คําสอนในชวงเวลานี้มีจุดประสงคเพื่อจะใหความรูที่ถูกตอง (ตามแนวคาทอลิก) แกคริสตชน และ
ใหคริสตชนไดยึดมั่นสัตยซื่อตอความเชื่อนั้น เพื่อจะไดตอสูกับคําสอนของพวกปฏิรูปตางๆ หรือ
ที่คริสตชนเรียกวา "พวกเฮเรติ๊ก" (Heretics) ในสมัยนั้นมีความเขาใจวารูคําสอนเพื่อไวโตตอบ
โตเถียง หรือปกปองความเชื่อที่ถูกตองตามที่คริสตศาสนจักรสอน และความคิดนี้ไดคงอยูเรื่อยมา
ในหมูคริสตชนเปนเวลานาน
ดั ง นั้ น จึ ง สรุ ปแม ว า คริ ส ต ศ าสนจั ก รในยุค กลางและยุค ปฏิ รู ป ระบบการสอนคํ า สอน
คริสตชนสํารองจะลดความเขมขนลงไป แตความหมายของ "คําสอน" ก็ยังคงเหมือนกับสมัยที่ผาน
มา คือ การสอนขอคําสอนและหลักความเชื่อของคริสตชน
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1.5 ความหมายและสถานการณการสอนคริสตศาสนธรรม (คําสอน) จากเอกสารสําคัญๆ
ของคริสตศาสนจักรที่เกี่ยวกับการสอนคริสตศาสนธรรม โดยเฉพาะเอกสารสภาสังคายนาวาติกัน
ครั้งที่ 2 และเอกสารที่ตามมา
ในเอกสารตางๆ ของคริสตศาสนจักร มีการอางอิงเกี่ยวกับงานคําสอนอยูมากมาย สวน
ใหญแลว เมื่อกลาวถึง "คําสอน" มักหมายถึงการใหขอแนะนําหรือขอคําสอนของคริสตชนแก
บุคคลที่ไดเขารวมพิธีลางบาปเปนคริสตชนแลวโดยมีจุดประสงคเพื่อที่จะบํารุงพัฒนาความเชื่อที่มี
อยูใหเขมแข็งขึ้น อยางไรก็ตามคริสตศาสนจักรตระหนักวา เมื่อกาลเวลาผานไป สถานการณผาน
ไป ความจําเปนหรือความตองการและความหมายในเรื่องการเรียนรูคําสอนก็ไดรับการพัฒนา
ปรับเปลี่ยนไปดวย จะเห็นไดจากเอกสารสําคัญๆ ของคริสตศาสนจักรในชวงศตวรรษที่ 20 เปนตน
มาที่นําเสนอหรือใหคําแนะนําการสอนคริสตศาสนธรรมที่สําคัญๆ เปนสองสวน ไดแก เอกสาร
กอนและหลังสภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 ดังนี้
1.5.1 เอกสารกอนสภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2
1) เอกสาร Acerdo Nimis
"Acerdo Nimis" เปนเอกสารฉบับแรกของศตวรรษที่ยี่สิบที่ใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับคําสอนโดยตรง ออกโดยพระสันตะปาปาปโอที่ 1015 ใน ค.ศ. 1905 พระองคทรงเปนพระ
สันตะปาปาที่เต็มไปดวยจิตวิญญาณแหงนักอภิบาลและคําสอนและพระองคนี้แหละ เปนผูผลักดัน
ใหเกิดหนังสือคําสอนที่เหมาะกับยุคศตวรรษที่ 20 หนังสือคําสอนนั้นเปนที่รูจักกัน
ในนาม "คําสอนของปโอที่ 10" (The Catechism of Pius X)
ในเอกสาร "Acerdo Nimis" นี้ไดใหความสําคัญแกคําสอนโดยถือวา เปน
เครื่องมือที่จะหยิบยื่นความเชื่อของคริสตชนสูชนรุนใหม โดยดูไดจากชื่อนําของเอกสารนี้เอง ที่วา
"Acerdo Nimis : De Chistiana tradenda" ซึ่งหมายความวา "จงมอบคําสั่งสอนของคริสตชนโดยการ
สอน" แมวาจะไมมีการกําหนดนิยามโดยตรงวาคําสอนคืออะไร แตความหมายของการสอนคําสอน
ก็ปรากฏแจงชัดในเอกสารฉบับนี้ คือ "การมอบคําสั่งสอนของคริสตชน"
สิ่งที่นาสนใจนอกจากความหมายของการสอนคําสอนแลวเห็นจะไดแก การ
ใหความสําคัญแกงานคําสอนตามโบสถ โดยที่พระสันตะปาปาไดทรงเนนถึงแนวปฏิบัติบาง
ประการ ที่เคยปฏิบัติสืบมาแลวใหเขมขนอีก เชน
1.1) ใหทุกโบสถคาทอลิกจัดใหมีการเรียนคําสอน สําหรับเด็กๆในวันอาทิตย
เปนเวลา 1 ชั่วโมง
1.2) ใหจัดการเรียนคําสอนพิเศษ โดยมีระยะเวลาที่แนชัดสําหรับผูที่เตรียม
ตัวรับศีลอภัยบาป ศีลกําลัง และศีลมหาสนิท
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ดํารงตําแหนงประมุขคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิก ระหวาง ค.ศ. 1903-1914.
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1.3) จัดใหมีกลุมผูสอนคําสอนทุกโบสถ
1.4) ใหจัดหลักสูตรพิเศษแกบรรดานักศึกษา
1.5) ใหจัดการเรียนคําสอนพิเศษใหบรรดาผูใหญ นอกเหนือจากการเทศนใน
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย
งานตางๆที่พระองคทรงกําชับนี้ ไดรับการตอบสนองโดยทั่วไป ทําให
สํานักงานคําสอนแพรหลายออกไปอยางกวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งการสอนคําสอนตามโบสถ
ตางๆ ไดรับความสนใจและเอาใจใสจากบรรดาบาทหลวงประจําโบสถเปนอยางดี
เอกสาร Acerbo Nimis (Pius X, 1905) ถือไดวาเปนเอกสารที่พูดถึงงานคํา
สอนโดยเฉพาะเจาะจงเปนฉบับแรกของศตวรรษที่ยี่สิบ ความหมายของการสอนคําสอนที่เอกสาร
ฉบับนี้ใหไว ก็คือ "การมอบคําสั่งสอนของคริสตชนสูชนรุนใหม"
2) เอกสาร Provido Sane Concilio
เอกสารสําคัญฉบับตอมาที่จะกลาวถึง คือ Provido Sane Concilio ซึ่งออกโดย
พระสันตะปาปาปโอที่ 1116 ใน ค.ศ.1935 เอกสารฉบับนี้ทําใหเห็นวา พระสันตะปาปาฯทรงให
ความสําคัญแกงานคําสอนมาก และเนนงานดานนี้ตอเนื่องจากพระสันตะปาปาปโอที่ 10 ขอนา
สังเกตก็คือพระองคสนับสนุนใหจัดการสอนคําสอนตามโบสถ โรงเรียน และมหาวิทยาลัย
พระองคย้ําใหใชสถาบันการศึกษาเปนที่ใหความรูทางศาสนา ใหเด็กและเยาวชนไดรูคําสอนและ
เพื่อใหงานคําสอนดําเนินไปอยางมีเอกภาพ พระองคทรงสนับสนุนใหมีสํานักงานคําสอนในระดับ
ตางๆ ทั้งระดับโบสถสังฆมณฑล17 และระดับชาติขึ้น เพื่อทําหนาที่สนับสนุนและปรับปรุงกิจกรรม
การสอนคําสอนใหทันสมัยอยูเสมอ
จากเอกสารฉบับดังกลาว พระสันตะปาปาฯ ทรงกําชับใหบรรดามุขนายก
บาทหลวงและผูอภิบาลทุกคน ถือวางานคําสอนเปนหนาที่หลักในการอภิบาล และจะตองจัดใหมี
การสอนคําสอนในโบสถคาทอลิกตางๆ ที่รับผิดชอบ สวนจุดประสงคพื้นฐานของการสอนคําสอน
ก็คือ การชวยมนุษยทุกคนใหมารูจักพระเยซูคริสตเจา และเรียนรูถึงคําสั่งสอนของพระองค เอกสาร
ดังกลาว ย้ําวาการสอนคําสอน หมายถึงการสอนที่พิเศษที่มีรูปแบบเฉพาะของคริสตศาสนจักร เปน
รูปแบบที่ไดรับการถายทอดมาจากการสอนหรือการใหขอแนะนําแกบรรดาผูเตรียมตัวเขาเปน
คริสตชนในคริสตศาสนจักรยุคแรกๆ เปนการสอนที่เขมขน จริงจังเกี่ยวกับคําสั่งสอนของพระเยซู
คริสตเจา และของคริสตศาสนจักรใหแกบุคคลที่เตรียมตัวรับศีลศักดิ์สิทธิ์ตางๆ และกับบรรดาคน
หนุมสาวรวมทั้งบรรดาผูใหญ เพื่อที่จะนําบุคคลเหลานี้ใหเกิดความเขาใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ
ความเชื่อของคริสตชน
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ดํารงตําแหนงประมุขคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิก ระหวางค.ศ. 1922-1939.
17
เขตปกครองของคริสตศาสนจักรทองถิ่น มีมุขนายกเปนประมุขในแตละเขตปกครอง.
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1.5.2 เอกสารหลังการประชุมสภาสังคายนาวาติกนั ครั้งที่ 2
วุฒิชัย อองนาวา (2549: 57) อธิบายความหมายและความสําคัญของการประชุม
สภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 วา เปนความพยายามอยางเปนรูปธรรมของคริสตศาสนจักร ที่จะ
ทบทวน ปรับปรุง “วิธีการ” และการดําเนินชีวิตเปนประจักษพยานเพื่อประกาศขาวดีแหงอาณาจักร
พระเจา เป นจริงเปนจังดวยการจัด ประชุมสภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้ นที่มหาวิหาร
นักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน ระหวาง ค.ศ. 1962 - 1965 พระสันตะปาปา ยอหนที่ 2318 ทรงจัดและ
มีพระประสงคที่จะปรับปรุงคําสอนและแนวคิดของคริสตศาสนาใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม พระองคจึงทรงประกาศเรียกบรรดามุขนายกทุกประเทศเขารวมประชุม19 โดยมีตัวแทน
บาทหลวง นักบวช ฆราวาสและผูเชี่ยวชาญทางดานตาง ๆ รวมถึงมีการเชิญผูไมไดนับถือคริสต
ศาสนา โรมันคาทอลิก เขารวมเปนที่ปรึกษาและผูสังเกตการณดวย การประชุมสภาสังคายนาเสร็จ
สมบูรณในสมณสมัยของพระสันตะปาปา ปอลที่ 620 (8 ธันวาคม 1965)
สาระสําคัญของการประชุมสภาสังคายนาดังกลาว ไมใชการนําเสนอแนวคิด
ใหม แตเปนการแสดงจุดยืนคําสอนคริสตศาสนาทามกลางกระแสคานิยมของสังคมที่เนนวัตถุและ
การพัฒนามนุษยโดยใชเศรษฐกิจเปนตัวกําหนดความเจริญของมนุษยตามคานิยมของสังคมปจจุบัน
การสงเสริมใหมีการเสวนาและสรางความสัมพันธในหมูผูนับถือศาสนาตาง ๆ รวมทั้งการปฏิรูป
วิถีชีวิตคริสตชน โดยเฉพาะดานพิธีกรรม มีการสงเสริมใหมีการแปลพระคัมภีรเปนภาษาทองถิ่น
การประยุกตวัฒนธรรมใหเขากับทองถิ่น โดยเฉพาะการใชภาษาทองถิ่นในการรวมพิธีกรรม และมี
การปรับปรุงการบริหารองคกรโดยเนนการมีสวนรวมในแบบหมูคณะที่รับผิดชอบรวมกัน โดยให
มุขนายกมีสวนรวมในการพิจารณาและการบริหารปกครอง โดยถือวาพระสันตะปาปาคือหัวหนา
ของสมัชชาของมุขนายก (College of the Bishops) และสงเสริมใหแตละประเทศมีสภามุขนายก
(Bishops’s Conference) เพื่อการทํางานที่เปนเอกภาพ รวมถึงการสงเสริมบทบาทของฆราวาสทั้ง
ดานการอบรมศึกษาศาสนาและการประกาศขาวดีแหงความรอดพน
สิ้นสมัยประชุมสุดทาย มีการจัดทําเอกสารการประชุม ซึ่ง พระสันตะปาปาปอล
ที่ 6 ทรงรับรอง โดยเอกสารที่เกี่ยวของกับการสอนคริสตศาสนธรรม มีชื่อวา Christus Dominus
(1965)
เอกสาร Christus Dominus (1965: 14) สรุปความไดวา การสอนคําสอนมี
จุดมุงหมายที่จะทําใหความเชื่อในตัวมนุษยเขมแข็งและมั่นคงอาศัยความสวางแหงคําสอน บรรดา
มุขนายกตองสอดสองจัดการใหเด็กและเยาวชน ผูใหญอายุนอยและอายุมากไดรับการสอนคําสอน
18

ดํารงตําแหนงประมุขคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิก ระหวาง ค.ศ. 1958 – 1963.
19
ประกอบดวยบรรดามุขนายก (Bishop) 2,860 ทาน.
20
ดํารงตําแหนงประมุขคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิก ระหวาง ค.ศ. 1963 – 1978.
25

แบบนี้ดวยความเอาใจใสอยางกวดขันดวย ในการสอนคําสอนใหใชลําดับและตําราที่มิใชเหมาะแก
เรื่องที่สอนเทานั้น แตใหเหมาะแกอุปนิสัย ความสามารถ อายุและสภาพชีวิตของผูฟงดวยการสอน
ที่กลาวนี้จะตองถือพระคัมภีรธรรม ประเพณี พิธีกรรม คําสอนทางการและชีวิตของคริสตศาสนจักรเปนหลัก"
ความหมายการสอนคําสอนตามแนวทางของสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 จึง
มุงเนนใหเห็นวา งานคําสอนเปนหนาที่ที่สําคัญประการหนึ่งในงานอภิบาลของคริสตศาสนจักร
การสอนคําสอนจึงเปนงานที่มีอัตลักษณเฉพาะของตัวเอง
ดังนั้น การสอนคําสอนกับการสอนศาสนาจึงไมเหมือนกัน ดังในเอกสาร
Christus Dominus (1965) ไดแนะนําวา หนาที่สําคัญของการสอนคําสอน คือ การพัฒนาการดําเนิน
ชีวิต และพัฒนาความเชื่อของคริสตชนใหเขมขน ชัดเจน โดยอาศัยคําสั่งสอนของพระเยซูคริสตเจา
ในเอกสารของสภาสังคายนาฯ ฉบับดังกลาว เมื่ออางถึงขอคําสอนของคริสตชน จะรวมถึงคําสั่ง
สอนของพระเยซูคริสตเจา หรือความจริงที่พระเยซูคริสตเจาทรงเปดเผย และไดรับการรับรองโดย
คริสตศาสนจักร ดังที่นําเสนอวา "ตองสอนคริสตศาสนธรรม ดวยวิธีเหมาะแกความตองการของยุค
คื อ ให ต รงกั บ ความยุ ง ยากและป ญ หาที่ บี บ คั้ น และทํ า ให ม นุ ษ ย ก ระวนกระวายใจมากที่ สุ ด "
(Christus Dominus,1965: 13)
จากคําแนะนําดังกลาว ทําใหเราเห็นความจริงสองมิติ ของงานคําสอน กลาวคือ
(1) ตองสอนขอคําสอนของพระเยซูคริสตเจา และ
(2) ตองสอนคําสอนของพระเยซูคริสตเจา ดวยความรับผิดชอบตอมวลมนุษย
ดวยการชวยพวกเขาใหเผชิญหนากับปญหาตางๆ ในชีวิตดวยความเชื่อศรัทธา
ความจริงทั้งสองมิติของงานคําสอนดังกลาวนี้ เรียกวาความสัตยซื่อตอพระเยซู
คริสตเจาและการรับผิดชอบตอมวลมนุษยที่จะตองมีอยูในใจของผูสอนคําสอนทุกคนเสมอ
จึ ง เห็ น ได ว า การประชุ ม สภาสั ง คายนาวาติ กั น ครั้ ง ที่ 2 ที่ นํ า เสนอแนวคิ ด
เกี่ยวกับความหมายการสอนคริสตศาสนธรรม ผานทางเอกสาร Christus Dominus (1965) เปนการ
สรุปและทบทวนความเขาใจและประสบการณการสอนคริสตศาสนธรรมของคริสตศาสนจักร
รวมทั้งประยุกตใหเขากับสถานการณชีวิตคริสตชนในสังคมปจจุบัน
หลังการประชุมสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 มีความพยายามนํามติที่ประชุม
ดังกลาวไปพัฒนาคริสตศาสนจักรในทุกมิติ รวมทั้งการสอนคริสตศาสนธรรม ที่เนนใหการสอน
คริสตศาสนธรรมดําเนินไปอยางทันยุคสมัย สอดคลองกับการดําเนินชีวิตของคริสตชน รวมทั้งมี
เอกสารสําคั ญๆ ที่นํ า แนวคิ ด จากการประชุมสภาสังคายนาวาติกันครั้ งที่ 2 มาอธิ บายการสอน
คริสตศาสนธรรม เอกสารสําคัญที่เกี่ยวของกับการอธิบายการสอนคริสตศาสนธรรมตามแนวทาง
ของสภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 เรียงตามลําดับเวลาไดดังนี้
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1) คูมือแนะแนวการสอนคําสอนทั่วไป (General Catechetical Directory ,1971
หรือ General Directory for Catechesis, 1997)
คูมือแนะแนวการสอนคําสอนทั่วไป (General Catechetical Directory) เปน
เอกสารที่พระสันตะปาปา เปาโล ที่ 621 ใหการรับรองใน ค.ศ. 1971 โดยใหชื่อยอที่ใชเรียก
โดยทั่วไป คือ GCD ดําเนินการปรับปรุงใหมและประกาศใชโดยเปลี่ยนชื่อเปน คูมือแนะแนว
ทั่วไปสําหรับการสอนคําสอน (General Directory for Catechesis) โดยใชชื่อยอวา GDC ใน ค.ศ.
1997
คูมือฯ นี้จัดพิมพขึ้นเนื่องมาจากผลการประชุมสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2
ทั้งนี้เพื่อประมวลและจัดระบบงานคําสอนตางๆ ของคริสตศาสนจักรคาทอลิกใหอยูในหมวดหมู
คูมือนี้ไมเนนภาคทฤษฎีมากนัก คูมือนี้จึงมีความผสมผสานระหวางความหมายของงานคําสอน
พรอมกับรายละเอียดเกี่ยวกับธรรมชาติ จุดมุงหมาย ประสิทธิผล เนื้อหา วิธีการ ฯลฯ นอกจากนี้
คูมือนี้ยังใหแนวทางเพื่อการสรางงานคําสอนใหเหมาะกับสภาพการของแตละสถานที่ กาลเวลา
และความเปนไปของผูคน จึงสรุปเนื้อหาสาระที่สําคัญไดดังนี้
(1) การสอนคริสตศาสนธรรม (คําสอน) เปนงานหนึ่งในศาสนบริการดาน
พระวาจา กลาวคือ คําสอนเปนรูปแบบหนึ่งแหงงานอภิบาลดานพระวาจา (GDC,1997: 17)
ศาสนบริกรของคริสตศาสนจักรมีภารกิจสามอยาง ไดแกการประกาศพระวาจาของพระเจา
พิธีกรรม และการอภิบาลรับใช อาศัยศาสนบริการเหลานี้ คริสตศาสนจักรไดถายทอดความเชื่อ
(คําสอน) สูชนรุนถัดมาอยางตอเนื่อง คูมือนี้ไดระบุโดยอางอิงถึงคําสั่งสอนของสภาสังคายนาฯ วา
"สิ่งที่บรรดาอัครสาวกถายทอดสืบตอกันมานั้น รวมทุกอยางซึ่งมีประโยชนสําหรับเสริมสรางชีวิต
ที่ศักดิ์สิทธิ์ และเพิ่มความเชื่อของประชากรของพระเจาและดังนี้ คริสตศาสนจักรในการสั่งสอน
การดําเนินชีวิตและพิธีกรรม ก็ทะนุบํารุงและถายทอดทุกอยางที่ตัวเองเปนและที่ตัวเองเชื่อตอไปให
มนุษยทุกชั่วอายุขัย (GDC,1997: 13) ดังนั้น จึงสรุปไดวา การสอนคําสอนเปนสวนหนึ่งของศาสน
บริการ ดานพระวาจาในคริสตศาสนจักร (GDC,1997: 17)
(2) การสอนคริสตศาสนธรรม (คําสอน) เปนการอบรมคริสตชนใหบรรลุ
ถึงความเชื่อที่สมบูรณ เปนการย้ําธรรมชาติ และจุดมุงหมายของการสอนคําสอนวา "ศาสนบริการ
ดานพระวาจาทําไดหลายแบบรวมทั้งการสอนคําสอนดวย ทั้งนี้สุดแลวแตสถานการณตางๆในเวลา
กระทํา และสุดแลวแตจุดมุงหมาย ซึ่งตองการจะบรรลุถึง...ยังมีศาสนบริการดานพระวาจาในแบบ
การสอนคําสอน" (ซึ่งมุงอาศัยการอบรมที่จะทําใหความเชื่อของมนุษยกลับมีชีวิตชีวาเกิดความ
สํานึกและนําไปปฏิบัติ) (GDC,1997: 14, 17)
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ดํารงตําแหนงประมุขคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิก ระหวาง ค.ศ. 1963-1978.
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จากขอแนะนําดังกลาว จึงกลาวไดวาการสอนคําสอนก็คือ งานหนึ่ง
ในศาสนบริการดานพระวาจา ซึ่งมุงหวังที่จะทําใหความเชื่อของคนเรามีชีวิตมากขึ้น มีสํานึกและ
นําไปสูการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยการใหการศึกษาอบรม นอกจากนั้น คูมือฯ นี้ยังใหคําจํากัด
ความของการสอนคําสอนอีกวา "ในขอบขายของงานอภิบาล การสอนคําสอนเปนศัพทที่จะตองใช
สําหรับกิจการของคริสตศาสนจักร ในการนําสมาชิกของคริสตศาสนจักรทั้งสวนตัวและสวนรวม
ใหลุถึงความเชื่อสมบูรณ" (GDC,1997: 21)
ดังนั้น จากเอกสาร "คูมือแนะแนวการสอนคําสอนทั่วไป” จึงสรุปไดวา
จุดมุงหมายของการสอนคําสอนก็คือ การนําผูที่มีความเชื่อ (อยูแลว) ไปสูความเชื่อที่สมบูรณการ
นําเสนอที่ชัดเจนของคูมือเกี่ยวกับจุดมุงหมายของการสอนคําสอนนี้ เปนการสนับสนุนเทววิทยา
ของการสอนคําสอน ซึ่งในเทววิทยานี้การสอนคําสอนถูกจัดใหอยูในขอบขายงานอภิบาลของ
คริสตศาสนจักร
2) เอกสารการประกาศพระวรสารในโลกปจจุบัน (Evangelii Nuntiandi, 1975)
วันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1975 อันเปนปที่ 13 แหงสมณสมัยของพระสันตะปาปา
เปาโล ที่ 6 พระองคไดออกเอกสาร "Evangelii Nuntiandi" (การประกาศพระวรสารในโลกปจจุบัน)
โดยมีชื่อยอเปนทางการวา "EN" เอกสารฉบับดังกลาว ไดอธิบายความหมายของการสอนคําสอนไว
วา เปนงานพื้นฐานของคริสตศาสนจักรกลาวคือ การสอนคําสอนเปนการประกาศพระวรสาร ซึ่ง
เปนหนาที่โดยตรงของคริสตศาสนจักร (EN, 1975: 14) การสอนคําสอนถูกจัดใหอยูในรูปแบบหรือ
เครื่องมือที่สําคัญในงานการประกาศพระวรสาร เนื่องจาก "เคยมีการนิยามการประกาศพระวรสาร
วา เปนการประกาศพระเยซูคริสตเจาแกผูที่ไมรูจักพระองค ในรูปแบบของการเทศนาก็มี เปนการ
อธิบายคําสอนก็มี เปนการประกอบพิธีลางบาปและพิธี (ศีล) ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ก็มี" (EN, 1978: 17)
"วิธีอยางหนึ่งที่ไมควรละเลยเสียในประกาศพระวรสารก็คือการแปลคําสอน ซึ่งสติปญญา
(โดยเฉพาะสติปญญาของเด็กและบรรดาเยาวชน) นั้น ตองการจะเรียนรูขอคําสอนที่เปนพื้นฐาน
และขอความจริงตางๆ ที่พระเจาไดทรงเผยแสดงและคริสตศาสนจักรพยายามอธิบายใหเขาใจยิ่งขึ้น
เรื่อยๆตลอดมาในประวัติศาสตรและเขาตองการเรียนรูในเรื่องดังกลาวโดยมีผูสอนใหอยางมีแบบ
แผน" (EN, 1978: 14)
จากการเสนอแนวทางจากเอกสารดังกลาวทําใหเขาใจไดวา การสอนคําสอน
เปนการใหการอบรมทางศาสนาอยางเปนระบบแกเด็กๆ และเยาวชนที่รับพิธีลางบาปแลว ดวย
คําสั่งสอนพื้นฐานของคริสตศาสนจักร
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3) เอกสารการสอนคําสอนในยุคปจจุบนั (Catechesi Tradendae, 1979)
วันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ. 1979 พระสันตะปาปา ยอหนปอล ที่ 222 ไดออกเอกสาร
ชื่อ "การสอนคําสอนในยุคปจจุบัน" (Catechesi Tradendae) โดยใหใชชื่อยอวา “CT” ซึ่งถือไดวา
เอกสารฉบับดังกลาว เปนเอกสารที่ทรงอิทธิพลตอกิจการคําสอนตางๆ อยางมากที่สุดในชวง
ทศวรรษที่ผานมา และตราบจนปจจุบันนี้ เอกสารฉบับดังกลาวไดใหหลักการสอน
คําสอนที่ถูกตองโดยวางอยูบนพื้นฐานทางเทววิทยาของคริสตศาสนจักร โดยมีพื้นฐานจากพระ
คัมภีร คําสอนของสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 และขอมูลจากเอกสารงานคําสอนฉบับกอนๆ โดย
เริ่มดวยการอางอิงพระบัญชาสุดทายที่พระเยซูคริสตเจาทรงมอบใหกับบรรดาอัครสาวกที่วา "จง
ออกไปประกาศขาวดีแกนานาชาติใหมาเปนศิษยของพระองค และทรงสอนพวกเขาใหถือตามทุก
สิ่งทุกอยางที่พระองคไดทรงสอนไว" (มธ 28:19-20)" (CT,1979: 1)
ขอความจากพระคัมภีรดังกลาว อธิบายไดวาการสอนคําสอนเปนสวนที่สําคัญ
สวนหนึ่งในกระบวนการทําใหผูอื่นมาเปนศิษยของพระเยซูคริสตเจา สวนแรกสุดก็คือการเทศนาที่
นําไปสูการกลับใจและการรับพิธีลางบาป สวนที่สองก็คือ การสอนคําสอนหรือการสอนซึ่งนําไปสู
ชีวิตตามพระบัญชาของพระเยซูคริสตเจา ขออางอิงนี้ยังพาดพิงไปถึงความหมายของการสอนคํา
สอนสามประการ ไดแก
(1) การสอนคําสอนเปนการสอนบทบัญญัติของพระเยซูคริสตเจา
(2) การสอนคําสอนเปนการสอนที่ใหกับผูท ี่รับพิธีลางบาปแลว
(3) การสอนคําสอนเปนการสอนที่มุงหวังใหผูเรียนปฏิบัติตามบทบัญญัติของ
พระเจา
กลาวคือ พิธีลางบาปเปนการบงบอกและอางอิงไปถึงเรื่องการเทศนสอน ซึ่ง
นําผูคนใหมีความเชื่อในพระเยซูคริสตเจาและเขารับพิธีลางบาป จากนั้นจึงเปนเรื่องของการสอน
บทบัญญัติของพระเจา ซึ่งจะชวยเขาหรือนําพวกเขาใหปฏิบัติบทบัญญัติของพระเจาในชีวิตของ
พวกเขา เอกสารนี้นําเสนอวา การสอนคําสอนเปนงานสืบทอดศาสนบริการเรื่องการเทศนสอนของ
พระเยซูคริสตเจา (CT,1979:7-8) พระเยซูคริสตเจาทรงมอบหมายศาสนบริการนี้ใหกับบรรดาอัครสาวก และบรรดาอัครสาวกก็มอบหมายหนาที่นี้ตอมายังผูสืบทอดทั้งหลาย ซึ่งก็คือ บรรดามุขนายก
และบาทหลวงของคริสตศาสนจักร
เอกสารนี้ยังย้ําวาการสอนคําสอนเปนรูปแบบหนึ่งของการประกาศพระวรสาร (Evangelization) แตไมไดระบุเฉพาะเจาะจงวาเปนการเทศน หรือการประกาศในขั้นเริ่มตน
(เหมือนดังในเอกสารของพระสันตะปาปา ปอล ที่ 6) ดังขอความในเอกสารฯ ที่ใหคําอธิบายไววา
22

ดํารงตําแหนงประมุขคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิก ระหวางค.ศ. 1978-2005.
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"การสอนคําสอนก็คือ การอบรมเด็กๆ เยาวชน และผูใหญใหเติบโตในความเชื่อ โดยการถายทอด
คําสอนสําหรับคริสตชนตามลําดับ และทําอยางเปนระบบ เพื่อใหผูเรียนเติบโตในความเชื่อจนถึง
ขั้นสมบูรณ" (CT,1979: 18) และอธิบายตอไปวา "ลักษณะเฉพาะของการสอนคําสอนซึ่งแตกตาง
จากการประกาศพระวรสารขั้นแรกสําหรับผูเริ่มสมัครเขาเปนคริสตชนมีจุดมุงหมายสองประการ
คือ เพื่อทําใหความเชื่อเติบโตจนถึงขั้นสมบูรณ และเพื่ออบรมใหเปนสาวกที่แทจริงของพระเยซู
คริสตเจาโดยอาศัยความรูที่ลึกซึ้งและเปนระบบในเรื่องของพระเยซูคริสตเจา และคําสอนของ
พระองค"นอกจากนั้น เอกสารดังกลาวยังไดบงบอกถึงจุดมุงหมายเฉพาะหรือวัตถุประสงคพื้นฐาน
ของงานคําสอนไววาเปน"การพัฒนาความเชื่อที่เพิ่งเริ่มตน โดยอาศัยความชวยเหลือจากพระเจาให
มุงไปสูความไพบูลยและการหลอเลี้ยงชีวิตคริสตชนของสัตบุรุษ ทั้งผูเยาวและผูสูงอายุ ใหเจริญ
งอกงามขึ้นทุกวัน นั่นก็คือ การบันดาลใหเมล็ดพันธุแหงความเชื่อที่พระเจาไดทรงหวานไว โดยการ
ประกาศขาวดีครั้งแรกและพิธีลางบาปนั้น ใหเจริญงอกงามขึ้นทั้งดานความรูและชีวิต"(CT, 1979:
20)
ดังนั้น จึงสรุปไดวาเอกสารนี้ไดอธิบายถึงเทววิทยาแหงงานคําสอนไดอยาง
ลึกซึ้ง กลาวคือ งานคําสอนถูกจัดใหอยูในรูปแบบหนึ่งของกระบวนการประกาศพระวรสารเปน
เครื่องมือหนึ่งในการประกาศพระวรสาร เอกสารนี้ยังไดแยกแยะใหเห็นถึงความแตกตางระหวาง
การประกาศพระวรสารในขั้นแรกเริ่มกับงานคําสอนไวอยางชัดเจน และไดนําเสนอวางานคําสอน
เปนการสืบทอดศาสนบริการเรื่องการสอนของพระเยซูคริสตเจาและเปนการสืบทอดงานสอนของ
คริสตศาสนจักร ยี่งกวานั้นยังไดใหความกระจางเกี่ยวกับเปาหมายหรือวัตถุประสงคของการสอน
คําสอนไวอยางชัดเจน นั่นก็คือการนําผูฟงไปสูการมีชีวิตคริสตชนที่สมบูรณ นั่นก็คือ
ชีวิตแหงความเชื่อของคริสตชนนั่นเอง
ดังนั้น ความหมายของการสอนคําสอนจากเอกสาร "การสอนคําสอนในยุค
ปจจุบัน" จึงสรุปไดวา งานคําสอนเปนเครื่องมือที่จะอบรมชีวิตแหงความเชื่อของคริสตชน
4) เอกสารคําสอนคริสตศาสนจักรคาทอลิก (Catechism of the Catholic Church,
1992)
วันที่ 11 ตุลาคม ค.ศ. 1992 พระสันตะปาปา ยอหนปอล ที่ 2 ไดรับรองและ
ทรงมอบหนังสือที่สําคัญเกี่ยวกับงานคําสอนของคริสตศาสนจักร ชื่อ เอกสาร "คําสอนคริสตศาสน
จักรคาทอลิก" หรือในภาษาอังกฤษวา "Catechism of the Catholic Church" โดยใชอักษรยอวา
"CCC" ในเอกสารดังกลาว แบงเนื้อหาคําสอนออกเปนสี่ภาค กลาวคือ
(1) ภาคการประกาศยืนยันความเชื่อ
(2) ภาคการเฉลิมฉลองธรรมล้ําลึกคริสตชน -พิธีกรรม - ศีลศักดิ์สิทธิ์
(3) ภาคชีวิตในพระเยซูคริสตเจา-พระบัญญัติ
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(4) ภาคการภาวนาของคริสตชน
ความเชื่อมโยงกันของทั้งสี่ภาคนี้ พระสันตะปาปา ยอหนปอลที่ 2 ไดทรง
เขียนไวในคํานําวา "ธรรมล้ําลึกแหงพระคริสตศาสนา คือ สิ่งที่ตองเชื่อ (ภาคหนึ่ง) ธรรมล้ําลึกที่
ไดรับการเฉลิมฉลองและสื่อออกไปในการประกอบพิธีกรรม (ภาคสอง) ธรรมล้ําลึกนี้มีอยูเพื่อให
ความสวางและค้ําจุน บุตรทั้งหลายของพระเจา ในการประพฤติปฏิบัติของพวกเรา (ภาคสาม) ธรรม
ล้ําลึกนี้เปนพื้นฐานแหงการภาวนาของเราซึ่งการแสดงออกที่พิเศษสุดก็อยูที่บท "ขาแตพระบิดาของ
ขาพเจาทั้งหลาย" และยังประกอบขึ้นเปนจุดหมาย แหงการวอนขอ การสรรเสริญสดุดีและการ
วิงวอนแทนของเรา (ภาคสี่)"
นอกจากนั้น เอกสารดังกลาวไดใหความหมายของการสอนคําสอนไวดวยวา
"การสอนคําสอน คือการใหการศึกษาในเรื่องความเชื่อแกเด็กๆ เยาวชนและผูใหญ ซึ่งประกอบดวย
การสอนเรื่องหลักคําสอนของพระเยซูคริสตเจาเปนพิเศษ ซึ่งการสอนนี้ โดยทั่วไปจะใหในลักษณะ
ที่เปนสมุฏฐาน12 และอยางเปนระบบ ดวยความมุงหมายที่จะสอนใหรูลูทางไปสูบูรณภาพแหง
ชีวิตคริสตชน" (CCC, 1992: 5) การสอนคําสอนยังถูกจัดใหเปนปจจัยหนึ่งในงานอภิบาลของ
คริสตศาสนจักรซึ่งเปนปจจัยที่ผูกพันอยางชิดสนิทกับชีวิตทั้งชีวิตของคริสตศาสนจักร มิเพียงแตใน
เรื่องของการขยายขอบเขตเชิงภูมิศาสตร และการเพิ่มพูนดานจํานวน แตรวมถึงการเจริญเติบใหญ
ภายในของคริสตศาสนจักรดวย (CCC, 1992: 7) แมวาวัตถุประสงคพื้นฐานของการสอนคําสอนจะ
เปนการนําผูฟงใหกาวไปสูการมีชีวิตคริสตชนที่สมบูรณครบครันแลว การสอนคําสอนยังเปน
เครื่องมือสําคัญ เพื่อเปนการใหการอบรมชีวิตแหงความเชื่อใหกับบรรดาคริสตชนอีกดวย
เนื้อหาเอกสารในสี่ภาคนี้ แบงออกเปนขอยอยๆ ได 2,856 ขอ การจัดแบง
เนื้อหานั้น ยังคงยึดรูปแบบตามหนังสือคําสอนของปโอที่ 5 (ค.ศ. 1566) หรือหนังสือคําสอนแหง
สภาสังคายนาเมืองเตรนท แมวาหนังสือคําสอนเหลานี้จะไดอธิบายถึงเนื้อหาทั้งหมดของคริสต
ศาสนจักรคาทอลิก แตไมไดหมายความวา คริสตชนทุกคน ทุกประเทศตองใชหนังสือนี้ โดยยกเลิก
ของเกาใหหมดหนังสือนี้มิไดมาแทนหนังสือคําสอนของแตละทองถิ่น แตจะมุงใหเกิดกําลังใจ และ
เปนคูมือใหแตละคริสตศาสนจักรทองถิ่นไดเรียบเรียงคําสอนของตนเองใหเหมาะกับทองถิ่นตาม
สถานการณและวัฒนธรรมของตน
ดังนั้น การสอนคริสตศาสนธรรมองคริสตศาสนจักรซึ่งเริ่มตนตั้งแตคริสตศาสนจักรยุค
แรกๆ จนปจจุบัน ถือเปนภารกิจสําคัญที่ดําเนินงานอยางตอเนื่องและมีพัฒนาการ ซึ่ง ประวิทย
พงษวิรัชไชย (2550) เสนอคําศัพทสําคัญที่ใชเชื่อมโยงกับการสอนคริสตศาสนธรรมตามประวัติ
ของคริสตศาสนจักร ไดแก การประกาศขาวดี การเทศน การสอนคําสอน และเทววิทยา แตละคํามี
การอธิบายในรายละเอียด ดังนี้
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(1) การประกาศขาวดี (Kerygma) เปนการแจงขาวดีเรื่องพระเจา ใหผูที่ยังไมรูเรื่องไดรับ
ทราบ ลักษณะการประกาศขาวดีแหงความรอดดังกลาว อยูที่การประกาศขอความเชื่อพื้นฐานให
ผูอื่นที่ยังไมใชคริสตชนรับรูวาพระเยซูคริสตเจา คือ พระบุตรของพระเจา ไดทรงสิ้นพระชนมเพื่อ
มนุษยชาติและไดทรงกลับคืนพระชนมชีพ ใครที่เชื่อและปฏิบัติตามคําสอนของพระองคจะไดชีวิต
เที่ยงแท
(2) การเทศน (Homily) เปนการสั่งสอนที่คริสตศาสนจักรทําอยูเปนปกติตอกลุมคริสตชน
แตเปนการสั่งสอนที่ไมตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางเปนระบบ (Systematic) ตามปกติจะทําควบคูไป
กับพิธีกรรม เนนหนักดานภาคปฏิบัติและชีวิตคุณธรรมเทศนตามเนื้อหาของพิธีกรรมนั้นๆ แตละ
ครั้ง
(3) การสอนคําสอน (Catechesis) เปนการสั่งสอนหรือการอธิบายที่อยูระหวางการประกาศ
ขาวดีและการเทศนเปนการสอนคนที่รูจักขาวดีเรื่องพระเจา และพรอมจะเปนคริสตชน (สําหรับผูที่
ยังไมไดรับพิธีลางบาป) หรือคนที่เปนคริสตชนแลวแตยังตองศึกษาใหรูจักคําสอนของพระเยซู
คริสตเจาใหลึกซึ้งขึ้น เพื่อจะเขารวมกลุมคริสตชนในการประกอบพิธีกรรมและหลอเลี้ยงชีวิต
คริสตชนดวยพระวาจาและพิธี (ศีล) ศักดิ์สิทธิ์ การสอนคําสอนจึงเปนการประกาศขาวดีแหงความ
รอดที่จัดอยางเปนระเบียบแบบแผน (Systematic) เปนเรื่องๆ ตอกันมิใชแบบคําเทศนเปนครั้งคราว
(4) เทววิทยา (Theology) เปนการอธิบายความหมายที่ลึกซึ้ง และเปนการคนหาคําอธิบายที่
จะชวยใหเราเขาใจการเผยแสดงของพระเจาตอมนุษยดีขึ้น วิชาเทววิทยาจึงมีทั้งคําสอน และใน
ขณะเดียวกันก็ปะปนดวยการเสนอความเห็น การแปลความ ฯลฯ ซึ่งคริสตศาสนจักรจะเปนผูชี้ขาด
วาเปนความเห็นที่ถูกตอง หรือที่ผิดหลงไปจากขอความจริงของความเชื่อเที่ยงแท
การสอนคริสตศาสนธรรม หรือ “คําสอน” จึงหมายถึง การจัดการศึกษาอบรมอยางเปน
ระบบแกผูสนใจสมัครเขาเปนคริสตชน และผูเปนคริสตชนอยูแลว ใหมีความสัมพันธที่ลึกซึ้งกับ
พระเยซูคริสตเจา เพื่อเปนคริสตชนที่มีคุณภาพตามแนวทางของคริสตศาสนจักร โดยมีรูปแบบที่
หลากหลายตามสถานการณในประวัติศาสตรและพัฒนาการของคริสตศาสนจักรที่พัฒนารูปแบบ
การสอนคริสตศาสนธรรมใหสอดคลอง เหมาะสมกับแตละยุคสมัย สอดคลองกับ วีระ อาภรณรัตน
(2005) ที่สรุปความหมายของการอบรมคริสตศาสนธรรม วา การอบรมคริสตศาสนธรรม (การสอน
คําสอน) คือ การอบรมเด็กๆ เยาวชนและผูใหญ ใหเติบโตในความเชื่อ โดยการถายทอดคําสอน
สําหรับคริสตชนตามลําดับ และทําอยางเปนระบบ เพื่อใหผูเรียนเติบโต ในความเชื่อจนถึงขั้น
สมบูรณ สอดคลองกับเอกสารการสอนคําสอนในยุคปจจุบัน (Catechesis Tradendae, CT, 1979:
18) ที่อธิบายความหมายของการสอนคริสตศาสนธรรมวา การสอนคริสตศาสนธรรม (การสอนคํา
สอน) หมายถึง การอบรมเด็กๆ เยาวชน และผูใหญ ใหเติบโตในความเชื่อ โดยการถายทอดคําสอน
และประสบการณชีวิตแหงความเชื่อ สําหรับคริสตชนอยางเปนลําดับและเปนระบบ เพื่อใหผูเรียน
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เติบโตจนบรรลุวุฒิภาวะแหงความเชื่อ ซึ่งประวิทย พงษวิรัชไชย (2550) วิเคราะหตัวอยาง
สถานการณที่สงผลตอการจัดรูปแบบการสอนคริสตศาสนธรรมของคริสตศาสนจักร วามีผลมาจาก
(1) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเรื่องการอภิบาลสัตบุรุษ (Pastoral) ในคริสตศาสนจักร
มีการเปดโอกาสใหสัตบุรุษมีบทบาทมากขึ้น ในการมีสวนรับผิดชอบโบสถที่ตนสังกัด
อยู แตเดิมสัตบุรุษมีหนาที่รับฟงทุกอยางจนถึงรายละเอียดทุกขอ แตปจจุบันมีการสงเสริมให
สัตบุรุษ เขามามีสวนมากขึ้น เชน การเปนผูนําอภิปรายกลุม การอาน และแนะขอคิดในระหวาง
พิธีกรรมบางอยาง ฯลฯ
(2) การคนควาและทดลองวิธีการสอนแผนใหมๆในวงการศึกษา
การคนควาและทดลองวิธีการสอนแผนใหมๆ ในวงการศึกษา มีผลกระทบกระเทือน
ตอการสอนถําสอนแบบเดิมมาก เพราะสรางความไมแนใจ เปนตนตอตัวผูสอนเกิดการเปรียบเทียบ
และแลวก็มีการทดลองสอนแบบใหม จนอาจกลายเปนสิ่งกระทบกระเทือนมาถึงเรื่องเนื้อหาคํา
สอน เชน เรื่องพระตรีเอกภาพ เรื่องพิธี (ศีล) ศักดิ์สิทธิ์ ฯลฯ คําสอนเปนสิ่งที่เราสอนไดแตไดมาก
แคไหน เพราะการสอนคําสอนมิใชวิชาการธรรมดาแบบวิชาการอื่นๆ แตเปนงานสวนหนึ่งที่เกิด
จากการทํางานของพระพรของพระเจา การอาศัยแตวิชาครูเทานั้นมิอาจเขาซึ้งถึงธรรมล้ําลึกและ
ความจริงเรนลับอีกหลายๆ ประการที่คริสตชนตองเชื่อ
(3) สภาพสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลง
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ มีผลทําใหการเจริญชีวิตก็ตองรีบเรง แขงกับเวลา
สังคมหลายๆ แหงกําลังเปลี่ยนจากสังคมกสิกรรมมาเปนอุตสาหกรรม แตกอนคริสตชนเรียน
คําสอนเมื่อเปนเด็กเล็กๆ โตขึ้นสภาพสังคมยังชวยใหเขามีความมั่นคงตอสิ่งที่ตนร่ําเรียนมา บัดนี้
แทบจะกลาวไดวาพอเรียนจบ ความเชื่อ ความเลื่อมใสศรัทธาก็พลอยจบลงดวย ตามสภาพสังคมที่
เปลี่ยนไป
(4) การริเริ่มการเสวนา (Dialogue)
มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคริสตศาสนจักรในเรื่องความเชื่อของศาสนาอื่นๆ การ
ยอมรับความหลากหลายทางศาสนาและการเคารพความเชื่อของแตละคน นี่เปนสิ่งที่ดี นาสงเสริม
แตการทําโดยไมไดสัดสวนหรือการขาดการเตรียมจิตใจตามสมควร เปนความละเลยที่นาตําหนิ
เชน การสงเสริมคูแตงงานที่นับถือศาสนาตางกัน โดยไมมีการอบรมทางศาสนาคริสตอยางเพียงพอ
ยอมเปนภัยตอชีวิตความเชื่อทั้งของฝายคริสตชนเองและเปนตนตอบุตรหลานที่จะเกิดมา เปนตน
(5) ปรัชญาชีวิตและคานิยมการดําเนินชีวติ เปลี่ยนไป
แนวโนมของปรัชญาชีวิต และคานิยมการดําเนินชีวิตของมนุษยในสังคมที่เนนการ
แสวงหาความสะดวกสบายทางดานวัตถุภายนอกทําใหมองขามความสําคัญของฝายจิตใจ เรียนคํา
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สอนแลวไมเห็นทําใหรวย ไมชวยใหหางานทําไดงายขึ้น สูไปเรียนวิชาการอื่นไมไดเสียเวลาไป
เรียนคําสอนทําไม ฯลฯ
ตัวอยางสถานการณและความทาทายตางๆ ดังกลาว รวมทั้งปญหาอื่นๆ อีกจํานวนมากได
ทําใหความเฉื่อยชา และการปลอยปละละเลยเรื่องความสนใจเรียนคําสอนเกิดขึ้นในจิตใจของพอ
แมคริสตชนเปนจํานวนมาก คริสตศาสนจักรไดมองเห็น"สัญญาณของกาลเวลา" วาจําเปนและเปน
สิ่งเรงดวน ที่จะตองหันมาพิจารณาปรับปรุง ฟนฟูงานประกาศขาวดีแหงความรอดดานนี้ เพราะเปน
หนาที่โดยตรงและหนาที่แรกของคริสตศาสนจักร ซึ่งตองทําควบคูไปกับงานดานเมตตาจิต

2. การสอนคริสตศาสนธรรมในประเทศไทย
2.1 ความเปนมาและภาพรวมเกี่ยวกับคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิก ในประเทศไทย
ธีรพล กอบวิทยากุล (2006 อางใน วุฒิชัย อองนาวา, 2549: 150 - 153) ไดสรุปความ
เปนมาของศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอลิกไววา มีจุดเริ่มตนดวยการเดินทางเขามาในสยามของ
ชาวโปรตุเกส23ใน ค.ศ.1511 ภายใตการนําของอัลฟองโซ อัลบูรเคิรก ผูแทนกษัตริยโปรตุเกสที่เขา
มาเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจาแผนดินแหงอาณาจักรอยุธยา โปรตุเกสจึงเปนชนยุโรปกลุมแรกที่
มาถึงประเทศไทย ตอมาชาวโปรตุเกสไดรับอนุญาตใหเริ่มงานเผยแผคริสตศาสนาในสยาม โดยมี
มิสชันนารีสองทานแรกที่มาถึงสยาม คือ บาทหลวงเยโรนิโม ดา ครูส และบาทหลวงเซบาสติอาว
ดา กันโต ทั้งสองเปนนักบวชคณะโดมินิกัน มาถึงสยามใน ค.ศ.1567 ตอมามีมิสชันนารีคณะอื่นๆ
เขามาอีกคือ คณะฟรังซิสกัน คณะเอากุสติเนียน และคณะเยสุอิต ในชวงระหวางค.ศ.1582 – 1767
ตอมา พระสันตะปาปาเกรโกรี่ที่ 1524 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.)
ซึ่งกอตั้งขึ้นใน ค.ศ.1660 บรรดามิสชันนารีเดินทางมาดวยความยากลําบาก มิสชันนารี ชุดแรก 17
ทานที่ออกเดินทางมาในครั้งนั้น มาถึงอยุธยาเพียง 9 ทาน เนื่องจากเสียชีวิตระหวางการเดินทาง
และยังไมสามารถเขาไปในประเทศจีนและเวียดนามได เนื่องจากยังมีการเบียดเบียนศาสนาคริสต
ในสองประเทศดังกลาว ในเวลานั้น ทั้งหมดจึงพักคอยอยูที่กรุงศรีอยุธยาใน ค.ศ.1662 - 1664
23

มหาอํานาจของยุโรปในสมัยนั้นมีสองชาติ ไดแก โปรตุเกสและสเปน ทั้งสองชาติไดรับมอบหมายหนาที่
ประกาศคริสตศาสนาจากพระสันตะปาปาแกดินแดนที่ยังไมรูจักคริสตศาสนา.
24
ดํารงตําแหนงประมุขศาสนจักรโรมันคาทอลิก ระหวาง ค.ศ. 1921 – 1923.
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ขณะเดียวกัน มีการประชุมเรื่องการประกาศคริสตศาสนาในหมูมิสชันนารีที่อยุธยา หลังจากประชุม
ดังกลาว พวกทานตกลงจะเริ่มงานเผยแผคริสตศาสนาในสยาม ในชวงนั้นอยูในรัชสมัยสมเด็จพระ
นารายณ ซึ่งมีนโยบายเปดประเทศตอนรับคนตางชาติ เพื่อติดตอในดานการคาและการทูต คริสต
ศาสนามี ค วามเจริ ญ กา วหน า อย า งมากในช ว งสมั ย นี้ สามารถตั้ ง สถาบั น อบรมผู เ ตรี ย มตั ว เป น
บาทหลวง สรางโบสถ ประกาศศาสนาไดอยางเสรี มีคนที่สนใจและสมัครเขาเปนคริสตชนมากขึ้น
จนพระสันตะปาปาฯ ทรงกอตั้งและรับรองเขตปกครอง (มิสซังสยาม) ใน ค.ศ.1674 โดยมีมุขนายก
ลาโน เปนประมุของคแรก แตทวาในชวงรัชสมัยตอมา เกิดการเบียดเบียนศาสนาขึ้น ทําใหการ
ประกาศศาสนาหยุดชะงักไป และเหตุผลจากการมีมิสชันนารีเขามาทํางานไมมาก ทําใหงานเผยแผ
คริสตศาสนาไมคอยเกิดผลมากนัก จนกระทั่งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองใน ค.ศ.1767
คริสตศาสนา (โรมันคาทอลิก) เริ่มฟนตัวอีกครั้งในรัชสมัยสมเด็จพระเจาตากสิน
หลังจากทรงกอบกูเอกราชแลว ไดพระราชทานที่ดินเพื่อสรางวัดใหกับมิสชันนารีและคริสตชนที่
กลั บเขามาในราชอาณาจักร ตอมาในรัชสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬ าโลก พระองคยังทรง
ตอนรับมิสชันนารีอยางดี เพราะพระองคตองการเริ่มติดตอสัมพันธกับตางประเทศ และสนับสนุน
เรื่องการคาขายกับประเทศตาง ๆ เหมือนกับที่เคยเปนมาแตกอน จากนี้เปนตนมา คริสตศาสนาใน
สยามคอยๆ เจริญเติบโตขึ้น ทีละเล็กทีละนอย มีโบสถและจํานวนคริสตชนเพิ่มมากขึ้น ทั้งคริสตชนชาวสยามเองคริสตชนที่มีเชื้อสายโปรตุเกส คริสตชนชาวเขมร ชาวญวน และชาวจีน การเพิ่มขึ้น
ของจํานวน คริสตชนและงานเผยแผคริสตศาสนา ประกอบกับอาณาเขตของมิสซังสยามอันกวาง
ใหญไพศาลที่ยากตอการเดินทาง ใน ค.ศ.1841 พระสันตะปาปาฯ ทรงแบงมิสซังสยามออกเปน 2
เขตปกครอง คือ มิสซัง “สยามตะวันตก” ประกอบดวยสิงคโปร มะละกา ปนัง มะริด และทวาย อยู
ในการปกครองของมุขนายกกูรเวอรซี และมิสซัง “สยามตะวันออก” ซึ่งหมายถึงประเทศสยามนั้น
อยูในการปกครองของมุขนายกปลเลอกัว
มุขนายกปลเลอกัว เปนมุขนายกที่เฉลียวฉลาด มีความรูลึกซึ้งในศาสตรและศิลป
แขนงตางๆ มีความรูภาษาบาลีและภาษาไทยอยางแตกฉาน ดวยความสัมพันธอันดีที่ทานมีตอ
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 ทานไดสรางโบสถหลายแหงในมิสซังสยาม จิตตารมณในการ
เผยแผคริสตศาสนาของทาน ความเขาใจอันถองแทในวัฒนธรรม ประเพณี และเอกลักษณของคน
ไทย มีความสําคัญอยางมากตอการวางรากฐานการเผยแผคริสตศาสนาใหลึกซึ้งและเขมแข็งขึ้น เปน
ตน งานดานอภิบาล การเทศนสอน งานดานสังคม และการใหการศึกษา
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งานที่มุขนายกปลเลอกัวไดเริ่มตนไว จะเกิดผลในสมัยตอมา นั่นคือ สมัยมุขนายก
ดือปองด และสมัยมุขนายกหลุยส เวย เปนชวงเวลาของการเจริญเติบโต โดยเฉพาะทานไดเริ่มสง
มิสชันนารีไปเผยแผคริสตศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันเปนจุดกําเนิดมิสซังภาคอีสานใน
ปจจุบัน เวลานั้นมีคริสตชนจํานวนกวา 23,600 คน โบสถจํานวนมากมาย สถาบันศึกษาอบรมผู
เตรียมตัวเปนบาทหลวงหลายแหง บาทหลวงชาวสยาม นักบวชชายและหญิง ครูสอนคริสตศาสนธรรม วิทยาลัย 3 แหง โรงเรียนมากมายและโรงพยาบาล 1 แหง มีคณะนักบวชหลายๆ คณะเขามา
ทํางานในมิสซังมากขึ้น เชน คณะพระกุมารเยซูเขามาใน ค.ศ.1885 คณะเซนตปอล เดอ ชารตร เขา
มาสยามในค.ศ.1898 รับผิดชอบงานที่โรงพยาบาลเซนตหลุยส ซึ่งมุขนายกเวยไดสรางขึ้น และยัง
รับผิดชอบในการอบรมนักบวชหญิงพื้นเมือง ซึ่งพักอยูที่สามเสน เรียกวา “คณะรักกางเขน” และ
โรงเรียนตาง ๆ ในค.ศ.1901 โรงเรียนอัสสัมชั ญถูกตั้งขึ้นภายใตการดูแลของภราดาคณะเซนต
คาเบรียล ตามคําเชิญของมุขนายกเวย
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 มีคณะ
นักบวชอีกมากมายเขามาทํางานดานตางๆ ในประเทศไทย เชน คณะอุรสุลิน คณะคารแมล คณะ
ซาเลเซียน คณะพระมหาไถ คณะสงฆพระหฤทัยแหงเบธาราม คณะลาซาล คณะเยสุอิต คณะ
คามิลเลียน คณะศรีชุมพาบาล ฯลฯ รวมถึงคณะนักบวชใหมๆ อีกมากมายที่เขามาในประเทศไทย
ในสมัยตอมา นอกนั้นยังมีความตื่นตัวในเรื่องกิจการฆราวาสแพรธรรม การกอตั้งคณะกิจการแพรธรรมตางๆ มากมายอีกดวย
คริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยเจริญเติบโตขึ้นผานทางบรรดามุขนายก
บาทหลวง มิสชันนารี และครูสอนศาสนาที่ทํางานอยางกระตือรือรน ทําใหงานเผยแผคริสตศาสนา
เติบโตกาวหนามากขึ้น สมณกระทรวงเผยแพรความเชื่อเห็นวา ถึงเวลาแลวที่จะสถาปนาพระ
ฐานานุกรมคริสตศาสนจักรในประเทศไทย ดังนั้นใน ค.ศ.1965 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และ
อัครสังฆมณฑลทาแร- หนองแสง ไดรับการสถาปนาขึ้น
ปจจุบันประเทศไทยแบงการปกครองเปน 10 เขตปกครอง (สังฆมณฑล) คือ 1)อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 2) สังฆมณฑลราชบุรี 3) สังฆมณฑลจันทบุรี 4) สังฆมณฑลเชียงใหม
5) สังฆมณฑลนครสวรรค 6) สังฆมณฑลสุราษฎรธานี 7) อัครสังฆมณฑลทาแร- หนองแสง
8) สังฆมณฑลอุบลราชธานี 9) สังฆมณฑลอุดรธานี และ10) สังฆมณฑลนครราชสีมา แตละ
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สังฆมณฑลมีมุขนายกที่ไดรับการแตงตั้งจากพระสันตะปาปา เปนประมุขประจําสังฆมณฑล และ
ประมุขสังฆมณฑลมีอํานาจหนาที่ในเขตสังฆมณฑลของตน (ขึ้นตรงกับพระสันตะปาปา) และจะ
รวมกันบริหารปกครองคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิกในประเทศไทย ภายใตการกํากับดูแลของ
“สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย”25 (Catholic Bishops Conference of
Thailand) โดยมีสํานักงานศูนยกลางอยูที่ เลขที่ 122/11 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี ยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
จํานวนผูนับถือศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอลิกมีประมาณ 330,000 คน มีมุขนายก
และบาทหลวงทั้งสิ้นราว 714 ทาน ภราดา (บราเดอร) 114 ทาน ภคินี (ซิสเตอร) 1,494 ทาน โบสถ
471 แหง26
2.2 การดําเนินงานการสอนคริสตศาสนธรรมในคริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทย
การดําเนินงานการสอนคริสตศาสนธรรมของคริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทย
ในปจจุบัน อยูภายใตคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม27 ในกรรมาธิการฝายอภิบาล
คริสตชน สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย (สื่อมวลชนคาทอลิกแหง
ประเทศไทย, 2008)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมพยายามสนองตอบขอเรียกรองจาก
คริสตศาสนจักร ดวยการจัดทําคูมือแนะแนวการสอนคําสอนในประเทศไทย ที่สอดคลองกับคูมือ
แนะแนวทั่วไปสําหรับการสอนคําสอน (General Directory for Catechesis, 1997) และสอดคลอง
กับทิศทางงานอภิบาล ค.ศ. 2000 ของคริสตศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย โดยเริ่มดําเนินการ
ประชุมจัดทํารางคูมือแนะแนวการสอนคําสอนในประเทศไทย (Thai Directory for Catechesis)
ตั้งแต ค.ศ. 2000 โดยคณะกรรมการฯ ไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการดําเนินงานจัดทํารางคูมือ28
ดั ง กล า ว ที่ สุ ด คณะกรรมการฯ ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก ไ ข ที่ สุ ด ได พิ จ ารณาผ า นมติ ข องคณะ
กรรมการฯ ใหพิมพทดลองใชเมื่อวันที่ 26 มกราคม ค.ศ. 200529 ซึ่ง วีระ อาภรณรัตน (2005)
25

ในประเทศไทยสมาชิกสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกประเทศไทย ประกอบดวยมุขนายกประจํา
สังฆมณฑลรวมกับตัวแทนพระสันตะปาปาประจําประเทศไทย (เอกอัครสมณทูตวาติกันประจําประเทศไทย)
26
ขอมูลจากปฏิทินคาทอลิก ป 2007.
27
แตเดิม มีชื่อวา คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอบรมคริสตศาสนธรรม.
28
คณะอนุกรรมการฯ ประกอบดวย บาทหลวงวีระ อาภรณรัตน บาทหลวงวัชศิลป กฤษเจริญ เซอรไอรีน
ชํานาญธรรม ซิสเตอรสังวาลย วาปทะ ครูประภา วีระศิลป ครูราตรี ชอยเครือ ครูทัศนีย มธุรสสุวรรณ คณูกมลา
สุริยพงศประไพ และครูเอมอร ทองอดิศัย.
29
ภายใตการรับรองของมุขนายก พเยาว มณีทรัพย ประธานคณะกรรมการฯ และบาทหลวงวีระ อาภรณรัตน
เลขาธิการคณะกรรมกรรฯ ในขณะนั้น ซึ่งลงนามรับรองวันที่ 16 กุมภาพันธ ค.ศ. 2005.
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อธิบายวาคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอบรมคริสตศาสนธรรม (ประเทศไทย) ไดพิมพหนังสือ
แรงบันดาลใจ เปน (ราง) คูมือแนะแนวการสอนคําสอนในประเทศไทยในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2005
ในเอกสารรางคูมือแนะแนวการสอนคําสอนในประเทศไทย (Thai Directory for
Catechesis) ที่คณะกรรมการจัดทําคูมือแนะแนวการสอนคําสอนในประเทศไทย (2005) ดําเนินการ
จัดทําขึ้น ไดนําเสนอสภาพการสอนคริสตศาสนธรรมในสังคมไทย รวมทั้งการกําหนดวิสัยทัศน
และพันธกิจการดําเนินงานการสอนคริสตศาสนธรรมในคริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทย
ดังนี้ (คณะกรรมการจัดทําคูมือแนะแนวการสอนคําสอนในประเทศไทย, 2005: 8 - 23)
2.2.1 ภาพรวมการสอนคริสตศาสนธรรมในประเทศไทย
คณะกรรมการจัดทําคูมือแนะแนวการสอนคําสอนในประเทศไทย ไดเสนอ
ภาพรวมการสอนคริสตศาสนธรรมในประเทศไทย โดยแบงการนําเสนอสภาพที่เชื่อมโยงกัน
เริ่มตนดวยวิเคราะหสภาพสังคมไทย สภาพคริสตศาสนจักรในประเทศไทย และความกาวหนา
ดานคริสตศาสนธรรม สรุปไดดังนี้ (2005: 5 – 17)
1) สภาพของสังคมไทย
สั ง คมไทยเป น สั ง คมที่ มี พื้ น ฐานและวิ วั ฒ นาการมาจากคํ า สอนของ
พระพุทธศาสนา วิถีชีวิตคนไทยเปนไปอยางเรียบงาย มีความรัก ความเอื้ออาทร และความเปนน้ํา
หนึ่งใจเดียวกัน ใหความเคารพและยึดมั่นในคําสั่งสอนของผูใหญ เปนตนบิดามารดามีความเชื่อใน
เรื่องของบาปบุญคุณโทษ หรือ “กรรม” เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตตอมา ชีวิตตามวิถีและภูมิปญญาไทยไดรับผล มาจากแนวคิดเรื่องการพัฒนาการทางสังคมจากแหลงอื่นๆ ซึ่งใชกรอบและ
ขอมูลทางเศรษฐกิจเปนตัวนํา ใชคําวาทันสมัยและความเปนสากลเปนแรงจูงใจ ความเชื่อทาง
ศาสนา การปฏิบัติตัวตามประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามดั้งเดิม ถูกทาทายดวยกระแสความคิด คานิยม
สมัยใหม วิถีชีวิตที่เรียบงาย กินอยูแตพอเพียงตามรูปแบบเกษตรกรรม จึงถูกแทนที่ดวยระบบการ
แขงขัน และผลประโยชน ซึ่งมาจากระบบอุตสาหกรรมและพาณิชกรรม (สํานักงานสภามุขนายก
คาทอลิกแหงประเทศไทย, 2000: 13)
ผลที่ตามมาจากกระแสสมัยใหม กอใหเกิดความเจริญกาวหนาแกประเทศ
มากมายหลายประการดวยกันแตในอีกดานหนึ่งนั้น ความเจริญกาวหนาก็สงผลในเชิงลบใหกับ
สังคมไทยดวย เชน ปญหาสิ่งแวดลอม ครอบครัวลมสลาย ปญหาคานิยมที่ยกยองบุรุษเหนือสตรี
ปญหาสตรี เด็ก ปญหาการขายบริการทางเพศ ความยากจน ชองวางระหวางวิถีชีวิตในเมืองและ
ชนบท แรงงาน การแพรของโรคเอดส ยาเสพติด การพนัน การขาดความเขาใจดานศาสนาและ
ชาติพันธุ วิกฤตการณทางวัฒนธรรม ปจจัยและวงจรของอิทธิพล ความรุนแรง (สํานักงานสภามุข
นายกคาทอลิกแหงประเทศไทย, 2000: 17)
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อยางไรก็ ดีเรายังพบว าความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การเคารพนับถือ
บรรพบุรุษและผูอาวุโส ความภาคภูมิใจในตน และความเอื้ออาทรก็ยังคงอยูในธรรมชาติของ คน
ไทยสวนใหญซึ่งพรอมที่จะใหคุณคาแกคุณธรรม และความดีตามวิถีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ
อีกทั้งพรอมที่จะรื้อฟนภูมิปญญาทองถิ่นและดุลยภาพระหวางมนุษย สังคม และธรรมชาติอีกดวย
(สํานักงานสภามุขนายกคาทอลิกแหงประเทศไทย, 2000: 18)
2) สภาพคริสตศาสนจักรในประเทศไทย
คริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยเปนชนกลุมนอยที่มีจํานวนเพียง
0.46% ของประชากรไทยทั้งหมด หรือประมาณ 290,503 คน (จากปฏิทินคาทอลิก ค.ศ. 2004)
ในขณะที่มิชชันนารีกลุมแรกเขามาเผยแผศาสนาคริสตในประเทศมานานถึง 400 กวาปมาแลว
คริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยสวนใหญมีบรรพบุรุษเปนชาวจีนที่อพยพมาจากผืนแผนดินใหญ
ชาวญวนและชาวลาวที่มาจากประเทศเพื่อนบาน แมจะมีจํานวนไมมากนัก แตคริสตชนคาทอลิก
ไทยก็ไดทําประโยชนใหกับแผนดินจนเปนที่ยอมรับของชาวไทย เปนตนในเรื่องของการศึกษา
การอนามัย และการสังคมสงเคราะห จุดแข็งของคริสตศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทยก็คือ การมี
โครงสรางการปกครองที่เขมแข็ง การใหสมาชิกมีการศึกษาที่ดี การมีองคกรที่ชวยเหลือเกื้อกูล ฯลฯ
ประกอบกั บประเทศไทยเปนประเทศที่ใ หเ สรีภาพกับประชาชนในการนับถือศาสนาจึงทําให
คริสต-ชนคาทอลิกในประเทศไทยสามารถอยูในสังคมไทยไดอยางมีความสุข สามารถประกอบ
ธุรกิจหรือรับราชการไดอยางอิสระเชนเดียวกับชาวไทยทุกคน
ในอีกดานหนึ่ง เนื่องจากคริสตศาสนาในประเทศไทย เริ่มมาจากการเผยแผ
โดยคณะมิชชันนารีจากประเทศทางทวีปยุโรป จึงทําใหชาวไทยทั่วไปมีความรูสึกวาคริสตศาสนา
เปนศาสนาของฝรั่งตางชาติ และผลจากการเมืองในสมัยนั้น ทําใหคนไทยจํานวนหนึ่งมองวาศาสนา
คริ ส ต เ ป น เครื่ อ งมื อ ทางการเมื อ งของชาติ ต ะวั น ตก ประกอบกั บ การมี ชี วิ ต เป น หมู ค ณะที่ มี
กฎระเบียบ และการประกอบพิธีกรรมเฉพาะของคริสตศาสนจักร จึงทําใหคนในสังคมเกิด
ความรูสึกวาคริสตชนคาทอลิกเปนกลุมบุคคลที่แปลกแยกไปจากคนไทยทั่วๆไป ดังจะเห็นวาสมัย
หนึ่งมีการเรียกคริสตชนคาทอลิกวาเปนพวก “เขารีต” เปนตน ทัศนคติในเรื่องนี้คอยๆ ดีขึ้นตาม
กาลเวลา
ในส วนชี วิตภายในของคริสตศาสนจัก รเอง ท ามกลางเสรีภาพและ
ความสําเร็จของกิจการตางๆ ที่คริสตศาสนจักรไดดําเนินการ คริสตชนคาทอลิกจํานวนมาก รูสึก
คริสตศาสนจักรเปนคริสตศาสนจักรแหงสถาบันมากกวาคริสตศาสนจักรที่เปนประจักษพยานแหง
ความรั กของพระเยซูคริสตเจ าอยางแทจ ริง บรรดาผูนําใหความสําคัญกับความสําเร็จภายนอก
มากกวาดานจิตใจ ดําเนินนโยบายไปตามกระแสสังคมโลกมากกวาแนวทางแหงพระวรสาร

39

บรรดาคริสตชนคาทอลิกยังมีความรูและความเชื่อที่ไมพอเพียงกับการดําเนินชีวิตที่เปนประจักษ
พยานในทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบัน
ดังนั้น คริสตศาสนจักรในประเทศไทยจึงจําเปนตองทบทวน และใช
วิจารณญาณในการเจริญชีวิตของตนดวยความสุภาพถอมตนตามจิตตารมณพระวรสาร มิใหถูกกลืน
โดยคานิยม ความทันสมัยในมิติวิถีชีวิตทางโลก แตตองยึดมั่นในพันธสัญญาที่พระเยซูคริสตเจา
ประทานใหและทรงเรียกรองใหกลับใจ (มก 1:15)
3) ความกาวหนาดานคริสตศาสนธรรม
ชาวไทยสวนใหญเขามานับถือศาสนาคริสตโดยการสืบทอดตอกันมาจาก
ครอบครัว มีผูใหญที่สนใจเขามาศึกษา และเขาเปนสมาชิกไมมากนัก ในจํานวนนี้สวนหนึ่งเขามา
เพราะการแตงงานกับคูสมรสที่เปนคริสตชนคาทอลิก ครอบครัวคริสตชนคาทอลิกสวนใหญยังคง
ใหความสําคัญกับการใหบุตรหลานไดรับศีลศักดิ์สิทธิ์แหงการเริ่มตนชีวิตคริสตชน คือ ศีลลางบาป
ศีลกําลัง และศีลมหาสนิท เมื่อถึงวัยแตงงานก็ใหรับศีลสมรส เมื่อถึงวัยชราโดยเฉพาะชวงเวลา
ใกลความตาย ยังมีความตองการที่จะพบบาทหลวงเพื่อรับศีลเจิมผูปวย และตองการฝงศพของ
ตนเองหรือ ญาติพี่นองไวในสุสาน (คริสตชนคาทอลิกไทยใหความสําคัญแกผูตายอยางมาก ดังจะ
เห็นไดวามีธรรมเนียมการสวดภาวนาใหผูลวงลับในระยะเวลาตางๆ หลายโอกาส และบุตรหลาน
ญาติพี่นองจะมารวมชุมนุมกันในงานศพ และในงานเสกสุสานประจําปกันเปนจํานวนมาก)
นอกจากนี้ คริสตชนคาทอลิกไทยยังคงใหความสําคัญกับโบสถโดยการ
มารวมพิธีกรรมในวันอาทิตยและในวันฉลองตางๆ ดังนั้น การสอนคริสตศาสนธรรมสวนใหญจึง
เนนเรื่องของการเตรียมตัวคริสตชนเพื่อรับศีลศักดิ์สิทธิ์ตาง ๆ มากกวาการอบรมใหคริสตชนเติบโต
ในความเชื่อจนถึงขั้นสมบูรณตามแบบอยางของพระเยซูคริสตเจา
สําหรับเด็กที่เรียนอยูในโรงเรียนของคริสตศาสนจักร สวนมากเรียน
คริสตศาสนธรรมอยางเปนระบบและตอเนื่อง มีคําสอนที่ผานการฝกอบรมมาจากสถาบันอบรม
คริสตศาสนธรรมหรือผานการอบรมอยางตอเนื่อง มีเวลาและอุปกรณที่พอเพียงสําหรับงาน
คริสตศาสนธรรม แตสําหรับหลายๆโรงเรียน ยังมีปญหาเรื่องการขาดแคลนครูคําสอนที่ชํานาญ
การ และเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเรียนคริสตศาสนธรรมสําหรับเด็กๆ ที่ไมไดเรียนในโรงเรียน
ของคริสตศาสนจักร และอยูหางไกลจากชุมชนคริสตชนคาทอลิก จะขาดการอบรมอยางเปนระบบ
และตอเนื่อง นอกจากนั้น เยาวชนที่ศึกษาในระดับวิชาชีพ และในระดับอุดมศึกษา ยังขาด
ผูรับผิดชอบที่จะใหการอบรมพวกเขา เชนเดียวกัน ในการสอนคริสตศาสนธรรมใหกับผูที่เตรียมตัว
เขาสูชีวิตแตงงาน บางแหงยังขาดการจัดการอบรมอยางเปนระบบและ ใชเวลาเพียงสั้นๆ สําหรับทํา
ความเขาใจเรื่องที่ตองใชเวลาอยูดวยกันตลอดชีวิต ดังนั้นโรงเรียนจึงเปนสถานที่สําคัญสําหรับการ
ปลูกฝงความเชื่อใหกับเด็กและเยาวชน สวนวัดทําหนาที่ในการเฉลิมฉลองศีลศักดิ์สิทธิ์มากกวาการ
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ใหการอบรมสั่งสอนเรื่องของความเชื่อหรือการเผยแผศาสนา สวนคริสตชนคาทอลิกก็ให
ความสําคัญกับการรวมพิธีกรรมมากกวาการศึกษาหลักธรรมของศาสนา
ชี วิ ต แห ง ความเชื่ อ ของคริ ส ตชนคาทอลิ ก ไทยมาจากบรรยากาศใน
ครอบครัว บิดามารดาจึงเปนบุคคลสําคัญอันดับแรกที่ถายทอดชีวิตแหงความเชื่อใหกับบุตรหลาน
แมวาบิดามารดาจะมีความรูในศาสนาไมสูงนัก แตดวยการดําเนินชีวิตประจําวันที่เลื่อมใสศรัทธา
ตอพระเจา บุตรหลานจึงซึมซับความเชื่อนั้นมาเปนมรดกติดตัวไป สวนโรงเรียนมีหนาที่ให
คําอธิบายเกี่ยวกับความเชื่อที่เด็ก ๆ รับมานั้น และโบสถเปนสถานที่ใหทุกคนมาแสดงออกถึงความ
เชื่อและความศรัทธาที่มีตอพระเจา ดังนั้น บาน โบสถ และโรงเรียนจึงเปนสามสถาบันที่ชวยกัน
ถายทอดความเชื่อใหกับคริสตชน แตจากสภาพโดยทั่วไป การประสานสัมพันธและความเขมแข็ง
ในการทําหนาที่ของแตละสถาบัน ยังตองมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คริสตชนคาทอลิกไทยสวนใหญเขาใจวาการเรียนคริสตศาสนธรรมเปน
เรื่องของเด็กๆ เมื่อไดรับศีลลางบาป ศีลอภัยบาป ศีลมหาสนิท และศีลกําลัง ก็แสดงวาเรียนคริสตศาสนธรรมจบแลวไมตองมีการเรียนอะไรอีก จึงขาดการศึกษาอบรมอยางตอเนื่อง ทําใหความรู
เรื่องศาสนาเรียนมาในอดี ตไม เทาทัน กับสถานการณในโลกปจจุบันที่มีก ารเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว มีการทาทายของแนวคิดสมัยใหมตอสถาบันศาสนาและความเชื่อ แมในปจจุบันวัดบางแหง
จะจัดใหมีการอบรมคริสตศาสนธรรมเรื่องศาสนาใหเปนระยะๆ แตก็มีผูใหความสนใจไมมากนัก
การสอนคริสตศาสนธรรมของคริสตศาสนจักรไทยยังเนนไปที่องค
ความรูมากกวาการมีประสบการณฝายจิต เรายังขาดผูนําทางจิตวิญญาณที่สามารถฝกอบรม
คริสตชน ใหไดสัมผัสพระเจาและภาวนาติดตอกับพระเจาดวยใจที่รอนรนมากกวาการภาวนา ดวย
บทภาวนาที่ไดจัดเตรียมไวแลว
การสอนคริ ส ตศาสนธรรมของคริ สต ศ าสนจั ก รไทยยั ง เน น ไปที่ ข อ
ปฏิบัติ หรือบทบัญญัติภายนอกที่มาจากธรรมประเพณีมากกวาความเชื่อหรือขอคําสอนที่มาจาก
พระคัมภีร คริสตชนคาทอลิกไทยจึงขาดความรูที่แทจริง และขาดแรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิตที่
ถูกตองจากพระคัมภีร
ชี วิ ต ของคริ สตชนคาทอลิ ก ไทยอยู ภ ายใต บ รรยากาศของพี่น อ งตา ง
ความเชื่อ ดังนั้นแนวคิดและการปฏิบัติของคนสวนใหญในทองถิ่นนั้นๆ ยอมมีผลตอความเชื่อและ
วิถีชีวิตของคริสตชนอยางหลีกเลี่ยงไมได
จากสถานการณการสอนคริสตศาสนธรรมโดยสังเขปที่กลาวไวนี้ ทํา
ใหเรามองเห็นวาคริสตศาสนจักรจะตองฟนฟูการสอนคริสตศาสนธรรมใหตอบสนองตอความ
ตองการของคริสตชนไทย ตามสภาพความเปนจริง ใหเหมาะสมกับกาลเวลาและสภาพแวดลอม
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ของสังคมไทย ใหคําสอนเปนคําตอบชีวิตสําหรับตนเองและสังคม และจัดใหงานดานคริสตศาสนธรรมนี้เปนงานเรงดวนอันดับตน ๆ ของคริสตศาสนจักรในประเทศไทย
จากประวั ติ ศ าสตร ที่ ผ า นมาจนถึ ง ป จ จุ บั น เราได เ ห็ น การพั ฒ นาที่
กาวหนาของงานการอบรมคริสตศาสนธรรมในประเทศไทย ไดดังนี้
(1) มีการจัดสงบาทหลวง นักบวช และฆราวาสเดินทางไปศึกษา
วิชาคริสตศาสนธรรมสมัยใหมในตางประเทศมากขึ้น
(2) มีการจัดตั้งสถาบันเพื่อใหการอบรมครูคําสอน คือ “ศูนยอบรม
คริสตศาสนธรรมประเทศไทย” ใน ค.ศ.1965 และเปดสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัย
แสงธรรมใน ค.ศ. 2000
(3) มีการจัดตั้งศูนยคริสตศาสนธรรมประจําสังฆมณฑล30และศูนย
คริสตศาสนธรรมภาคอีสาน (สองคอน) ค.ศ. 1995
30

สํานักงาน ศูนยอบรมและศูนยคริสตศาสนธรรม ในประเทศไทย ทั้งหนวยงานคริสตศาสนจักรระดับประเทศ
และระดับสังฆมณฑล มี 14 แหง ไดแก
1. สํานักงานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม (ประเทศไทย) 57 ซ.โอเรียนเต็ล
บางรัก
กรุงเทพฯ 10500 E-mail: arethai@catholic.or.th
2. ศูนยอบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ (ประเทศไทย) (National Catechetical Center) 82 ม. 6
ซ. วัดเทียนดัด ต. ทาขาม อ. สามพราน จ. นครปฐม
73110
3. ศูนยคริสตศาสนธรรม ภาคอีสาน 111 หมู 2 บานสองคอน ปงขาม อ. หวานใหญ จ. มุกดาหาร 49150
4. ศูนยคําสอนสังฆมณฑลเชียงใหม (แมริม) 124 ม. 3 ต.ริมใต อ.แมริม จ.เชียงใหม 50180
5. ศูนยคําสอนแพรธรรมสังฆมณฑลจันทบุรี 21/3 ม.1 ต. สุรศักดิ์ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20110
6. ศูนยคริสตศาสนธรรมคาทอลิกเขตมิสซังราชบุรี 31/2-4 ถ. สมบูรณกุล อ. เมือง จ. ราชบุรี 70000
7. ศูนยคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 57 ซ.โอเรียนเต็ล บางรัก กรุงเทพฯ 10500
8. ศูนยประสานงานแพรธรรม5/1 ซ. 12 ถ. เจริญประเทศ ต. ชางคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม 50100
9. ศูนยคริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครสวรรค สํานักงานมิสซังฯ 69/39 ถ.ดาวดึงส อ. เมือง จ. นครสวรรค
60000
10. ศูนยอภิบาล “บานชุมพาบาล” สังฆมณฑลสุราษฎรธานี 15 ม.6 ถ. ชนเกษม 41 ต. มะขามเตี้ย อ. เมือง
จ.สุราษฎรธานี 84000
11. ศูนยคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง ต. ทาแร อ. เมือง จ. สกลนคร 47230
โทร 0-4275-1197
12. ศูนยคริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลอุบลฯ 120/2 ถ.แมชี ต.ขามใหญ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
13. ศูนยคริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลนครราชสีมา สํานักมิสซัง 387 ถ. สุรนารี อ. เมือง จ. นครราชสีมา
30000
14. ศูนยคําสอนสังฆมณฑลอุดรธานี ตู ป.ณ. 6 ปท.โพศรี อ. เมือง จ. อุดรธานี 41002.
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(4) มี ก ารจั ด แปลเอกสารด า นคริ ส ตศาสนธรรมสากลของคริ ส ต
ศาสนจักร ผลิตหนังสือ คูมือ สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยมากขึ้น
(5) โรงเรียนและวัดจัดการสอนคริสตศาสนธรรมทั้งในระบบและ
นอกระบบมากขึ้น
2.2.2 วิสัยทัศน พันธกิจและแนวปฏิบัติการสอนคริสตศาสนธรรมในประเทศไทย
1) พื้นฐานแนวคิด
พื้นฐานแนวคิดในการกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของการสอนคริสตศาสน
ธรรมในประเทศไทย คือ แนวทางตามคําสอนของคริสตศาสนจักร บนพื้นฐานของพระคัมภีรที่เลา
ถึงเหตุการณและพระดํารัสของพระเยซูเจาที่ทรงสําแดงพระองคในแควนกาลิลี ทรงสงบรรดาอัครสาวกไปทั่วโลก โดยตรัสวา “ทานทั้งหลาย จงไปสั่งสอนนานาชาติใหมาเปนศิษยของเรา ทําพิธี
ลางบาปใหเขา เดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต จงสอนเขาใหปฏิบัติตามคําสั่งทุกขอ
ที่เราใหแกทาน” (มธ 28:19-20) และพระดํารัสของพระเยซูที่วา “เราใหบทบัญญัติใหมแกทาน
ทั้งหลาย ใหทานรักกัน เรารักทานทั้งหลายอยางไร ทานก็จงรักกันอยางนั้นเถิด ถาทานมีความรักตอ
กัน ทุกคนจะรูวาทานเปนศิษยของเรา” (ยน 13:34-35) รวมทั้งขอความจากพระวรสารนักบุญยอหน
ที่เลาวา เมื่อพระองคกลับคืนพระชนมชีพ ทรงสําแดงพระองคกับบรรดาศิษย ตรัสวา “สันติสุขจง
สถิตอยูกับทานทั้งหลายเถิด พระบิดาทรงสงเรามาฉันใด เราก็สงทานไปฉันนั้น” (ยน 20:21)
2) วิสัยทัศน พันธกิจและแนวปฏิบัติ
คริสตศาสนจักรไดรับมอบพันธกิจจากพระเยซูเจาใหประกาศขาวดีแกมนุษย
ทุกคน ดังนั้น คริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ซึ่งหมายถึงคริสตชนทุกคนจึงมีเกียรติไดรับ
มอบพันธกิจนี้ ในการเสริมสรางพระอาณาจักร จากการรวมประชุมปฏิบัติการทําแผนแมบททิศทาง
งานอภิบาล คริสตศักราช 2000 ของคริสตศาสนจักรคาทอลิก สําหรับ ค.ศ. 2000-2010 โดย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม จึงไดจัดทําวิสัยทัศนและ
พันธกิจ ดังตอไปนี้
2.1) วิสัยทัศน
ศิษยพระเยซูคริสต ประจักษพยานดวยชีวิต เพื่อเสริมสรางชุมชนแหง
ความเชื่อ
2.2) พันธกิจ
ศาสนบริกรเพือ่ คริสตศาสนธรรมมุงมั่นที่จะ
(1) เปนศิษยของพระเยซูคริสต มีชีวิตสนิทสัมพันธกับพระเยซูดวยการ
ภาวนา พระวาจา ศีลศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรม และความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
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(2) รวมมือกันประกาศพระเยซูคริสตดวยชีวิต และการเสวนา เพื่อยืนยัน
ถึงศักดิ์ศรีมนุษย
(3) สรางเสริมสถาบันครอบครัว และชุมชนทองถิ่น ใหเขมแข็งในความ
เชื่อ และในทุกมิติชีวิต
(4) พัฒนาการอบรมความเชื่ออยางตอเนื่องในทุกดาน
2.3) แนวทางปฏิบัติ
เพื่อทําใหพันธกิจที่พระเยซูคริสตเจาทรงมอบหมายแกเราสําเร็จไปตาม
ความมุงหวัง คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม จึงมุงที่จะ
(1) ปลุกจิตสํานึกบรรดาผูนําคริสตศาสนจักรใหเห็นความสําคัญของงาน
คริสตศาสนธรรม โดยจัดใหงานคริสตศาสนธรรมเปนงานสําคัญเรงดวน ใหการสนับสนุนงาน
คริสตศาสนธรรม และบุคลากรดานคริสตศาสนธรรมดวยทรัพยากรทั้งทางดานวัตถุปจจัยและดาน
จิตใจอยางเพียงพอ
(2) จั ด การอบรมครู ค ริ ส ตศาสนธรรมให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง ทางด า น
ชีวิตจิต ความรูและทักษะอยางตอเนื่อง
(3) สงเสริมความรวมมือ การประสานงาน ชวยเหลือและแบงปนกันใน
ทุกๆ ดาน ระหวางศูนยคริสตศาสนธรรมดวยกันและหนวยงานอื่นๆ ของคริสตศาสนจักร เชน
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อครอบครัว คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการศึกษา เปนตน
(4) จัดใหมีการอบรมศึกษาดานคริสตศาสนธรรมอยางตอเนื่องทุกชวง
ชีวิต โดยใหสอดคลองกับสภาพชีวิตอันหลากหลายของประชาชน (GDC, 1997: 165) เฉพาะอยาง
ยิ่งการอบรมคริตศาสนธรรมสําหรับครอบครัว และคริสตศาสนธรรมดานสังคม
(5) ยึดพระคัมภีร เปนหลักในการอบรมคริสตศาสนธรรม เพราะ“เปน
ทอธาร” (GDC, 1997: 94) และ “คลังแหงความเชื่อ” รวมทั้งธรรมประเพณีศักดิ์สิทธิ์และอํานาจ
สั่งสอนของคริสตศาสนจักร เพราะทั้งสามสิ่งนี้ตางสงเสริมความรอดพนของวิญญาณอยางสัมฤทธิ์ผลตามวิธีการของตน โดยรวมกับการกระทําของพระจิตเจา (DV, 1965: 10)
(6) มุงเนนการสอนความเชื่อสูชีวิต คารวกิจและพิธีกรรม ที่นําไปสูการ
ปฏิบัติใหสอดคลองกับสภาพ สังคมและวัฒนธรรมของแตละทองถิ่นในจิตตารมณของพระวรสาร
มีความสํานึกในการเปนพยาน ชีวิตคริสตชนเพื่อการเสวนากับพี่นองตางความเชื่อ และการอบรม
ดานงานธรรมทูต (GDC, 1997: 30)
(7) จัดทํา ปรับปรุง และสงเสริมหนังสือ คูมือและอุปกรณตางๆ ในการ
อบรมคริสตศาสนธรรมใหทันสมัย มีคุณภาพ และจํานวนเพียงพอกับความตองการที่จําเปน อีกทั้ง

44

สงเสริมสนับสนุนใหมีการประยุกตใชใหเหมาะกับสภาพสังคม และวัฒนธรรมของแตละทองถิ่น
ดวย
(8) สงเสริม สนับสนุน และใหนําวิธีการตามขั้นตอนของการรับผูใหญ
เขาเปนคริสตชน (RCIA) มาใช (GDC, 1997:176)
3. เปาหมาย และเนื้อหาการสอนคริสตศาสนธรรม
จากเอกสารคูมือแนะแนวทั่วไปสําหรับการสอนคําสอน(General Directory for Catechesis,
1971) ไดใหแนวทางเกี่ยวกับการสอนคริสตศาสนธรรม ตามแนวทางของสภาสังคายนาวาติกัน ครั้ง
ที่ 2 สงผลมีการศึกษา วิเคราะหและประยุกตคําแนะนําจากเอกสารดังกลาวมากําหนดเปนแนว
ทางการจัดทําคูมือแนะแนวการสอนคําสอนในประเทศไทย โดยเฉพาะสภาประมุขแหงบาทหลวง
โรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ไดแตงตั้งและ
มอบหมายใหคณะกรรมการจัดทําคูมือแนะแนวการสอนคําสอนในประเทศไทย ดําเนินการจัดทํา
รางคูมือแนะแนวการสอนคําสอนในประเทศไทย จนประกาศทดลองใชใน ค.ศ. 2005
3.1 เปาหมาย
วีระ อาภรณรัตน (2550) สรุปความคิดจากการศึกษาเอกสารคูมือแนะแนวการสอน
คําสอนทั่วไป (General Directory for Catechesis, 1971) เสนอวาเปาหมายการสอนคริสตศาสนธรรม คือ การชวยพี่นองคริสตชนใหเปนหนึ่งเดียว สนิทสัมพันธกับพระเยซูคริสต และดําเนินชีวิต
ตามคําสั่งสอนของพระองค (GDC, 1997: 80) ดังนั้น ภารกิจขั้นพื้นฐานของงานอบรม ตามเอกสาร
คูมือแนะแนวการสอนคําสอนทั่วไป (GDC, 1997: 85 – 86) ไดแก
1) สงเสริมความรูดานความเชือ่ ในคริสตศาสนา
2) ศึกษาเรื่องเกีย่ วกับพิธีกรรม และศีลศักดิ์สทิ ธิ์
3) ฝกอบรมการดําเนินชีวิตในพระคริสตเจาและตามคําสอนของคริสตศาสนจักร
ปจจุบัน
4) สอนใหรจู ักภาวนา
5) สอนใหรักและรับใชชุมชน
6) สอนใหเปนธรรมทูต กลาแบงปนความเชือ่
สอดคล อ งกั บ แนวทางจากเอกสารการสอนคํ า สอนในยุ ค ป จ จุ บั น (Catechesis
Tradendae, CT, 1979: 5) และเอกสารคําสอนคริสตศาสนจักรคาทอลิก (Catechism of the Catholic
Church, CCC, 1992: 426) ที่กลาววา เปาหมายของการอบรมคริสตศาสนธรรม คือ การพัฒนาชีวิต
คริสตชนใหเปนหนึ่งเดียว สนิทสัมพันธกับพระเยซูคริสตเจาอยางแนนแฟน ดวยการดําเนินชีวิต
ตามคําสอนของพระองค
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3.2 เนื้อหาการสอนคริสตศาสนธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม (2005: หมวดที่ 3) ในเอกสารรางคูมือ
แนะแนวการสอนคําสอนในประเทศไทย ไดอธิบายแหลงที่มาและเนื้อหาการสอนคริสตศาสน
ธรรม ดังนี้
3.2.1 แหลงทีม่ าของเนื้อหาคริสตศาสนธรรม
เพื่อใหการสอนคริสตศาสนธรรมดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน เนื้อหาคริสตศาสนธรรมจะต อ งตั้ ง อยู บ นพื้ น ฐานของการเผยแสดงของพระเจ า ที่ ป รากฏอยู ใ นพระคั ม ภี ร
ศักดิ์สิทธิ์และในธรรมประเพณีของคริสตศาสนจักร ซึ่งแสดงออกโดยผานทางการชี้นําและการ
รับรองจากอํานาจการสอนของคริสตศาสนจักร พิธีกรรม เทววิทยา ประจักษพยานชีวิตของบรรดา
ผูศักดิ์สิทธิ์ คุณคาทางศาสนาและวัฒนธรรมประจําทองถิ่นที่ผูเรียนอาศัยอยู (GDC, 1997: 94-95)
ซึ่งนําเสนอเปนโครงสราง ดังนี้
พิธีกรรม
พระคัมภีร

คําสอนคริสตศาสนจักร

พระวาจา

เทววิทยา
ประจักษพยาน
ธรรมประเพณี
คุณคาทางศาสนา
และวัฒนธรรม

3.2.2 หลักเกณฑในการนําเสนอเนื้อหา
หลักเกณฑในการนําเสนอเนื้อหา ตองเนนที่พระเยซูคริสตเจา และขาวดีที่
พระองคนําเสนอในประวัติศาสตรมนุษยชาติ ภายใตการสืบตองานผานทางอัครสาวกและผูสืบ
ตําแหนง โดยประยุกตเขากับวัฒนธรรมและสามารถนําไปสูการดําเนินชีวิตในแตละทองถิ่น
กลาวคือ (คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม, 2005: 28 – 30)
(1) พระเยซูคริสตเจาเปนศูนยกลางในการสอนคริสตศาสนธรรม หมายถึง
เนื้อหาคริสตศาสนธรรมเปนสารแหงพระวรสาร มิไดมาจากมนุษย แตเปนพระวจนาตถของพระเจา
“คําสั่งสอนของเรามิใชของเราเอง แตเปนของผูทรงใชเรามา” (ยน 7: 16) ดังนั้น ทุกสิ่งที่การสอน
คริสตศาสนธรรมถายทอดใหนั้นก็คือ “คําสั่งสอนของพระเยซูคริสตเจา” (GDC, 197: 98)
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การมี พ ระเยซู ค ริ ส ตเจ า เป น ศู น ย ก ลางในการสอนคริ ส ตศาสนธรรม
จะนําไปสูการยืนยันความเชื่อในพระตรีเอกภาพ เพราะธรรมล้ําลึกของพระตรีเอกภาพเปน
ศูนยกลางธรรมล้ําลึกของความเชื่อและชีวิตคริสตชน (CCC, 1992: 234; 2157, GDC, 1997: 99100)
(2) เนื้อหาคริสตศาสนธรรมเปนการประกาศเรื่องความรอดพน กลาวคือการ
สอนเกี่ยวกับพระอาณาจักรของพระเจา (ความยุติธรรม ความรัก สันติสุข ฯลฯ) ซึ่งเริ่มตั้งแตบนโลก
นี้ (GDC, 1997: 101-102)
ขาวดีเกี่ยวกับพระอาณาจักรของพระเจา ที่ประกาศเรื่องความรอดพนนั้น
ยอมรวมถึงเนื้อหาการปลดปลอยใหเปนอิสระจากความทุกข ความยากจน ความอยุติธรรม
ยาเสพติด ฉอราษฎร บังหลวง ฯลฯ ดังนั้นสารแหงการปลดปลอย มิอาจมีขอบเขตจํากัด ไมวาจะ
เปนดาน เศรษฐกิจ การเมือง สังคม หรือดานขอความเชื่อ (GDC, 1997: 103-104)
(3) เนื้อหาคริสตศาสนธรรมมีแหลงกําเนิดจากการยืนยันความเชื่อของคริสต
ศาสนจักร อันสืบเนื่องมาจากอัครสาวก บรรดาผูศักดิ์สิทธิ์ ปตาจารย นักปราชญและบรรดาผูนํา
ของคริสตศาสนจักร (GDC, 1997: 105-106) ซึ่งมีลักษณะทางประวัติศาสตรของพระธรรมล้ําลึก
แหงความรอดพน โดยใชพระคัมภีรเปนหลักในการสอนคริสตศาสนธรรมเพื่อจะแสดงใหมนุษยรู
วาพระเปนเจาทรงเผยแสดงพระองคเอง “ดวยกิจการและพระวาจา” (GDC, 1997: 107-108)
(4) การสอนคริสตศาสนธรรมตองมีการประสานขาวดีของพระเยซูเจาเขากับ
วัฒนธรรมทองถิ่น (Inculturation) ซึ่งจําเปนตองศึกษาและเขาใจอยางถแทถึงวัฒนธรรมไทย โดยยึด
หลักการพื้นฐานสองประการ คือ การสอดคลองกับพระวรสารและการเปนหนึ่งเดียวกับคริสต
ศาสนจักรสากล (GDC, 1997: 109 - 110) เนื้อหาการสอนคริสตศาสนธรรมตองมีความครบถวน
ของสารแหงพระวรสาร ในการสอนคริสตศาสนธรรมจะตองถายทอดสารแหงพระวรสารอยาง
ซื่อสัตยและครบถวน มิใชการนําเสนอแบบแบงสวนหรือบิดเบือน (GDC, 1997: 111-113)
(5) เนื้อหาการสอนคริสตศาสนธรรมตองเปนสารที่เขาใจงายและเปนลําดับ
ขั้นตอน เนื่องจากขอความจริงบางประการมีพื้นฐานมาจากขอความเชื่ออื่นๆ และมีความเชื่อมโยง
กันและกัน ดังนั้น การนําเสนอเนื้อหาคริสตศาสนธรรม ควรเปนลําดับขั้นตอนดังนี้ คือ
ประวัติศาสตรแหงความรอดพน ความเชื่อ พิธีกรรม พระบัญญัติและการภาวนา (GDC, 1997: 114115)
(6) เนื้ อ หาการสอนคริสตศาสนธรรมตอ งเปน สารที่มีค วามหมายตอ การ
ดําเนินชีวิต การสอนคริสตศาสนธรรมมิใชสอนเรื่องพระเจาเทานั้น แตตองประยุกตใหเขากับชีวิต
มนุษย โดยคํานึงถึงสภาพของสังคม เศรษฐกิจ ความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมรวม
สมัย (GDC, 1997: 116-117)
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ที่สุด หลักเกณฑในการนําเสนอเนื้อหาคริสตศาสนธรรม ใหนําเสนอเนื้อหา
สอดคลองกับเอกสารคําสอนทางการของคริสตศาสนจักรฉบับลาสุด ซึ่งพระสันตะปาปายอหน
ปอล ที่ 2 ทรงมีคําสั่งใหแตงตั้งคณะกรรมาธิการจัดทํา ทรงรับรองเอกสารดังกลาว วันที่ 25
มิถุนายน ค.ศ. 1992 และทรงมีคําสั่งใหจัดพิมพและเผยแพรหนังสือคําสอนคริสตศาสนจักร
คาทอลิก (Catechism of the Catholic Church) ในวันที่ 11 ตุลาคม ค.ศ. 1992 “เพื่อใหบาทหลวง
และผูมีความเชื่อทุกคนใชหนังสือเลมนี้อยางสม่ําเสมอในงานธรรมทูตของตนในการประกาศความ
เชื่อ…ใชเปนตนฉบับอางอิงที่แนนอนและถูกตองถองแทในการสอนหลักคริสตศาสนจักรคาทอลิก
และโดยเฉพาะเพื่อการเรียบเรียงหนังสือคําสอนของทองถิ่น”
เนื้อหาเอกสารดังกลาว ประกอบดวยสี่ภาคสําคัญ ไดแก
ภาค 1 การประกาศยืนยันความเชื่อ นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อคาทอลิก
อธิบายบทขาพเจาเชื่อ
ภาค 2 การเฉลิมฉลองพระธรรมล้ําลึกของพระคริสตเจา นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ
พิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์
ภาค 3 ชีวิตในพระคริสตเจา นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของ
คริสตชนอาศัยพระบัญญัติ 10 ประการ
ภาค 4 การภาวนาแบบคริสตชน นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการภาวนาในชีวิต
คริสตชน และอธิบายบทขาแตพระบิดา
หนังสือคําสอนทางการของคริสตศาสนจักรคาทอลิก เปนคลังแหงความเชื่อของ
คริสตศาสนจักร ที่มีพื้นฐานอางอิงจากพระคัมภีร ธรรมประเพณี คําสอนของบรรดาปตาจารย
นักปราชญของคริสตศาสนจักรและคําสอนของพระสันตะปาปา และสาสนจากสมณกระทรวง
ตางๆ ในสมัยปจจุบัน (GDC, 1997: 124-125)
3.2.3 เนื้อหาคริสตศาสนธรรม
เนื้อหาคริสตศาสนธรรมมีพื้นฐานอยูที่ความเชื่อในพระเจา มีศูนยกลางบนการ
เผยแสดงของพระเจา ผานทางพระเยซูคริสตเจาที่นําเสนอขาวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจา โดย
สํานึกถึงบทบาทของพระจิตเจาที่ประทับอยูในคริสตศาสนจักร และตัวอยางการดําเนินชีวิตของ
พระนางมารียและบรรดานักบุญ โดยไมละเลยตอคุณคาวัฒนธรรมทองถิ่น กลาวคือ (คณะกรรมการ
คาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม, 2005: 24 – 27)
(1) เนื้ อ หาคริ ส ตศาสนธรรมมี พื้ น ฐานอยู ที่ ค วามเชื่ อ ในพระเจ า กล า วคื อ
เนื้อหาคริสตศาสนธรรมตองอยูในบริบทของความเชื่อเรื่องพระเจา ในฐานะที่พระองคทรงเปนพระ
ผูสรางและสิ่งสรางที่สําคัญที่สุด คือ มนุษย โดยใหมีภาพลักษณของพระองค (ปฐก 1:26 )
คุณลักษณะของพระเจา คือ ทรงเปนองคแหงความรัก ความเมตตา เนื้อหาคริสตศาสนธรรม ตองนํา
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ผูเรียนใหเขาสัมผัสกับพระเจาผูประทับอยูทามกลางเรา (ยน 1:14) และเพื่อนมนุษยทุกคน เราทุกคน
จึงเปนพี่นองกัน รวมมือกันในการปกปอง ดูแล และอนุรักษสิ่งสรางตางๆ รอบตัวเรา
(2) ศูนยกลางการสอนคริสตศาสนธรรมอยูที่การเผยแสดงของพระเจา กลาวคือ
มนุษยรูจักพระเจาไดจากการเผยแสดงของพระองคโดยผานทางกิจการและพระวาจา(GDC 38) ใน
ประวัติศาสตรชาติอิสราเอล โดยผานทางบรรดาบุคคลตางๆ ในพันธสัญญาเดิม และการเผยแสดง
ของพระองคที่สมบูรณที่สุดอยูที่องคพระบุตรพระเยซูคริสต (ฮบ 1:1-2)
(3) เนื้อหาการสอนคริสตศาสนธรรมเนนความสัมพันธกับพระเยซูเจา เนื่องจาก
ชีวิตของพระเยซูคริสตทําใหรูวาพระเจาคือใคร คําสอนของพระองคเปนหนทาง ความจริง และ
ชีวิต (ยน 14 :6) มนุษยสามารถคนหาคําตอบของชีวิตไดจากการศึกษาชีวิตของพระองค เชน เกิดมา
ทําไม ตายแลวไปไหน ความทุกขมีความหมายอยางไร ทําความดีไปทําไม ฯลฯ การสอน
คริสตศาสนธรรมจึงตองนําเสนอชีวิตของพระเยซูคริสต ใหผูเรียนไดเกิดความรัก ความศรัทธา
และดําเนินชีวิตตามแบบอยางของพระองค
(4) เนื้อหาคริสตศาสนธรรม คือ ขาวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจา ขาวดีที่
พระเยซูคริสตทรงนํามาประกาศแกมนุษย คือ ขาวดีเรื่องพระอาณาจักรของพระเจา ซึ่งเปนขาวดี
สําหรับทุกคน เปนอาณาจักรแหงความรักและสันติสุข เปนพิเศษสําหรับผูยากจน ผูถูกทอดทิ้ง ฯลฯ
ในเวลาเดียวกันก็เปนอาณาจักรแหงความยุติธรรม และการพิพากษา (GDC 103) และพระองคทรง
เชื้อเชิญมนุษยทุกคนใหเขามาเปนสมาชิกแหงพระอาณาจักรนี้ (มธ 28:19)
(5) เนื้อหาคริสตศาสนธรรม เนนบทบาทของพระจิตเจา เนื่องจากขาวดีแหง
ความหวังเรื่องพระอาณาจักรของพระเจาปรากฏอยูในชีวิต พันธกิจ พระทรมาน การสิ้นพระชนม
และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสต ซึ่งเปนอาณาจักรแหงชีวิตที่สําเร็จสมบูรณโดย
อาศัยพระพรของพระจิตเจา ดังนั้น การสอนคริสตศาสนธรรมจะตองเชิญชวนใหผูเรียนเปดใจรับ
พระพรของพระจิตเจา เพื่อความเชื่อของตนเองและความดีของสวนรวม ภายใตพระญาณเอื้ออาทร
ของพระเจา
พระจิตเจาทรงปฏิบัติพันธกิจของพระองคในคริสตศาสนจักรที่พระเยซู
คริสตทรงจัดตั้งขึ้น คริสตศาสนจักรจึงเปนพระเยซูคริสตเองที่ประทับอยูทามกลางเรา การเชื่อฟง
คริสตศาสนจักรก็เทากับเชื่อฟงพระองค ดังนั้น งานคริสตศาสนธรรมจะตองมีความซื่อสัตยตอ
คริสตศาสนจักร หนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ สากล และสืบจากอัครสาวก
อยางไรก็ตาม การดําเนินชีวิตตามแนวทางคริสตศาสนธรรมของพระเยซู
คริสตมิใชวาจะราบรื่น หรือไมมีอุปสรรคใดๆ ดวยเหตุนี้ พระเจาทรงเมตตาประทานเครื่องมือ
ศักดิ์สิทธิ์มาเพื่อชวยเหลือมนุษยใหมีความเชื่อและพัฒนา โดยอาศัยพระวาจา ศีลศักดิ์สิทธิ์ พระ
บัญญัติ และการภาวนา
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(6) เนื้อหาคริสตศาสนธรรม ใหนําเสนอแบบอยางการดําเนินชีวิตของสมาชิก
คริสตศาสนจักร ในบรรดาสมาชิกของคริสตศาสนจักร พระแมมารีย ทรงเปนแบบฉบับของผูที่
ปฏิบัติตามคําสอนของพระเจา (มธ 12:46-50) ดังนั้น เราตองใหความสําคัญกับการสอนคริสตศาสนธรรมเรื่องพระแมมารีย ผูใหกําเนิดพระเยซูคริสตเจา พระแมทรงเปนเพื่อนรวมทางและ
แบบอยางแหงความเชื่อของเรา
คริสตชนยังไดรับแรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิตตามหลักคําสอนของพระ
เยซูคริสต จากแบบอยางของบรรดาผูศักดิ์สิทธิ์ ผูแพรธรรม และผูชอบธรรม ที่เจริญชีวิต เปน
ประจักษพยานแหงความรักและความเชื่อ ดังนั้น การสอนคริสตศาสนธรรมจะตองใหความสําคัญ
กับแบบอยางชีวิต ของบุคคลตางๆ เหลานี้ดวย
(10) เนื้อหาการสอนคริสตศาสนธรรม ตองตระหนักถึงคุณคาและวัฒนธรรม
เนื่องจากพระเจาทรงเผยแสดงพระองคในความดีงามของวัฒนธรรม คุณคาทางศาสนาและหลัก
ศีลธรรมตางๆ ดังนั้น เนื้อหาคริสตศาสนธรรมจะตองพิจารณาถึงคุณคาและความหมายที่ดีงามจาก
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผูเรียนดวย (GDC 95)
3.2.4 เนื้อหาคริสตศาสนธรรมการตามวัย
เพื่อใหการสอนคริสตศาสนธรรมบรรลุผลตามจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น การสอนคริสตศาสนธรรมไมเพียงแตมุงเนนเนื้อหาคริสตศาสนธรมเพื่อใหผูเรียนมีความรู
เทานั้น แตจําเปนตองสนใจผูเรียนเปนสําคัญ กลาวคือ ตองมีความรูดานจิตวิทยา ความตองการของ
แตละวัย เพื่อจะไดพัฒนาผูเรียนใหเปนคนที่สมบูรณ มีความเชื่อและคุณธรรมตามคานิยม
พระวรสาร สามารถดําเนินชีวิตธรรมทูตอยางมีสันติสุขในสังคมไทย จึงแบงผูเรียนเปนสามชวงอายุ
คือ วัยผูใหญ วัยเด็ก และวัยเยาวชน (GDC, 1997: 171-188) ในแตละวัยจะคํานึงถึงสภาพทั่วไป
(หลักการและเหตุผล) บุคคลเปาหมาย เปาหมายการพัฒนา รูปแบบการอบรมและบทบาท หนาที่
ของครูสอนคริสตศาสนธรรม กลาวคือ (คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม, 2005: 34 –
62)
1) คริสตศาสนธรรมสําหรับวัยเด็ก
1.1) สภาพทัว่ ไป (หลักการและเหตุผล)
การพัฒนาของเด็กวัยนี้มีความสําคัญ และมีอิทธิพลอยางมากตอการอบรม
เด็ก เด็กวัยนี้เริ่มรูจักตนเอง รูจักแยกแยะสิ่งดีและสิ่งไมดี เรียนรูสิ่งตางๆรอบตัวไดมากขึ้น รูจักการ
ใหและการรับ การเขาหาบุคคลหรือสังคมในวงกวางขึ้น ในเวลาเดียวกัน พวกเขายังมีสังคมเฉพาะ
กลุมของตน เพื่อนจะมีอิทธิพลตอการกระทําของเขามากกวาผูใหญ
เนื้ อ หาของหลั ก สู ต รคริ ส ตศาสนธรรมสํ า หรั บ วั ย เด็ ก ควรมี กิ จ กรรมที่
หลากหลาย เพื่อเปดโอกาสใหเด็กๆ ไดสรางสรรคและเรียนรูเกี่ยวกับแงมุมตางๆ ของความเชื่อและ
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การเรียนรูทางสังคมไดมากขึ้น โดยยึดพระคัมภีรเปนหลัก “ดวยเหตุนี้การสอนคริสตศาสนธรรม
จะตองถือตามสิทธิบนพื้นฐานกลุมอายุที่หลากหลายและเสริมประกอบเขากันได โดยคํานึงถึงความ
ตองการตาง ๆ และศักยภาพของตัวผูรับทั้งหลาย” (GDC, 1997: 171)
คริสตศาสนจักรตระหนักถึงความสําคัญของบรรดาเด็กๆ เสมอมาดัง
แนวคิดของพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ที่ย้ําถึงความสําคัญของการสอนคริสตศาสนธรรมในยุค
ปจจุบันโดยเฉพาะสําหรับเด็กและเยาวชน “เนื่องจากเด็กๆ และเยาวชนเปนผูที่กําลังเตรียมตัวที่จะ
เปนผูใหญในวันขางหนา เราประกาศพระเยซูคริสตใหแกพวกเขาไดอยางไร ที่จะทําใหพวกเขา
เหลานั้นเกิดความใกลชิดสนิทสัมพันธยิ่งวันยิ่งลึกซึ้งกับพระองคมากขึ้น โดยเฉพาะคําสอนของ
พระเยซูเจาที่ทรงเผยแสดงแผนการของพระเจาเรื่องอาณาจักรของพระเจา เราตองทําอยางไรจึงจะ
ใหเด็กๆ เขาใจความหมาย ความสําคัญ สิ่งจําเปนขั้นพื้นฐาน กฎแหงความรัก คําสัญญาและ
ความหวังในพระอาณาจักรนี้ (CT, 1979: 35)
ดวยเหตุผลและทัศนะของความเชื่อที่วา “เด็กวัยนี้มีคุณคา ทั้งเพื่อสราง
คริสตศาสนจักรและสรางสังคมมนุษย”(ChL, 1988: 47) ดังนั้น พวกเขามีสิทธิอันเนื่องมาจากศีล
ลางบาป ซึ่งทําใหตองไดรับความเคารพและความชวยเหลือในการเติบโตทั้งดานชีวิตจิตและชีวิต
มนุษย และไดรับการอบรม สั่งสอนใหเขาสูชีวิตคริสตชนอยางเต็มเปยม ดังที่พระเยซูคริสตตรัสกับ
บรรดาศิษยวา “ปลอยใหเด็กเล็กๆ มาหาเราเถิด อยาหามเลยเพราะพระอาณาจักรของพระเจาเปน
ของคนที่เหมือนเด็กเหลานี้” (มก 10:14)
1.2) บุคคลเปาหมาย
คริสตศาสนจักรมีแนวคิดวา ความเชื่อจะชวยเสริมสรางการพัฒนาตัวบุคคล
ใหเปนคริสตชนที่สมบูรณขึ้น ดังนั้น การสอนคริสตศาสนธรรมจะตองถือตามสิทธิบนพื้นฐานกลุม
อายุที่หลากหลาย และเสริมประกอบเขากันได นอกจากนี้ ยังตองตระหนักถึงวัยและพัฒนาการ
ตางๆ ของเด็กในแตละชวงอายุ ซึ่งมีพัฒนาการและทัศนะของความเชื่อที่แตกตางกัน จึงควรมอบ
ความเชื่อคริสตชนใหตรงกับคุณสมบัติพิเศษเฉพาะวัย (GDC, 1997: 171, 148, 178) กลาวคือ
(1) วัยทารก หมายถึงเด็กตั้งแตแรกเกิดจนถึงกอนเกณฑเขาโรงเรียน เปน
ชวงเวลาที่เด็กไดรับการสอนคริสตศาสนธรรมเบื้องตนจากพอแมและบรรยากาศในครอบครัวตาม
ประเพณีที่ถือกันมา การสอนคริสตศาสนธรรมในวัยทารก จึงเปนการสอนใหสวดภาวนาและ
แนะนําใหรูจักพระคัมภีร (CT, 1979: 36; GDC, 1997: 178)
(2) วัยเด็ก หมายถึงเด็กตั้งแตเขาเรียนในระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษา
เปนวัยที่เริ่มกาวสูสังคมที่กวางขึ้นสูสังคมโรงเรียน วัดและกลุมกิจกรรมตางๆ เปนชวงเวลาแหงการ
เริ่มเขาสูชีวิตคริสตชนอันเนื่องมาจากการรับศีลลางบาป และตองทําใหสมบูรณโดยการรับศีล
ศักดิ์สิทธิ์ตางๆ วัยเด็กเปนชวงเวลาแหงการฝกอบรมเรื่องความเชื่ออยางมีระบบเปนครั้งแรก และ
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นําเด็กเขาสูชีวิตของคริสตศาสนจักร เด็กวัยนี้ตองการความเคารพและความชวยเหลือเติบโตทั้งดาน
ฝายจิตและความเจริญทุกดานของชีวิตมนุษย จึงเรียกรองใหการสอนคริสตศาสนธรรมและครูคํา
สอนตองประสานงาน รวมมือกับผูปกครองและครูที่สอนในโรงเรียน (GDC, 1979: 177-179)
(3) เด็กดอยโอกาสและเด็กที่ขาดแรงหนุนทางดานศาสนาจากครอบครัว
ถือเปนเด็กกลุมพิเศษ ถือเปนความรับผิดชอบของกลุมคริสตชนที่จะตองชวยกูสถานการณแบบนี้
อยางจริงจัง โดยการเสนอรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดหาวิธีสอนคริสตศาสนธรรมที่สอดคลองกับ
ความสามารถ และความตองการอันแทจริงของเด็กๆ เหลานี้ (GDC, 1979: 180)
1.3) เปาหมายการพัฒนาความรูดานคริสตศาสนธรรม
การสอนคริสตศาสนธรรมของเด็กในวัยนี้อยูในระดับการนําเสนอพื้นฐาน
เรื่องความเชื่อ เปาหมายหลัก คือ การเสริมสรางทัศนคติในการปลูกฝงเรื่องของศาสนา ใหได
สัมผัสกับพระเจาในแบบที่เปนรูปธรรม ชี้ใหเห็นวาพระเยซูคริสตเจาทรงเปนเพื่อน ผูนําและ
แบบอยางใหเขา เปรียบเหมือนเปน “แสงสวาง” และ “เกลือ” (มธ 5:13-16) เพื่อความยินดีสวนตัว
และเพื่อรับใชผูอื่น (CT,1979: 38, 56) ดังนั้น ในการสอนคริสตศาสนธรรม จึงตองคํานึงถึงการ
พัฒนาสี่มิติ ดังนี้
(1) มิติดานอัตลักษณของบุคคล
มีลักษณะพื้นฐานดานอัตลักษณสว นบุคคลไดแก
(1.1) มีสัมพันธภาพที่ดีตอธรรมชาติ ตนเองและผูอื่น
(1.2) คนพบพระเจาในสิ่งสรางตาง ๆ เห็นถึงความสัมพันธของพระเจา
กับมนุษย
(1.3) เชื่อเรื่องพระเจา พระบิดา พระบุตร พระจิตและคริสตศาสนจักร
(1.4) พรอมที่จะชวยเหลือผูอื่นดวยความรักตามแบบอยางของพระ
คริสตเจา
(2) มิติดานความสัมพันธกับพระเยซูคริสตเจา
มีลักษณะพื้นฐานที่สําคัญ ไดแก
(2.1) รูจักการภาวนา พิธีกรรม สรรเสริญและขอบพระคุณพระเจาใน
สิ่งซึ่งพระองคประทานสําหรับชีวิตของเขาในแตละวัน
(2.2) เรียนรูเบื้องตนเกีย่ วกับศีลศักดิ์สิทธิ์ตางๆ อันเปนเครื่องหมาย
แสดงภารกิจของพระเจาในการชวยมนุษยใหรอดพน โดยเนน
เรื่องศีลมหาสนิทและพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ (CCC, 1992:
1211)

52

(3) มิติดานการเปนสมาชิกของคริสตศาสนจักรสังคมและวัฒนธรรม
มีลักษณะพื้นฐานที่สําคัญ ไดแก
(3.1) เกิดความรูสึกภูมิใจทีไ่ ดเปนลูกของพระเจา
(3.2) สรางความสํานึกการเปนสมาชิกในครอบครัวของพระเจา
(3.3) มีความเสียสละ รับผิดชอบตอตนเองและครอบครัว ชุมชนและ
สังคม
(3.4) มีความเคารพและเห็นคุณคาของตนเองและผูอื่น
(4) มิติดานกระแสเรียกการเปนธรรมทูต
มีมิติพื้นฐานทีส่ ําคัญ ไดแก
(4.1) ดําเนินชีวิตเปนประจักษพยานถึงพระเยซูเจา ในดานความเชื่อ
ความศรัทธาทางศาสนา เปนผูมีจิตใจดีและมีคุณธรรม
(4.2) สามารถแบงปนความเชื่อในพระเจากับเพือ่ นและครอบครัว
(4.3) สงเสริมใหมีสวนรวมในกิจกรรมคาทอลิกและกิจกรรมของ
โรงเรียน
1.4) รูปแบบการสอนคริสตศาสนธรรม
เนื่องจากสภาพสังคมไทยมีลักษณะการดําเนินชีวิตแบบครอบครัว มีความ
เอื้ออารี ไมตรีจิตตอทุกคน มีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม และมีคุณคาสืบตอมา
ชานานอีกทั้งความร่ํารวยในภูมิปญญาทองถิ่น และความกลมกลืนกับธรรมชาติ ดังนั้น ในการ
สอนคริสตศาสนธรรมสามารถเสนอความรูเกี่ยวกับพระธรรมล้ําลึกแหงความเชื่อ และชี้ใหเห็น
รูปแบบชีวิตคริสตชนที่แทในจารีตประเพณีที่เปนอยู รวมถึงการเฉลิมฉลองแบบคริสตชนที่ซอน
เรนอยูในวัฒนธรรมนั้นๆ เพื่อชวยใหเด็ก เขาใจความเชื่อของตนอยางลึกซึ้งยิ่งขึ้น สรางความ
ใกลชิด ความนับถือตอพี่นองตางความเชื่อ (GDC, 1997: 157)
ดังนั้น รูปแบบการสอนคริสตศาสนธรรมมีความสําคัญมากในการดึงดูดเด็ก
ควรใชทุกโอกาส ทุกรูปแบบที่สามารถเอื้ออํานวยและเหมาะสมกับวัย ใหพวกเขาหันมาสนใจ มี
ความกระตือรือลนที่จะเรียนรูและนําไปปฏิบัติในชีวิต
(1) การใหความสําคัญตอการสอนคริสตศาสนธรรมในระบบโรงเรียน
เนื่องจากวัยเด็ก เปนชวงเวลาที่เขารับการศึกษาในระบบโรงเรียน ดังนัน้
จึงใหความสําคัญตอการสอนคริสตศาสนธรรมในระบบโรงเรียน “โรงเรียนเปนสถานที่เพื่อการเผย
แผพระวรสาร เพื่อการแพรธรรมอยางถองแทและเพื่อกิจการเชิงอภิบาล มิใชโดยอาศัยกิจกรรม
เสริมหรือควบคู หรือกิจกรรมนอกหลักสูตร แตโดยตัวของมันเองเลยทีเดียว นั่นคืองานให
การศึกษาอบรมแกบุคคลผูเปนคริสตชน” (สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศ
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ไทย, 2000: 44) ทั้งนี้ “โรงเรียนสามารถและสมควรจะแสดงบทบาทในงานดานการสอนคริสตศาสนธรรมโดยเฉพาะในเมื่อเปาหมายทางการศึกษาของโรงเรียนมีรากฝงอยูในหลักการของคริสต
ศาสนา” (สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย, 2000: 69) ภารกิจนี้บรรลุผล
สําเร็จในโรงเรียน ซึ่งมีทุกคนที่เกี่ยวของโดยตรงกับโรงเรียน ไดแก คณะผูบริหาร คณะครู
บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองและชุมชนเปนหัวใจสําคัญ และเปนผูมีบทบาทโดยธรรมชาติ
และทดแทนอีกไมไดแลว ในการศึกษาของบุตรธิดาของเขา ชุมชนในโรงเรียนยังรวมถึงตัวนักเรียน
อีกดวย เพราะนักเรียนเปนผูมีบทบาทโดยตรงในการศึกษาของตัวเอง (GDC, 1997: 259)
(2) การจัดการสอนคริสตศาสนธรรมนอกระบบโรงเรียน
นอกเหนือจากการจัดการสอนคริสตศาสนธรรมในระบบโรงเรียนแลว
ควรใหความใสใจตอการสอนคริสตศาสนธรรมนอกระบบโรงเรียนดวย เนื่องจากจากสภาพ
สังคมไทยที่อยูรวมกันกับพี่นองตางความเชื่อ และจํานวนคาทอลิกในประเทศไทยยังมีจํานวนนอย
เด็กๆ คริสตชนคาทอลิกจํานวนมากยังคงเรียนอยูในโรงเรียนของรัฐและโรงเรียนเอกชนตามสถาน
ที่ตั้งของครอบครัว โอกาสในการเรียนคริสตศาสนธรรมในระบบโรงเรียนจึงไมเกิดขึ้น เพื่อ
ชวยเหลือและรักษาความเชื่อของพวกเขาใหพัฒนาเติบโตขึ้น จึงจําเปนตองจัดการสอนคริสตศาสนธรรมในรูปแบบตางๆ ไดแก
(2.1) การจัดคายคริสตศาสนธรรม คายพระคัมภีร
(2.2) การสอนคริสตศาสนธรรมในวันเสาร วันอาทิตยและวันหยุดใน
โอกาสตางๆ
(2.3) การเรียนคริสตศาสนธรรม - พระคัมภีรทางไปรษณีย
(2.4) การเรียนคริสตศาสนธรรมทางไกลโดยผานสื่อตางๆ เชน
สิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ
(3) การสอนคริสตศาสนธรรมในรูปแบบกิจกรรมกลุมและตามโอกาส
การสอนคริ ส ตศาสนธรรมในรู ป แบบกิ จ กรรมกลุ ม และการสอน
คริสตศาสนธรรมตามโอกาสและสถานการณตามสภาพแวดลอม เปนสิ่งที่ควรใหความสําคัญดวย
โดยเฉพาะการสอนคริสตศาสนธรรมโดยใชกลุมกิจกรรมคาทอลิก: เพื่อชวยเสริมสรางและพัฒนา
ความเชื่อของเด็กในมิติที่กวางขึ้น ในดานความรู ความรัก การรับใช และเปนหนึ่งเดียวกัน โดย
อาศัยกลุมกิจกรรมตางๆ เชน ยุวธรรมทูต กองหนาราเริง พลศีล พลมารี ยุววินเซ็นต เดอ ปอล
ฯลฯ และการสอนคริสตศาสนธรรมตามโอกาส: เนื่องจากสภาพการณและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน
ในแตละทองถิ่นนั้น จึงจําเปนตองมีการสอนคริสตศาสนธรรมใหกับเด็กๆ ตามสภาพการณ และ
ตามโอกาสที่เหมาะสมสําหรับแตละทองถิ่นเทาที่สามารถจะกระทําได เพื่อหลอเลี้ยงความเชื่อของ

54

พวกเขาใหเติบโตขึ้นในสภาพสังคมที่พวกเขาเจริญชีวิตอยู เชน การเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี คาย
ปจฉิมนิเทศ วันวิชาการ คายจริยธรรม วันสื่อมวลชน เตรียมฉลองวัด การแสวงบุญ ฯลฯ
(4) การสงเสริมใหเกิดความกระตือรือลนตอการศึกษาคริสตศาสนธรรม
ดวยวิธีการที่หลากหลาย
ในการสอนคริสตศาสนธรรมรูปแบบตางๆ ที่ไดกลาวมาแลวนั้น ควร
ใชวิธีการตางๆ เพื่อใหเด็กมีความกระตือรือรนในการพัฒนาความเชื่อของตนใหมากยิ่งขึ้น โดย
(4.1) สอนใหสวดภาวนา ฝกใหสวดบทภาวนาจากพระคัมภีร การ
ภาวนาจากใจ จะเปนจุดเริ่มตนการผูกสัมพันธในความรักกับพระเจา (CT, 1979: 36, GDC, 1997:
178)
(4.2) สอนดวยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อชวยเด็กๆใหดําเนินชีวิต
สอดคลองกับความเชื่อ พิธีกรรม ชีวิตคริสตศาสนจักรและการเตรียมตัวรับศีลศักดิ์สิทธิ์ตางๆ(CT,
1979: 37;GDC, 1997: 178)
(4.3) ยึดพระคัมภีรเปนหลัก เปดโอกาสใหเด็กๆ ไดสรางสรรคและ
เรียนรูมากขึ้นเกี่ยวกับแงมุมตางๆ ของความเชื่อและการเรียนรูทางสังคม (CT, 1979: 27)
(4.4) ใชสื่อประกอบ เพื่อชวยการสอนคริสตศาสนธรรมเปนรูปธรรม
และมีชีวิตชีวามากขึ้น จึงควรใชสื่อประกอบ เชน เพลง ภาพประกอบ ธรรมชาติ ชมนิทรรศการ
วีดีทัศน ฯลฯ
(4.5) การทองจํา เนื่องจากการเฉลิมฉลองหรือการระลึกถึงเหตุการณ
สําคัญในประวัติศาสตรแหงความรอดพน เรียกรองความรูที่ถูกตองแนชัด โดยฝกผูเรียนใหทองจํา
พระวาจาของพระเจา บทสวด บทตอบรับในพิธีกรรม ประวัตินักบุญ ฯลฯ (CT, 1979: 55)
อยางไรก็ตามวิธีการสอนตางๆ ที่ใชกันอยูในการสอนคริสตศาสธรรมใน
ปจจุบันนี้ อาจเปนเครื่องหมายที่แสดงใหเห็นถึงความมีชีวิตชีวา และความปราดเปรื่องแตที่สุดแลว
การที่เลือกเอาวิธีการใดวิธีการหนึ่งนั้น จะตองคํานึงถึงกฎขั้นพื้นฐานสําหรับชีวิตของคริสตศาสนจักรทั้งหมด นั่นคือกฎแหงความซื่อสัตยตอพระเจาและกฎแหงความซื่อสัตยตอมนุษย โดยอาศัย
ทัศนคติแหงความรักเพียงประการเดียว (CT, 1979: 55, CCC, 1992: 25)
1.5) บทบาทและหนาที่ของครูคริสตศาสนธรรมสําหรับวัยเด็ก
ครูสอนคริสตศาสนธรรมเปนของขวัญล้ําคาที่คริสตศาสนจักรสามารถหยิบ
ยื่นใหแกโลก การสรางคริสตชนที่เพียบพรอมดวยสิ่งที่เปนแกนสารสําหรับชีวิต และเปนผูที่เบิก
บานยินดีในความเชื่อของตน (CT, 1979: 61) เพื่อทํางานอยางสอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่น เพื่อทําใหพระคริสตเปนที่รูจัก เปนที่รักและติดตามโดยผูที่ยังไมรูจักพระองคและผูที่มี
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ความเชื่ออยูแลว บทบาทและหนาที่ของครูสอนคริสตศาสนธรรมสําหรับการสอนคริสตศาสนธรรมสําหรับวัยเด็ก จึงมีคุณลักษณะดังนี้
(1.5.1) ครูสอนคริสตศาสนธรรม ตองมีความสัมพันธที่ดีกับบาน โบสถ
โรงเรียน ชุมชนคริสตชนและตอพี่นองตางความเชื่อ
(1.5.2) ครูสอนคริสตศาสนธรรมตองมีหัวใจรักของความเปนพอเปนแม มี
ความเพียรทน สม่ําเสมอ อุทิศตน ซื่อสัตย เสียสละ วางใจในพระเจาและเพื่อนมนุษย
(1.5.3) ครูสอนคริสตศาสนธรรมมีพันธกิจอันละเอียดออนในการใหความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับคําสอน เตรียมเด็กรับศีล อภัยบาป รับศีลมหาสนิทครั้งแรกและศีลกําลัง (CT, 1979:
66, GDC, 1997: 232)
(1.5.4) ครูสอนคริสตศาสนธรรมควรพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องทั้งในดาน
ความรู ทักษะ วิธีการและเทคนิคกระบวนการสอนใหมๆ ที่เหมาะกับวัยของเด็ก
(1.5.5)ครูสอนคริสตศาสนธรรมควรสงเสริมกระแสเรียกการเปนบาทหลวง
นักบวช และฆราวาสผูประกาศขาวดีในคริสตศาสนา
2) คริสตศาสนธรรมสําหรับวัยเยาวชน
2.1) สภาพทัว่ ไป (หลักการและเหตุผล)
งานอบรมคริสตศาสนธรรมเยาวชนเปนงานการอบรมที่ตอเนื่องมาจากวัย
เด็ก วัยเยาวชนเปนวัย หัวเลี้ยวหัวตอระหวางเด็กและผูใหญ ที่ตองเผชิญกับสภาพของสังคมที่
หลากหลาย ดังนั้น จึงเปนที่ผูอภิบาลทั้งหลายจะตองใหความสําคัญกับพวกเขาเปนพิเศษ เพราะพวก
เขาไมใชเปนแคความหวังสําหรับอนาคตเทานั้น แตพวกเขายังเปนบุคคลแหงโลกปจจุบัน เปน
ทรัพยากรที่มีคาของคริสตศาสนจักร
จากสภาพความเปนจริงของคริสตศาสนจักรประเทศไทย พบวาเยาวชน
สวนหนึ่งกําลังศึกษาอยูทั้งในและนอกสถาบันของคริสตศาสนจักร อีกสวนหนึ่งกําลังทํางานทั้งใน
ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และงานบริการทั่วไป เยาวชนที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันของคริสต
ศาสนจักรจะไดรับการอบรมอยางตอเนื่องและเปนระบบดวยกิจกรรมที่หลากหลาย แตที่กําลังศึกษา
อยูในสถาบันอื่นๆ และที่ตองทํางาน อาชีพ มักจะขาดการอบรมที่ตอเนื่องและเปนระบบ จึงพบวา
คริสตชนคาทอลิกในวัยเยาวชนยุคปจจุบัน มีความตองการที่จะเรียนรูคุณคาพระวรสารเพื่อนํามา
เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต
คริสตศาสนจักรใหความสําคัญกับเยาวชน เยาวชนเปนทั้งความหวังและ
ความทาทายอันยิ่งใหญสําหรับการเปลี่ยนแปลงอนาคตของคริสตศาสนจักร ดังนั้น งานอภิบาลของ
คริสตศาสนจักรจึงมุงมั่นพัฒนาเยาวชนใหมีอัตลักษณของตนเอง โดยยึดพระเยซูคริสตเจาเปนหลัก
ในการดําเนินชีวิต พรอมกับใชศักยภาพของตนเอง เขามีสวนรวมในงานของคริสตศาสนจักรทุก
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รูปแบบ (GDC, 1997: 183) เพื่อใหเยาวชนคาทอลิกเปนผูประกาศขาวดีของพระเยซูคริสตเจาในหมู
เยาวชนดวยกัน เพื่อประกาศขาวดีอาศัยภาษาของพวกเขาเอง (สภาประมุขแหงบาทหลวง
โรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย,2000: 97)
2.2) บุคคลเปาหมาย
คริสตศาสนจักรไดแบงระดับการอบรมคริสตศาสนธรรมสําหรับเยาชน
ตามความตองการและสภาพชีวิตเปนหกกลุม ดังนี้
(1) กลุมเยาวชนคาทอลิกที่ไดรับการอบรมคริสตศาสนธรรมตอเนื่อง
เปนระบบ เยาวชนกลุมนี้มีการปฏิบัติศาสนกิจที่ดีอยูแลว จึงมีเปาหมายในการอบรมความเชื่อ
เพื่อใหเปนผูประกาศขาวดีในฐานะธรรมทูต การเปนผูนําและการเปนประจักษพยานดวยชีวิต
ดังนั้น การนําเสนอเนื้อหาจึงเปนการนําเสนอเรื่องราวในพระ
คัมภีร แบบอยางของพระเยซูคริสต พระนางมารีย บรรดาอัครสาวก บรรดาผูศักดิ์สิทธิ์ และบุคคล
ที่มีชีวิตเปนแบบอยางที่ดีที่เยาวชนประทับใจ ชีวิตประจําวัน พระคัมภีรกับชีวิต เสรีภาพ ปญหา
สังคม การรวมพิธีกรรม มิตรภาพ การวางแผนชีวิต
(2) กลุมเยาวชนคาทอลิกที่ละเลยหรือไมใสใจตอการปฏิบัติตนเปน
คริสตชน ขาดการติดตอสัมพันธกับคริสตศาสนจักร เปาหมายในการอบรมความเชื่อจึงเปนการ
ปลุกจิตสํานึกในการดําเนินชีวิตคริสตชน และทาทายเขาใหปรับเปลี่ยนชีวิตเปนประจักษพยานให
เหมาะสมในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
ดังนั้น การนําเสนอเนื้อหาจึงเปนการนําเสนอตัวอยางบุคคลใน
พระคัมภีร และนําเสนอชีวิตฝายจิตของบุคคลตางๆ ที่ไดรับพระพรพิเศษในการเปลี่ยนแปลงวิถีการ
ดําเนินชีวิต เชน อับราฮัม โมเสส เยเรมีย อาโมส อัครสาวก ศักเคียส มารีย มักดาเลนา นักบุญ
ออกัสติน นักบุญเปาโล ฯลฯ
(3) กลุมเยาวชนซึ่งเปนพี่นองตางความเชื่อที่กําลังแสวงหาคุณคาและ
ความหมายของชีวิต เปาหมายในการอบรมความเชื่อจึงเปนการนําเยาวชนกลุมนี้มาคนหาคําตอบ
ของชีวิต พบกับพระเจา พบคุณคาของชีวิต ตลอดจนนํามารับความเชื่อในพระเยซูคริสต
การนํ า เสนอเนื้ อ หาจึ ง เป น การนํ า เสนอความหมายของชี วิ ต
เรื่องราวในพระคัมภีร ในดานพิธีกรรม การสวดภาวนา มิตรภาพการตอนรับ การยอมรับในความ
แตกตาง เพื่อความเปนหนึ่งเดียวกัน เสริมสรางชีวิตกลุมในคริสตศาสนจักร
(4) กลุมเยาวชนเพื่อเตรียมเขาสูชีวิตครอบครัว เปาหมายในการอบรม
ความเชื่อจึงเปนการนําเยาวชนกลุมนี้ใหเขาใจบทบาทและหนาที่ในชีวิตครอบครัว
เนื้อหาการสอนคริสตศาสนธรรมจึงเปนการนําเสนอพระคัมภีรใน
มุมมองของชีวิตครอบครัว ความหมายของศีลสมรส พิธีสมรส ศักดิ์ศรีและคุณคาของชายและหญิง
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(5 ) กลุมชาติพันธุ หมายถึง กลุมเยาวชนเผาตางๆ ที่มีอยูในประเทศไทย
เปาหมายในการอบรมคริสตศาสนธรรมจึงเปนการนําเยาวชนกลุมนี้ใหรักษาคุณคาดั้งเดิมในวิถีชีวิต
ของตนเอง และพบความหมายใหมตามคุณคาพระวรสาร
เนื้อหาจึงเปนการนําเสนอเรื่องราวในพระคัมภีร ประวัติศาสตรของ
บรรพบุรุษของตนประวัติคริสตศาสนจักรทั้งระดับสากลและทองถิ่น ดวยกระบวนการแนวศาสนา
วัฒนธรรมและประเพณี
(6) เยาวชนกลุมพิเศษ ไดแกเยาวชนที่พิการดานรางกาย ผูติดเชื้อเอดส
ผูตองขัง ผูอพยพ ผูติดยาเสพติด เปาหมายในการอบรมความเชื่อจึงเปนการนําใหเยาวชนกลุมนี้
สํานึกวาชีวิตของตนมีคุณคา ทําใหมองเห็นความหมายและคุณคาของความทุกขยากแหงไมกางเขน
ของพระเยซูคริสต เกิดการยอมรับทั้งแกตนเองและสังคม
เนื้อหาการสอนคริสตศาสนธรรมจึงเปนการนําเสนอเรื่องราวชีวิต
การไถกู ผานทางกางเขนของพระเยซูคริสต และบุคคลพระคัมภีร เชน โยบ ดาเนียล โทบิต ฯลฯ
รวมทั้งคําสอนดานสังคมของคริสตศาสนจักร
2.3) เปาหมายการพัฒนาความรูดานคริสตศาสนธรรม
ประกอบดวยการพัฒนาดานอัตลักษณสวนบุคคล ชีวิตสนิทสัมพันธ
กับพระเยซูคริสตเจา การเปนสมาชิกของคริสตศาสนจักรและสังคม รวมทั้งความกระตือรือรนใน
การประกาศขาวดี ดังนี้
2.3.1) อัตลักษณของบุคคล
การอบรมด า นคริ ส ตศาสนธรรมสํ า หรั บ เยาวชนคาทอลิ ก มี
เปาหมายเพื่อพัฒนาอัตลักษณสวนบุคคล ใหเยาวชนมีคุณลักษณะและความสํานึกในเรื่องตอไปนี้
(1) ตระหนักถึงความหมายของคําสอนศาสนากับชีวิตเยาวชน
(2) ใชพระคัมภีรเปนหลักในการดําเนินชีวิตและเปนมิตรกับ
ทุกคน
(3) มีความรัก ความเมตตา และมีความสัมพันธอยางดีกับ
สมาชิกในครอบครัว
(4) เคารพในศักดิศ์ รีของตนเองและผูอื่น
(5) มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และอนุรักษภูมิปญญา
ทองถิ่นของตน
2.3.2) ความสนิทสัมพันธกบั พระเยซูคริสตเจา โดย
(1) มีชีวิตที่สนิทกับพระเยซูเจา ผูเปนหนทาง ความจริง และ
ชีวิต (ยน 14:6)
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(2) ตระหนักถึงการประทับอยูของพระเจาในชีวิตประจําวัน
ดวยการภาวนา อานพระคัมภีร รวมพิธีกรรมและรับศีล
ศักดิ์สิทธิ์
2.3.3) การเปนสมาชิกของคริสตศาสนจักรและสังคม โดย
(1) ภูมิใจในการเปนสวนหนึ่งของคริสตศาสนจักร โดยรวม
รับผิดชอบในพันธกิจตามพระพรของแตละบุคคล
(2) เปนเยาวชนคาทอลิกที่ดี มีหนาที่ธํารงรักษา ปกปองและ
เสริมสรางคริสตศาสนจักรและสังคม
(3) เสริมสรางคริสตศาสนจักรใหเจริญกาวหนาดวยการเปนผู
ประกาศขาวดี
2.3.4) ความกระตือรือลนในการเปนผูประกาศขาวดี โดย
(1) รูจักตนเองอยางถองแท เพื่อเลือกและตัดสินใจในชีวิตของ
ตนเองไดอยางถูกตองและเหมาะสม
(2) ดําเนินชีวิตเปนประจักษพยาน เห็นคุณคาและศักดิ์ศรีของ
การเปนบุตรพระเจา
(3) ใหเปนผูนํา มีสวนรวมในพิธีกรรมและกิจกรรมคาทอลิก
2.4) รูปแบบในการอบรมคริสตศาสนธรรม
การอบรมคริสตศาสนธรรมสําหรับเยาวชนควรเริ่มจากประสบการณ
ชีวิต ปญหาใกลตัว โดยอาศัยพระคัมภีรเปนหลักในการดําเนินชีวิต ใชกระบวนการกลุมในรูปแบบ
กิจกรรมตางๆ หรือการสัมผัสชีวิต กระบวนการนี้จะบรรลุประสิทธิผลมากเทาใดก็ขึ้นกับ
ความสัมพันธระหวางผูอภิบาลและผูเรียน
วิธีการที่เหมาะสมกับวัยนี้ก็คือ การนําเสนอในลักษณะของการอธิบาย
การฟง การเสวนา การคนควา กระบวนการ ไตรตรอง และการใชสื่อที่เราใจ ฯลฯ
2.5) บทบาทหนาที่ของผูสอนคริสตศาสนธรรม
การสอนคริ ส ตศาสนธรรมเยาวชนมี ลั ก ษณะแตกต า งจากการสอน
คริสตศาสนธรรมวัยอื่นๆ เนื่องจากพลังความสามารถที่มีอยูมากมายในเยาวชน ครูสอนคริสตศาสนธรรมควรมีลักษณะดังนี้
(1) เปนผูรวมทางในการอบรมดานคริสตศาสนธรรม
(2) เปนผูใหความรู ดานขอความเชื่อของศาสนา ใหเยาวชนมีความรู
เกี่ยวกับคริสตศาสนธรรมในทุกมิติ
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(3) เปนผูอบรมที่มุงใหเยาวชนเกิดการพัฒนาตนในทุกดาน เฉพาะ
อยางยิ่งดานการอบรมฝายจิต
(4) เปนผูปลุกเราใหเยาวชนไดใชทุกโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ
ของตน
(5) เป น ผู ช ว ยแนะแนวชี วิ ต ให เ ยาวชนได ค น พบคํ า ตอบและรู จั ก
ตัดสินใจเลือกอยางถูกตองในโอกาสตางๆ ตามแนวทางคุณคา
พระวรสาร
3) คริสตศาสนธรรมสําหรับวัยผูใหญ
3.1) สภาพทัว่ ไป (หลักการและเหตุผล)
โดยทั่วไปเราเนนการสอนคริสตศาสนธรรมแกเด็กโดยไมไดใหความสนใจ
มากนักตอการอบรม คริสตศาสนธรรมแกเยาวชนและผูใหญมากนัก สงผลใหการอบรมคริสตศาสนธรรมจึงขาดความตอเนื่อง เนื่องจากการสอนคริสตศาสนธรรมผูใหญทําใหเกิดพัฒนาการดาน
ความเชื่อของตนเอง และชุมชนทั้งหมด ดังนั้น คริสตศาสนจักรคาทอลิกจึงเนนวา “การสอน
คริสตศาสนธรรมผูใหญจึงเปนสิ่งสําคัญที่สุด เนื่องจากเกี่ยวของกับบุคคลที่สามารถรับผิดชอบได
อยางเต็มที่แลว การสอน คริสตศาสนธรรมวัยอื่นๆแมวาจําเปนก็จริง แตตองมุงไปสูการสอน
คริสตศาสนธรรมผูใหญทั้งนั้น” (GDC, 1997: 59)
วัยผูใหญหมายถึงผูที่มีอายุตั้งแตอายุ 25 ปขึ้นไป หรือผูที่แตงงานแลว
กลุมเปาหมายของคริสตศาสนธรรมผูใหญเปนบุคคลหลากหลายประเภท จึงจําเปนตองมีการศึกษา
สภาพของผูเรียนในดานการศึกษา ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรมทองถิ่น ฯลฯ เพื่อจะไดกําหนด
เนื้อหาคริสตศาสนธรรมใหบรรลุวัตถุประสงคและวุฒิภาวะของความเชื่อ ซึ่งตอไปเขาจะไดเปนผู
ถายทอดความเชื่อในครอบครัวและสังคมใหเหมาะกับยุคสมัย
คริสตศาสนจักรสํานึกวาพระเจาประทานพระพรสําหรับมนุษยทุกคนให
เติบโตเพื่อที่จะเปนผูใหญและมีชีวิตแบบผูใหญ พระพรนี้มีรูปแบบที่ครบครันที่สุดในองคพระเยซู
ชาวนาซาเร็ธ “ทรงเริ่มเทศนาสั่งสอน มีพระชนมายุราว 30 พรรษา” (ลก 3: 23) ในการประกาศ
พระอาณาจักร การเจริญชีวิตและการใกลชิดกับพระองคผูเปนมนุษย ครบครัน (อฟ 4:13-15) การ
สอนคริสตศาสนธรรมผูใหญจะตองใหถูกตองตามลักษณะเฉพาะของการเปนผูใหญคริสตชนซึ่งจะ
มีการแสดงออกมาเปนรูปธรรมตามวัตถุประสงคและเนื้อหาสาระ (GDC, 1997: 173) ดังนั้น การ
สอนคริสตศาสนธรรมผูใหญ จึงตองคํานึงในเรื่องตอไปนี้
(1) สอนคริสตศาสนธรรมตามสภาพแวดลอมของผูใหญ โดยคํานึงถึง
ประสบการณ ปญหาดานภาษา จิตใจ และวัฒนธรรมทองถิ่น ดวยความเคารพในความแตกตางของ
บุคคล
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(2) ผูรับศีลลางบาปทุกคนไดรับเชิญใหบรรลุความศักดิ์สิทธิ์ (ChL, 1988:
57-59)
(3) เอาใจใสเรื่องความสัมพันธกับชุมชน เพื่อวาการสอนคริสตศาสนธรรม
จะไดอยูในบรรยากาศของการตอนรับและค้ําจุนสนับสนุน
(4) เอาใจใสใหดําเนินงานอภิบาลผูใหญอยางมีระบบ โดยการสอดแทรก
การฝกอบรมดานพระคัมภีร คําสอนดานสังคม ศาสนสัมพันธ คริสตสัมพันธและการบริการ
เมตตาจิต
(5) มีการอบรมดานคารวกิจและพิธีกรรม สนับสนุนใหนําวัฒนธรรมมาใช
ตามความเห็นชอบของ คริสตศาสนจักรทองถิ่น และการใชสัญลักษณในพิธีกรรมที่สอดคลองกับ
วิธีคิดและวิธีปฏิบัติของคนไทย เพื่อคริสตศาสนจักรไทยจะเติบโตในความเชื่อและการเปน
ประจักษพยานถึงพระคริสตเจาในฐานะคริสตชนไทย (GDC, 1997: 174)
3.2) บุคคลเปาหมาย
การสอนคริสตศาสนธรรมผูใหญมุงไปที่ตัวบุคคล ดังนั้นจึงตองตระหนัก
ถึงประสบการณ สภาพแวดลอม และสิ่งทาทายตางๆ ที่ผูเรียนประสบในชีวิต เชน ปญหาเกี่ยวกับ
ความเชื่อ ความตองการที่มีอยูหลากหลายแตกตางกัน จึงแบงเปน 5 กลุม คือ
(1) ผู ใ หญ ค ริ ส ตชนที่ ดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามความเชื่ อ ของพวกเขาอย า งยึ ด มั่ น
สม่ําเสมอและปรารถนาที่ จะเขาใจอยางลึกซึ้งยิ่งขึ้นในความเชื่อ
(2) ผูใหญที่รับศีลลางบาปแลว แตมิไดรับการสอนคริสตศาสนธรรมอยาง
ลึกซึ้งเพียงพอ หรือมิไดรับการชี้นําใหบรรลุถึงเปาหมายการเดินทางที่เริ่มจากการเขาเปนคริสตชน
หรือผิดพลาดไปจากความเชื่อ
(3) ผูใหญที่ยังไมไดรับศีลลางบาป เปนผูที่สนใจศาสนาคริสต และ
ปรารถนาที่จะเขามาเปนคริสตชน ตองมีการเตรียมตัวเปนคริสตชนอยางแทจริงและถูกตอง
เหมาะสม (GCD, 1997: 172)
(4) ผูใหญที่เตรียมตัวเพื่อรับศีลสมรส (ระหวางคาทอลิกกับคาทอลิก)
ผูใหญที่เตรียมเขาพิธีสมรส (ระหวางคาทอลิกกับผูที่นับถือตางความเชื่อ) และคําสอครอบครัว
(5) ผูใหญในกลุมพิเศษ ไดแก ผูสูงอายุ ผูปวย ผูติดเชื้อเอดส ผูพิการ ผูอพยพ
ยายถิ่น ผูติดยาเสพติด ผูถูกคุมขัง ผูเดินทางทะเล ผูทองเที่ยว แรงงานตางชาติในประเทศ ผูขาย
บริการทางเพศ ผูมีสภาพจิตเบี่ยงเบน กลุมชาติพันธุ เปนตน
3.3) เปาหมายการพัฒนาการสอนคริสตศาสนธรรมสําหรับผูใหญ
การสอนคริสตศาสนธรรมผูใหญจะตองนําเสนออยางมีระบบเกี่ยวกับความ
เชื่อคริสตชนอันครบถวนและถูกตองตามคําสอนของคริสตศาสนจักร ใหความสําคัญอันดับแรกใน
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การประกาศเรื่องความรอดพน อานพระคัมภีรดวยความเชื่อและหมั่นสวดภาวนา ดังนั้น การสอน
คริสตศาสนธรรมจึงตองคํานึงถึงการพัฒนา 4 มิติ ดังนี้
3.3.1) อัตลักษณของบุคคล โดย
(1) พัฒนาใหเปนผูมีความเชื่อแบบผูใหญ รับผิดชอบหนาที่คริสตชน
ดําเนินชีวิตตามหลักคุณธรรม มีชีวิตเรียบงาย
(2) เนนการเปนผูนําความเชื่อในการสรางคริสตศาสนจักรระดับบาน
(Domestic Church) และสามารถถายทอดความเชื่อใหแก
ลูกหลานและผูอื่น
(3) รูจักรัก รับใชคริสตศาสนจักรและสังคม ตามจิตตารมณพระ
วรสาร โดยตระหนักถึงการอยูรวมกันดวยความยุติธรรมและ
สันติ ตามหลักศาสนสัมพันธและมีความสํานึกในการเปนชุมชน
(ไมใชตางคนตางอยู)
3.3.2) ความสนิทสัมพันธกบั พระเยซูคริสตเจา โดย
(1) เปนบุคคลที่มีประสบการณกับพระเจา สํานึกถึงการประทับอยู
ของพระเจา และสามารถ แบงปนประสบการณความเชื่อได
(2) สงเสริมการอบรมและพัฒนาชีวิตในพระคริสตเจาผูทรงกลับคืน
พระชนมชีพ โดยใชพระคัมภีรในชีวิตประจําวันอยางลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ดําเนินชีวิตเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันและชวยเหลือผูยากไร
(3) มีสวนรวมในพิธีกรรมอยางมีชีวิตชีวา โดยเฉพาะในพิธีมิสซา
บูชาขอบพระคุณ
(4) การภาวนา ควรนําผูเรียนใหมีประสบการณที่ลึกซึ้งกับพระเจา
ดวยการภาวนาในรูปแบบตางๆ เชน การภาวนาจากใจการรําพึง
ไตรตรองพระวาจา (Lectio Divina) จิตภาวนา ฯลฯ
3.3.3) การเปนสมาชิกของคริสตศาสนจักรและสังคม โดย
(1) รูสึกรักและภูมิใจที่เปนสมาชิกของคริสตศาสนจักร และไดรับ
การตอนรับอยางอบอุน และพรอมที่จะรับใชคริสตศาสนจักรเต็ม
ความสามารถ
(2) สงเสริมใหเปนสมาชิกวิถีชุมชนวัด (BASIC ECCLESIAL
COMMUNITIES; BECs) ดวยการสรางคริสตศาสนจักรแบบมี
สวนรวม(Asian Integrated Pastoral Approach; AsIPA เพื่อให
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คริ สตชนร ว มงานกั บ คริ สต ศ าสนจัก รในระดั บ วั ด และชุม ชน
อยางดี
(3) สงเสริมการเสวนากับพี่นองตางความเชื่อ (Interreligious
Dialogue) สงเสริมคริสตศาสนจักรสัมพันธ (Ecumenism) และ
การนําความเชื่อเขาในวัฒนธรรมทองถิ่น (Inculturation)
3.3.4) ความกระตือรือลนในการประกาศขาวดี โดย
(1) มีสวนรวมรับผิดชอบในพันธกิจของคริสตศาสนจักร
(2) สามารถเปนประจักษพยานและถายทอดความเชื่อถึงองคพระ
คริสตเจาไดในสังคม
(3) สงเสริมใหมีสวนรวมในองคกรคาทอลิก
(4) มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการเป น พลเมื อ งที่ ดี ในด า นเศรษฐกิ จ
การเมือง และสังคม
3.4) รูปแบบการอบรมคริสตศาสนธรรมสําหรับผูใหญ
สถานการณและสภาพแวดลอมบางอยาง ตองการการสอนคริสตศาสนธรรมในรูปแบบเฉพาะตางๆ ดังนี้
(1) การเตรียมตัวเขาเปนคริสตชนสําหรับผูใหญควรมีรูปแบบเฉพาะ สภา
สังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ไดรื้อฟนการเตรียมตัวเขาเปนคริสตชน (Catechumenate) สําหรับผูที่กําลัง
เตรียมเขาเปนคริสตชน (Catechumens) เพื่อชวยใหบุคคลเหลานี้ไดบรรลุวุฒิภาวะดานความเชื่อ
โดยใชพิธีรับผูใหญเขาเปนคริสตชน (RCIA) เปนแนวทางปฏิบัติ
(2) การอบรมตอเนื่องแกบุคคลที่มีหนาที่ฝกอบรม ครูคําสอนและบุคคลตาง
ๆ ที่เกี่ยวของกับงานฆราวาสแพรธรรมและสรางชุมชนคริสตชน
(3) การสอนคริสตศาสนธรรมในโอกาสพิเศษตาง ๆ ในชีวิตของคริสต
ศาสนจักรและในสังคม เชน ตรีวารฉลองวัด การอบรมคูสมรส พิธีสมรส พิธีลางบาป การรับศีล
ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ การภาวนาอุทิศใหผูลวงลับ พิธีปลงศพ รณรงคจิตตารมณมหาพรต รณรงคใน
เทศกาลและ วันสําคัญตางๆ การประกวดเทียนปสกา การประกวดดาวและถ้ําพระกุมาร กองบุญ
ขาว ฯลฯ
(4) การสอนคริสตศาสนธรรมโดยใชศรัทธาประชาชน (Popular Devotion)
และวัฒนธรรมทองถิ่นใหสอดคลองกับปพิธีกรรม เชน มรรคาศักดิ์สิทธิ์ มิสซาวันศุกรตนเดือน
นพวารพระมารดานิจจา นุเคราะห สวดสายประคํา พิธีแหพระรูปแมพระ การจาริกแสวงบุญทั้งใน
และตางประเทศ
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(5) การสอนคริสตศาสนธรรมโดยใชสื่อตางๆ เชน สิ่งพิมพคาทอลิก วีดี
ทัศน รายการวิทยุ รายการโทรทัศน เว็บไซต ขาวสารคาทอลิก คําสอนและพระคัมภีรไปรษณีย
(6) การสอนคําสอนกลุมพิเศษ โดยพิจารณาการใชรูปแบบการสอนตาม
ความเหมาะสมของแตละกลุม เพื่อเปนแนวทาง ความหวัง และกําลังใจในการดําเนินชีวิต เชน
ผูสูงอายุ ผูพิการ ฯลฯ
3.5) บทบาทและหนาที่ของครูสอนคริสตศาสนธรรมสําหรับผูใหญ
ครูสอนคริสตศาสนธรรมสําหรับผูใหญ ควรมีบทบาทหนาที่ ดังนี้
(1) เปนธรรมทูต เสียสละ และมีน้ําใจ
(2) เปนผูอภิบาล ผูนําทางวิญญาณ และที่ปรึกษา
(3) เปนมโนธรรมของสังคม ประจักษพยาน แบบอยางและสอนดวยชีวิต
(4) เปนครู ผูใหความรู ผูอบรม เขาใจสถานการณในสังคม และเขาใจใน
พัฒนาการชีวิตของผูเรียน
(5) เพิ่มเติมความรูดานศาสนาและสังคมอยางตอเนื่อง
(6) เปนมิตร และผูรวมเดินทางกับผูเรียน
4. วิธีการสอนคริสตศาสนธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม (2005: หมวดที่ 5) ในเอกสารรางคูมือแนะ
แนวการสอนคําสอนในประเทศไทย เสนอวิธีการสอนคริสตศาสนธรรม ดังนี้
4.1 ภูมิหลังทางประวัติศาสตรและสภาพการณวิธีการถายทอดความเชื่อคริสตศาสนาใน
ประเทศไทย
ในอดีต สมัยที่คริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทยอยูภายใตการบริหารงานดาน
คริสตศาสนธรรมของบรรดามิสชันนารีจากคณะนักบวชตางๆ ที่เปนชาวตางชาติ สังคมมีความ
แตกตางจากปจจุบัน วัดเปนศูนยกลางของชีวิตคริสตชน ตั้งแตเกิดจนตาย เชน ที่อยูอาศัย การทํามา
หากิน การศึกษาอบรม การปรึกษาหารือเพื่อแกปญหาตางๆ ในชีวิต และการใหบริการศีลศักดิ์สิทธิ์
ตางๆ เปนตน คริสตชนคาทอลิกมีความศรัทธาและเกาะกลุมกันอยางเหนียวแนน เสียงระฆังของ
โบสถ มีบทบาทตอการดําเนินชีวิตประจําวันของสัตบุรุษ มีการสวดภาวนาพรหมถือสารทั้งสาม
เวลา การภาวนาค่ําพรอมกันในบาน มีแทนพระเปนศูนยกลางของบาน คริสตชนคาทอลิกไดรับการ
ถายทอดความเชื่อดวยวิธีการทองจําขอคําสอนไดอยางขึ้นใจจากหนังสือคําสอนที่มีลักษณะถาม
ตอบประกอบคําอธิบายเปนเรื่องๆอยางชัดเจน
เปนสิ่งนาชื่นชมที่มีมุขนายก บาทหลวง นักบวช และฆราวาสบางทานไดพยายาม
เรียบเรียงหนังสือคําสอนคริสตศาสนาที่เปนภาษาไทย เพื่อใชในการอบรมคริสตศาสนธรรม
รวมทั้งมีการดําเนินการจัดทําหนังสือคําสอนอยางตอเนื่อง
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ตอมา สถานการณทั้งทางดานสังคม การศึกษา การงาน เศรษฐกิจเริ่มเปลี่ยนแปลงไป
ชีวิตของคริสตชนคาทอลิกเริ่มซับซอนมากยิ่งขึ้น ชีวิตความเชื่อไมไดรับการขัดเกลาจากทางโบสถ
แตเพียงดานเดียว แตจากสื่อสารมวลชน แนวความคิดและคานิยมของโลกสมัยใหมตางๆ อีกดวย
ดังนั้น คริสตศาสนจักรจึงตองปรับกระบวนการทํางานของตนเองในการทํางานดานคริสตศาสนธรรมนี้ ทั้งทางดานการเตรียมบุคลากร วิธีการ
รูป แบบและวิ ธีการสอนคําสอนในประเทศไทยที่ก ระทํากันมาในอดีต ไดมีก าร
เปลี่ยนแปลงไปดวยแรงผลักดันหลายๆ ประการ โดยเฉพาะจากสภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 (ค.ศ.
1962-1965) ที่เนนใหคริสตศาสนจักรเปนผูเผยแผคําสอนของพระเยซูเจา นําขาวดีแหงความรอดพน
ไปยังนานาชาติ เรียกรองใหมีการปรับปรุงการสอนคริสตศาสนธรรมใหทันกับเหตุการณและความ
ตองการของทองถิ่น โดยมีการการปรับปรุงทั้งในรูปแบบและวิธีการ
แตเดิมการสอนจะใหความสําคัญกับ “ความรู” คือ ตองการสอนใหผูเรียนไดรูวาพระ
เยซูเจาคือใคร แตรูปแบบใหมเนนที่ “ใจ” หรือ “ประสบการณ” กลาวคือใหผูเรียนไดสัมผัสกับ
ความรักความเมตตาของพระเจา โดยรับรูวาพระเจาทรงรักเราและโลกอยางไร การสอนที่เนนการ
ทองจํา จึงเปลี่ยนเปนการใหผูเรียนไดเกิดประสบการณโดยผานทางกิจกรรมหรือการปฏิบัติจริง
วิธีการนี้เรียกวาการสอนแบบ ซีซีพี (Christian Community Program) คือเปนวิธีการสอนแบบ
อุปมานรูปแบบหนึ่ง (Inductive method) ซึ่งสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศ
ไทย ใหการสนับสนุนเพื่อใชสําหรับการสอนในประเทศไทย ตั้งแต ค.ศ. 1976 อยางไรก็ตามการ
สอนแบบอนุมาน (Deductive) ที่เนนขอคําสอนเปนหลักแลวนําสูการปฏิบัติก็ยังมีการใชอยูทั่ว ๆ
ไป
4.2 แนวทางเบื้ อ งต น ในการใช วิ ธี ก ารสอนคริ ส ตศาสนธรรมของคริ ส ต ศ าสนจั ก ร
คาทอลิก ประเทศไทยในยุคปจจุบัน
คณะกรรมการเพื่อคริสตศาสนธรรม (2005) ไดวิเคราะหแนวทางการสอนคริสตศาสนธรรมไว 5 แนวทาง ดังนี้ (2005: 68 – 74)
4.2.1 แนวทางที่หนึ่ง “ประสิทธิภาพของวิธีการขึ้นอยูกับการใชที่ชาญฉลาด”
อุปสรรคสําหรับในการสอนคริสตศาสนธรรมใหมีประสิทธิภาพนั้นไมไดอยูที่
ครูสอนคริสตศาสนธรรมคนไทยขาดวิธีการ หรือสื่ออุปกรณ แตอยูที่การใชการประยุกตและการ
พัฒนาวิธีการตางๆ นั้นอยางชาญฉลาด วิธีการทุกอยางขึ้นอยูกับผูใช ครูสอนคริสตศาสนธรรม
จะตองไดรับการฝกใหมีประสบการณในการสอนหลายๆ รูปแบบโดยใหรูวาทําไมตองใชวิธีการนี้
และจะประยุกตหรือปรับเปลี่ยนอยางไรใหเขากับผูเรียนของเรา โดยครูสอนคริสตศาสนธรรม
จะตองฝกทักษะในเรื่องตางๆ โดย
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1) ใหสามารถดึงเอาความหมายของชีวิตคริสตชนออกมาจากประสบการณ
ชีวิตประจําวันของตนเอง และของผูสนใจออกมา
2) นําความหมายของชีวิตนั้นมาเทียบกับคุณคาที่ถูกตองของสังคมไทย และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับคุณคาแหงพระวรสาร ซึ่งขั้นตอนนี้ครูสอนคริสตศาสนธรรมจะตองเปนผู
ชี้แนะในการกระทําเชนนี้ ครูสอนคริสตศาสนธรรมจะตองเรียนรูที่จะปรับวิธีการใหเหมาะสมกับ
ผูสนใจอยูตลอดเวลา
4.2.2 แนวทางที่สอง “วิธีการที่ดี ไมไดมีเพียงวิธกี ารเดียวเทานัน้ ”
การสอนคริสตศาสนธรรม ตองใชวิธีการที่หลายหลาก โดยพิจารณาถึงสภาพ
ทางจิตวิทยาและวุฒิภาวะของผูสนใจ ดังนั้น ครูคําสอนนอกจากจะศึกษาศาสตรเกี่ยวกับพระเจา
แลว ยังตองศึกษาศาสตรตาง ๆ เกี่ยวกับมนุษยดวย เนื่องจากผูเรียน มีความแตกตางกัน ทั้งวุฒิภาวะ
ประสบการณ จึงจําเปนตองเรียนรูกระบวนการพัฒนาทางดานความเชื่อ และการบรรลุวุฒิภาวะของ
บุคคลในวัยตางๆ ใหมากขึ้น เพราะประสบการณความเชื่อของเด็กยอมแตกตางไปจากวัยเยาวชน
หรือวัยผูใหญ เปนตน จึงจําเปนตงพิจารณาความตองการและขีดความสามารถของบุคคล
ยิ่งกวานั้น อยาลืมวาคริสตศาสนจักรเชื่อวา “ขาวดีเรื่องอาณาจักรของพระเจา”
ก็ยังแสดงออกดวยวิธีการที่หลากหลายเชนเดียวกัน ดังจะเห็นไดวาเรื่องราวเกี่ยวกับแผนการของ
พระเจานั้นยังดําเนินตอไปในโลกปจจุบัน และจะสมบูรณไดก็ตอเมื่อพระเยซูคริสตเจาจะเสด็จ
กลับมาอีกครั้งหนึ่ง พระวาจาของพระเจายังคงมีบทบาทตอโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลง และคริสตชน
ทุกคนไดรับเรียกมาเพื่อใหเปนประจักษพยานตอความจริงนี้ในฐานะที่เปนประชากรของพระองค
ดวยวิธีการที่แตกตางกันไป ดังแบบอยางของบรรดาประกาศก อัครสาวก และบรรพบุรุษแหง
ความเชื่อคริสตชนในอดีต
นอกจากนั้น “ขาวดีเรื่องอาณาจักรของพระเจา” เปนขาวดีสําหรับคนทุกยุคทุก
สมัย แมกาลเวลาจะเปลี่ยนแปลงไป พระวาจาของพระเจาทามกลางมวลมนุษยก็ยังคงไดรับการ
พัฒนาและประยุกตเพื่อเปนหลักในการดําเนินชีวิตของคริสตชนตอไป การตีความและการนําพระ
วาจาของพระเจาไปใชนี้ จึงกอใหเกิดวิธีการศึกษาตางๆ มากมาย คุณคาของพระวาจาของพระเจา
ยิ่งใหญเกินกวาที่จะใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งในการทําความเขาใจ
4.2.3 แนวทางที่สาม “เนนวิธีการที่ถูกตองของงานคริสตศาสนธรรม คือ พระคัมภีร
ธรรมประเพณี พิธีกรรม คําสอนของคริสตศาสนจักรและประสบการณมนุษย”
แมวาจะยอมรับความหลากหลายของวิธีการ แตทุกวิธีการจะตองมีพื้นฐาน
บางอยางรวมกัน พื้นฐานเหลานี้จะชวยทําใหวิธีการที่ใชเปนวิธีการที่ถูกตองของงานสอนคริสตศาสนธรรม พื้นฐานตางๆ ไดแก พระคัมภีร ธรรมประเพณี พิธีกรรม คําสอนของคริสตศาสนจักร
และประสบการณมนุษย ถาไมมีพระคัมภีรในการสอนนั้นก็ไมใชคําสอนของคริสตชน ถาไมมี
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ธรรมประเพณี เราก็เปนแคนักพระคัมภีรหรือนักปรัชญา ถาไมมีพิธีกรรมก็เปนความรูแค
สติปญญาเทานั้นไมมีการตอบสนอง เพราะพระวาจาของพระเจาเสด็จลงมาบังเกิดอยูในสังคม
มนุษยดวยและถาไมมีพื้นฐานอยูบนประสบการณ มนุษยเราก็จะไมใหความสนใจกับตัวบุคคล
ความสัมพันธระหวางบุคคล สังคม โลก เราจะมีแตขาวสาร แตไมมีผูฟง จึงหมายความวาวิธีการที่
เราใชจะตองตอบสนองแนวทางปฏิบัติสองประการดวยกันคือ ความสัตยซื่อตอพระวาจา และ
คําสอนของคริสตศาสนจักร และความเปนไปของมนุษยในโลกปจจุบัน
4.2.4 แนวทางประการที่สี่ “บรรยากาศที่ดที ําใหการเรียนคําสอนมีประสิทธิภาพ”
ความสํ า เร็ จ ของการสอนคริ ส ตศาสนธรรม ขึ้ น อยู กั บ ความพร อ มของ
สภาพแวดลอมทางดานจิตใจ อารมณ และลักษณะทางกายภาพของการสอนคําสอน ชีวิตของกลุม
คริสตชนที่มีชีวิตชีวา ที่แสดงออกดวยทาทีของความเชื่อศรัทธา มีบรรยากาศแหงการตอนรับเปน
กันเอง สิ่งเหลานี้เปนลักษณะพื้นฐานที่จะทําใหการสอนคริสตศาสนธรรมมีประสิทธิภาพ
สภาพแวดล อ มของแต ล ะสถานที่ เ ป น องค ป ระกอบสํ า คั ญ ในการกํ า หนด
วิธีการ วิธีการที่ใชไดผลในสถานที่แหงหนึ่งอาจจะไมเหมาะกับสถานที่อีกแหงหนึ่งก็ได ดังนัน้ การ
ใหความสําคัญกับสภาพแวดลอม จึงเปนสวนสําคัญที่จะชวยใหเราสามารถแกปญหาใหเกิดความ
สมดุลระหวางขอความเชื่อ หลักศีลธรรม และการภาวนาได
ยิ่งกวานั้น โดยทั่วไปแลว งานการสอนคริสตศาสนธรรมมักจะอยูภายใตเรื่อง
ที่สําคัญๆ สามประการ ไดแก คําสอนเรื่องพิธีกรรม (Liturgical Catechesis) คําสอนจากเหตุการณ
(Catechesis of Events) และการสอนคําสอนแบบทางการ (Formal Catechesis)กลาวคือ คําสอน
พิธีกรรมชวยเสริมสรางความสัมพันธใหกับชุมชนคริสตชน โดยการเตรียมสมาชิกใหเขารวม
พิธีกรรมดวยความเขาใจและมีชีวิตชีวา พิธีกรรมยังคงมีความสําคัญตอเหตุการณตางๆ ในวิถีชีวิต
ของคริสตชน เชน การเกิด (ศีลลางบาป) การเติบโต (ศีลกําลัง) การแตงงาน (ศีลสมรส) และความ
ตาย (ศีลเจิมผูปวย) นอกจากนั้นยังมีวันฉลองทางศาสนาอื่นๆมากมาย สุดทายการสอนคําสอน
แบบทางการ เปนการสอนแบบมีระบบ มีการจัดการโดยผานทางโบสถ โรงเรียน หรือชุมชนคริสต
ชน เปนตน
4.2.5 แนวทางที่หา “พระจิตเจาผูประทานความสําเร็จ”
การสอนคริสตศาสนธรรมจะประสบผลสําเร็จไมได ถาไมไดรับความชวยเหลือ
จากพระจิตเจา กอนอื่นหมดงานคริสตศาสนธรรม คือ การนําผูเชื่อแลวใหมีชีวิตแหงความเชื่อ
ความหวัง และความรักที่สมบูรณ ในพระเยซูคริสตเจา สิ่งเหลานี้เปนพระพรที่พระเจาประทาน
ใหแกคริสตชน ไมไดเกิดขึ้นจากคุณงามความดีอะไรของคริสตชน เปนพระจิตเจาที่ทรงชวยเหลือ
ครูสอนคริสตศาสนธรรมใหพัฒนาปรับปรุงตนจนสามารถสื่อสารหรือถายทอดความเชื่อคริสตชน
ไดอยางถูกตอง เนื่องจากจุดมุงหมายของการสอน ไมไดหยุดอยูแคใหผูเรียนไดประพฤติตนตาม
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คําสอนของคริสตศาสนาเทานั้น แตใหพวกเขาเกิด “ความเชื่อ” ไมใชแคใหมีการดําเนินชีวิตแบบ
คริสตชนเทานั้น แตใหเกิดการกลับใจอยางแทจริง ดังนั้น เสรีภาพจึงเปนเรื่องที่สําคัญตอความเชื่อ
ของคริสตชน ในดานหนึ่งพระเจาประทานพระพรใหแกมนุษยดวยพระทัยอิสระโดยผานทางพระ
บุตรเยซูคริสตและพระจิตเจา สวนมนุษยเองก็ตอบรับพระพรและการเรียกของพระเจาดวยใจอิสระ
เชนกัน ดังนั้น ครูสอนคริสตศาสนธรรมจะตองไวตอความละเอียดออนแหงความรักของพระเจา
และการแสวงหาพระเจาในสวนของมนุษย
4.3 วิธีการสอนคําสอนสําหรับคริสตชนไทยในยุคปจจุบัน
คณะกรรมการเพื่อคริสตศาสนธรรม (2005) ไดวิเคราะหวิธีการสอนคริสตศาสนธรรมสําหรับคริสตชนคาทอลิกชาวไทยไวสามรูปแบบ สรุปความไดดังนี้ (2005: 74 – 89)
4.3.1 การสอนคําสอนแบบบูรณาการและเปนระบบ
การสอนคริสตศาสนธรรมแบบบูรณาการและอยางเปนระบบ หมายถึงการ
สอนคริสตศาสนธรรมโดยที่ผูสอนจะตองผสมผสานสาระสําคัญของคริสตศาสนธรรม ไดแก
1) ความรูเกี่ยวกับพระวาจาของพระเจา
2) การเฉลิมฉลองความเชื่อดวยศีลศักดิ์สิทธิ์
3) การประกาศความเชื่อคริสตชนดวยการดําเนินชีวิตประจําวัน
การบูรณาการสาระสําคัญทั้งสามประการนี้ตองมีลักษณะกลมกลืน และอยูใน
ทุกรูปแบบของการสอนคริสตศาสนธรรม รวมทั้งเปนหลักในการประเมินประสิทธิภาพและความ
สมบูรณของโครงการหรือบทเรียนคําสอนในทุกรูปแบบ เนื่องจากการสอนคริสตศาสนธรรม
จะตองดําเนินการใหตรงกับหลักแหงความสัตยซื่อสองประการ คือ “ความสัตยซื่อตอพระเจา”
และ “ความสัตยซื่อตอมนุษย” ในพระเยซูคริสตเจา นอกจากเราจะตองสอนโดยมีความ“สัตยซื่อตอ
คริสตศาสนจักร” ซึ่งแสดงออกในวิธีการสอนคําสอนเพื่อสรางชุมชน กลาวคือ
1) ความสัตยซอื่ ตอพระเจา
ลักษณะเฉพาะของการสอนเพื่อพัฒนาความเชื่อของคริสตชน สาระสําคัญ
ขึ้นอยูกับเนื้อหาของการสอนมากกวากระบวนการสอน เนื้อหาการสอนไดแกเรื่องพระธรรมล้ําลึก
แหงชีวิตของพระเยซูคริสตเจา เนื่องจากงานคริสตศาสนธรรม คือ งานถายทอดความหมายของพระ
ธรรมล้ําลึกของพระเยซูคริสตเจาไปสูผูเรียน ความเชื่อหรือความสัตยซื่อตอพระเจาของคริสตชนใน
สมัยเริ่มแรก แสดงออกโดยศาสนบริการของคริสตศาสนจักรใน 5 รูปแบบ (กจ 2:42, 44-47) ไดแก
การประกาศขาวดีของพระเยซูคริสตเจา (Kerygma) การสอนและความเขาใจขาวดีนั้น (Didache)
การบิปงและการสรรเสริญพระเจารวมกัน (Liturgia) การกอตั้งเปนชุมชนและการมีสิทธิในสิ่งของ
ตางๆรวมกัน (Koinonia) และการเปนประจักษพยานแหงความรักดวยการรับใชเพื่อนมนุษยทุกคน
ในพระคริสตเจา (Diakonia)
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ทั้งหารูปแบบของงานศาสนบริการดังกลาวขางตนดําเนินไปตามลําดับขั้น
เริ่มตนดวยการประกาศขาวดีของพระเยซูคริสตเจา (Kerygma) แกพี่นองชาวไทยที่สนใจทุกคน
หมายความวา คริสตศาสนจักรจะตองใชทุกวิถีทางที่จะทําใหพระวาจาของพระเจาหยั่งรากลึกเขา
ไปในหัวใจของประชาชนทุกคน ทุกวัย การไดฟงเรื่องราวของพระเยซูเจาจะตองทําใหผูฟงตองการ
คนหาความหมายที่ลึกซึ้งกวา และตองการจะไตรถามหรืออยากรูเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของ
คริสตชนมากขึ้น จากนั้นจึงนําสูขั้นการสอน (Didache) เพื่อพัฒนา “ความรู” เกี่ยวกับชีวิตของพระ
เยซูคริสตเจาใหเกิดความเขาใจในความหมายที่ถูกตอง ซึ่งในทางปฏิบัติครูสอนคริสตศาสนธรรม
สามารถกระทําไดโดย
(1) ใหขอความจริงแหงความเชื่อคริสตชนสัมพันธกับปญหาของชีวิต
(2) ศึกษาหรืออานเทววิทยาและคําสั่งสอนของคริสตศาสนจักรใหมาก
(3) นําขอความเชื่อของคาทอลิกเขาสูวงสนทนาในวัด โรงเรียนในกลุม
สนทนา หรือในการสอนคําสอนผูใหญ
อยางไรก็ตาม “การรู” อยางเดียวเทานั้นยังไมเพียงพอ จะตองมีการ “ปฏิบัติ
ความจริง” ในการดําเนินชีวิตติดตามพระเยซูคริสตดวยการรับใชดวยความรัก ในขั้นนี้การสอน
คริสตศาสนธรรมจะตองนําเสนอหลักศีลธรรม (Diakonia) ที่จําเปนดวยเรื่องของพระบัญญัติของ
พระเจา ความสุขที่แทจริง บทเทศนในระหวางอาหารค่ําครั้งสุดทาย ดวยการนําเสนอในลักษณะ
ของกรณีศึกษา บทบาทสมมุติ การแกปญหาการทําคานิยมใหกระจาง (Value Clarification)ฯลฯ
โดยใหสอดคลองกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของสังคมไทยในปจจุบัน มิติทางจริยธรรมแหงความ
เชื่อของคริสตชนจะตองครอบคลุมถึงความดีเชิงศีลธรรมที่มาจากแบบฉบับความดีและความรักของ
พระเยซูเจาเอง และจากความนึกคิดดวยเหตุและผลที่ไดมาจากการอบรมทางมโนธรรมของมนุษย
แตละคนอีกดวย
การเริ่มเขาสูพระธรรมล้ําลึกของพระเยซูคริสตเจาหมายความวา แตละคน
จะตองกาวลงไปใหลึกกวา “การรู” และ“การปฏิบัติ” นั้นคือ เขาไปใหถึง “ความรัก” โดยผาน
ทางการเฉลิมฉลองพิธีกรรม (Liturgia) ในชุมชนคริสตชน (Koinonia) ผูเรียนคริสตศาสนธรรม
จะตองเรียนรูที่จะเขามามีสวนรวมในพิธีกรรมของสวนรวม ดังนั้น วิธีการสอนคริสตศาสนธรรม
จะตองกระทําอยางสรางสรรค เพื่อจะใหคริสตชนคาทอลิกไทยไดมีสวนรวมรับผิดชอบมีบทบาท
ในการเสริมสรางและทําใหกลุมคริสตชนของเราเขมแข็งดวยการรวมเฉลิมฉลองพิธีกรรมและ
ศีลศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ
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2) ความสัตยซอื่ ตอมนุษย
วิธีการสอนแบบบูรณาการนี้ ไมไดหมายความแคการทําใหเนื้อหาของคํา
สอนมีความสมดุลยกันเทานั้น แตยังจะตองทําใหเนื้อหาสัมพันธโดยตรงกับผูเรียน ใหแนวทาง
ดําเนินชีวิตทางศีลธรรม ใหมีสวนรวมในการเฉลิมฉลองศีลศักดิ์สิทธิ์ตางๆ ดังนั้น ความหมายแรก
ของการสอนตามหลัก “ความสัตยซื่อตอมนุษย” ก็คือ การใหความสําคัญกับตัวบุคคล ชุมชน และ
ประวัติของผูเรียนอยางจริงจัง
อนึ่ง วิธีการสอนคริสตศาสนธรรมดวยการทองจํา ที่ครั้งหนึ่งเคยเปนแนวทาง
สําคัญในการสอน แตมาไดใหความสําคัญนอยลงซึ่งทําใหเยาวชนคนรุนใหมรูจักบทภาวนาพื้นฐาน
หรือขอความเชื่อของคริสตศาสนจักรนอยลง ดังนั้น ในสมัยปจจุบันจึงจําเปนที่จะตองรักษาสมดุลย
ระหวางความเขาใจกับความจําใหเหมาะสม วิธีการสอนแบบการใชความจํายังมีความสําคัญและ
ความจําเปน (GDC, 1997: 154) เพราะการทองจําเปนวิธีการรักษาและถายทอดความเชื่อจากชนรุน
หนึ่งมาสูชนอีกรุนหนึ่ง เรื่องที่ตองจดจําใหได เชน บทขาพเจาเชื่อ ขาแตพระบิดา วันทามารีอา
สิริพึงมี บทแสดงความเชื่อบทแสดงความรัก บทแสดงความไวใจ บทแสดง ความทุกข รวมทั้งบท
ภาวนาในพิธีมิสซา ขอความสําคัญๆ จากพระคัมภีร บัญญัติสิบประการ ความสุขแทจริง และ
บัญญัติของคริสตศาสนจักร การจําเรื่องเหลานี้ ถาไดมีการอธิบายถึงความหมายอยางดีแลว ก็จะ
เปนวิธีการที่ชัดเจนในการถายทอดความเชื่อสูชนรุนหลังตอไป แมวาสถานที่นั้นๆ จะขาดแคลน
บาทหลวงหรือครูคริสตศาสนธรรมก็ตาม ดังนั้น ในการสอนคริสตศาสนธรรมแตละครั้ง มีสอง
เรื่องที่เราควรพิจารณาในดานความจํา คือ
(1) เนื้อหาที่สําคัญๆ
(2) บทภาวนาและขอความเชื่อ
การสอนแบบบูรณาการเรียกรองใหใสใจตอ “มิติดานพฤติกรรม” ดังใน
เอกสารการฟนฟูคําสอนสําหรับเอเชีย (Renewed Catechesis for Asia : Towards the year 2000 and
beyond, 1995: 17) ใหแนวทางวามิติดานพฤติกรรมเปนเรื่องที่แสดงถึงการมีวุฒิภาวะของผูเรียน
วิธีการสอนคริสตศาสนธรรมจะตองเปนวิธีการที่กอใหเกิด “ประสบการณ” ที่เกี่ยวพันกับปญหา
ทางศีลธรรมที่เกิดขึ้นรอบๆตัวของผูเรียน และเปนเรื่องที่ผูเรียนกําลังสับสนตัดสินใจไมได
การศึกษาจิตวิทยาเรื่องกระบวนการพัฒนาบุคคลตามลําดับขั้นตางๆ สามารถชวยครูคริสตศาสนธรรมวางแผนการสอนหรื อ จั ด หลั ก สู ต รการสอนได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น และเป น
“แรงจูงใจ” เปนสิ่งที่สําคัญที่จะผลักดันใหมนุษยปฏิบัติหรือไมปฏิบัติ ดังนั้น ครูสอนคริสตศาสนธรรมจะตองสรางแรงจูงใจที่ดีเพื่อใหผูเรียนไดเห็นถึงความสําคัญหรือ ประโยชนของการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักศีลธรรมของศาสนา ในการสอนคําสอนเรื่องหลักศีลธรรมนั้น เราควรที่จะใหผูเรียน
ไดมีโอกาส ฝกปฏิบัติการแกปญหาทางศีลธรรม โดยเนนใหผูเรียนไดเกิด “ความรูสึก” และ
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“จินตนาการ” โดยการใชวิธีกรณีศึกษา การอภิปราย ฯลฯ ผานทางเหตุการณ และปรากฏการณ
ตางๆ และการศึกษาและสรางความสัมพันธสวนบุคคลกับบุคคลที่เปนแบบอยางในดานศีลธรรม
เปนตน
ที่สุด การแสดงออกถึงความเชื่อที่สําคัญและมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ “การ
เฉลิมฉลองพิธีกรรม” การเฉลิมฉลองพิธีกรรมเปนชวงเวลาพิเศษที่ผูเรียนจะไดเปดหัวใจตอนรับ
การเชื้อเชิญและการทาทายของพลังแหงพระวาจาของพระเจา เปาหมายประการหนึ่งของการสอน
คําสอนก็คือการนําผูเรียนใหเขามารวมเฉลิมฉลองพิธีกรรมกับชุมชนคริสตชน ดังนั้น วิธีการสอน
จะตองใชการเฉลิมฉลองพิธีกรรมและกิจศรัทธาตางๆ ใหเปนประโยชนตอการสอน ทั้งสวนบุคคล
ครอบครัว หมูบาน ประเทศ ชีวิตประจําวัน และในวงจรชีวิต ฯลฯ เพื่อทําใหผูเรียนไดเกิดความ
เขาใจอยางลึกซึ้ง และเกิดสํานึกในความรักของพระเจา ในฐานะที่ทรงเปนบิดาของเรามนุษยทุกคน
4.3.2 การสอนคริสตศาสนธรรมแบบการประสานขาวดีเขากับวัฒนธรรมทองถิ่น
การสอนคริสตศาสนธรรมดวยการประสานขาวดีเขากับวัฒนธรรมทองถิ่น
(Inculturation) มีความหมายในสองลักษณะ กลาวคือ
1) ประการแรก ขาวดีของพระคริสตเจาจะตองแสดงออกโดยผานทางรูปภาพ
สัญลักษณ หรือพิธีกรรมที่สอดคลองกับวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมไทย และ
2) ประการที่สอง คุณคา ทัศนคติและแนวปฏิบัติตามวิถีชีวิตไทยเองจะตอง
ไดรับการวิเคราะหตามแนวทางแหงคําสอนของคริสตชน
แนวคิดดังกลาว มีพื้นฐานจากพระคัมภีรในบทจดหมายถึงชาวฮีบรูที่วา “ใน
อดีต พระเจาตรัสกับบรรพบุรุษของเราโดยทางประกาศกหลายวาระและหลายวิธี ครั้นสมัยนี้เปน
วาระสุดทาย พระองคตรัสกับเราโดยทางพระบุตร พระเจาทรงสถาปนาพระบุตรใหเปนทายาท
ครอบครองทุกสิ่ง” (ฮบ 1:1-2) ดังนั้น ครูสอนคริสตศาสนธรรมจะตองเปนผูสืบทอดพันธกิจของ
พระเจา ในการชวยกันทําใหพระบุตร พระเยซูคริสตเจาไดครอบครองจิตใจของมนุษยทุกคนโดย
ผานทางแนวคิด ลักษณะการแสดงออกและภาษา เพื่อใหเกิดการยอมรับ “ขาวดี” นี้ในบริบทที่
คุนเคยของตนเอง
การสอนคริสตศาสนธรรมในลักษณะนี้ ไมไดเปนเพียงการถายทอดขาวดีของ
พระเจาเทานั้น แตยังเปนการแสดงออกใหผูเรียนไดรูวาพวกเขา สามารถตอบสนองการเรียกของ
พระเจาตามแนวทางการดําเนินชีวิตของตนไดอยางไร
การสอนคริสตศาสนธรรมในรูปแบบการนําความเชื่อคริสตชนเขาสูวิถีชีวิตนี้
มีลักษณะเปน “กระบวนการ” ที่ไมไดมีรูปแบบสําเร็จรูป แตเปนงานที่ตองอาศัยการสรางสรรค
ความพยายามอยางแนวแนและตอเนื่องที่จะคนหารูปแบบการแสดงออกในพิธีนมัสการในการ
ดําเนินชีวิตใหถูกตอง ทั้งทางวิถีชีวิตและตามคําสอนของคริสตศาสนจักร คริสตศาสนจักรคาทอลิก
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ประเทศไทยจะตองมีองคกรหรือสถาบันที่รับผิดชอบศึกษาดานวัฒนธรรมโดยตรงพรอมกับการ
สงเสริม ฝกอบรมสมาชิกของคริสตศาสนจักรใหเรียนรูและตระหนักถึงคุณคาของวิถีชีวิตตาม
สภาพแวดลอมที่ตนอาศัยอยู (สภามุขนายกชคาทอลิกแหงประเทศไทย, 2000: 123) เนื่องจากการนํา
ความเชื่อเขาสูวิถีชีวิตนี้ มิใชเปนเพียงการกระทําแตภายนอกเพื่อใหขาวดีของพระเจาดึงดูดความ
สนใจของชาวไทยไดมากขึ้นหรือเพียงแคประดับประดากันอยางผิวเผิน ตรงกันขาม จะตองกระทํา
กันอยางถึงสวนที่ลึกที่สุดของจิตใจ ปจเจกชนและชุมชนโดยใหขาวดีไดเขาไปสัมผัสสวนลึกที่สุด
ของจิตใจของพวกเขา (GDC, 1997: 109 )
การสอนคริสตศาสนธรรมในรูปแบบการนําความเชื่อเขาสูวิถีชีวิตนี้ ครูสอน
คริสตศาสนธรรมจะตองดูวา คุณคา ขนบธรรมเนียม ประเพณีอะไรบางที่ควร “รับเอามา” ดวยวา
คุณคานั้นสอดคลองกับความเชื่อคริสตชน สวนอีกทางหนึ่ง จะตองแสวงหาทาง “ชําระลาง”และ
“แปรรูป” หลักเกณฑแนวคิดและรูปแบบการดําเนินชีวิตทั้งหลายที่ขัดแยงกับพระอาณาจักรของ
พระเจา
การสังเกตคุณคาในแนวทางนี้มีการควบคุมดวยหลักพื้นฐานสองประการ คือ
ความสอดคลองกับพระวรสาร และเปนหนึ่งเดียวกับคริสตศาสนจักรสากล (GDC, 1997: 109)
ในขณะเดียวกัน การสอนคริสตศาสนธรรมในรูปแบบนี้ ครูสอนคริสตศาสนธรรมจะตองกระทํา
ดวยความรอบคอบ เพราะเปนงานที่ละเอียดออน และจะกระทบกับความรูสึกของบุคคลอื่นได
ดังนั้น เราจะตองกระทําดวยเจตนาที่บริสุทธิ์ ดวยความเคารพและไมแบงแยก (สภาประมุขแหง
บาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย, 2000: 140)
4.3.3 การสอนคริสตศาสนธรรมเพื่อสรางชุมชน
การถายทอดความเชื่อหรือการอบรมคริสตศาสนธรรม เปนกระบวนการที่ทํา
ใหบุคคลตางๆ มีความเชื่อไดเขาเปนหนึ่งเดียวกับพระธรรมล้ําลึกของพระเยซูคริสตเจา โดยอาศัย
ความเชื่อชีวิตแหงความเชื่อเปนตัวกลางที่เชื่อมโยงใหบุคคลตางๆ มีความสัมพันธตอกัน เพราะพวก
เขาเชื่อ เปนประจักษพยานและนมัสการพระเยซูคริสตเจา พระเจาแตองคเดียวรวมกัน และความเชื่อ
จะเติบโตจนบรรลุความสมบูรณแบบไดก็โดยอาศัยการสนับสนุนจากบรรยากาศของครอบครัว
หองเรียน และชุมชน ดังนั้น ลักษณะเฉพาะของงานสอนคริสตศาสนธรรมก็คือ “ชุมชนแหงความ
เชื่อ” การสอนคริสตศาสนธรรมจะตองกาวใหไกลไปกวาการสอนคริสตศาสนธรรมในระบบ
โรงเรียน โดยพัฒนาไปสูการสอนแบบ “ชุมชนแหงความเชื่อที่อยูในวิถีชีวิตแบบไทย”
ดังนั้นงานสอนคริสตศาสนธรรมจะตองเปนกิจกรรมของคริสตศาสนจักรที่
ดําเนินงานโดยคริสตศาสนจักร ในคริสตศาสนจักร และเพื่อคริสตศาสนจักร กลาวคือ
(1) งานสอนคริสตศาสนธรรมกระทํา “โดย” คริสตศาสนจักร เนื่องจาก
“งานคําสอนจะตองเปนงานที่พระศาสนจักรทั้งมวลจะตองรวมกันรับผิดชอบ” (CT, 1979: 16)
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สมาชิกแตละคนของคริสตศาสนจักรจะตองมีสวนรับผิดชอบในดานตางๆ ตามความถนัดของแต
ละคน
(2) งานสอนคริสตศาสนธรรม กระทํา “ใน” คริสตศาสนจักร หมายความวา
งานสอนคริสตศาสนธรรมจะตองกระทําในชุมชนคริสตชน เชน โบสถ ครอบครัว โรงเรียน และ
กลุมกิจกรรมตางๆ
(3) งานสอนคริสตศาสนธรรมกระทํา “เพื่อคริสตศาสนจักร” หมายความวา
งานสอนคริสตศาสนธรรมมิใชกระทําเพื่อใครคนหนึ่งคนใด แต “เพื่อเสริมสรางชีวิตภายในชุมชน
ของผูมีความเชื่อ และของกิจกรรมภายนอกในฐานะที่เปนคริสตศาสนจักรแหงธรรมทูต” (CT,
1979: 15) ครูสอนคริสตศาสนธรรมจะตองชวยทําใหชุมชนของคริสตศาสนจักรมีชีวิตชีวา และ
สามารถเปนประจักษพยานชีวิตคริสตชนไดอยางมีประสิทธิภาพ (GDC, 1997: 35)
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาทัศนะของสังคมวิทยา การสอนคริสตศาสนธรรม
คือ กระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization Process) ที่สําคัญยิ่งประเภทหนึ่ง เพราะการ
สอนคริสตศาสนธรรมเปนการทํานุบํารุง หลอเลี้ยง และนํามวลสมาชิกของชุมชนคริสตชน
คาทอลิกใหมีความเชื่อที่สมบูรณ (Maturity of Faith) ในแงนี้งานสอนคริสตศาสนธรรมจึงมี
เปาหมายหลักสามประการดวยกัน กลาวคือ
(1) เพื่อใหความเชือ่ ของสมาชิกไดเติบโตจนถึงขั้นสมบูรณ
(2) เพื่อพัฒนาความผูกพันของผูเรียนโดยการนําพวกเขาเขาสูชุมชนทองถิ่น
อยางเปนลําดับขั้นตอน
(3) ทํานุบํารุงสืบทอดและเผยแผชีวิตแหงศีลศักดิ์สิทธิ์และโครงสรางการ
ดําเนินชีวิตพื้นฐานที่ชวยใหสมาชิกแตละคนไดสรางสรรคอัตลักษณและ
ความเขาใจตนเอง ในฐานะที่เปนคริสตชนคาทอลิกอยางแทจริง
วิธีการสอนคริสตศาสนธรรมเพื่อสรางชุมชนจึงเปนการผสมผสานระหวาง
เรื่องสวนบุคคล (การเติบโตในความเชื่อ) กับชุมชน (ความผูกพันทางความเชื่อ) และการสืบทอด
ธรรมประเพณีของคริสตศาสนา (ศีลศักดิ์สิทธิ์ ศาสนพิธีและการดําเนินชีวิตแบบคริสตชน
คาทอลิก)
อยางไรก็ตาม ในเรื่องการสอนคริสตศาสนธรรมเพื่อสรางชุมชนคริสตชนนี้
จะตองไมลดความสําคัญของความศรัทธาสวนบุคคลลง แตตรงกันขามเราจะตองพัฒนาสมาชิกแต
ละคนใหมีความเชื่อที่เขมแข็งโดยใหพวกเขาไดรูจัก และยอมรับพระเยซูเจาวาพระองคทรงเปนพระ
เจาและพระผูไถของตัวของเขาเอง โดยเฉพาะใหตัวของเขาไดกลายเปนสานุศิษยของพระองคซึ่ง
หมายความวาไดซึมซับเอาความคิด คุณคา ทัศนคติ และการดําเนินชีวิตของพระเยซูคริสตเจาโดย
แสดงตนออกมาอยางเปดเผยเพื่อเปน “ประจักษพยานแหงความเชื่อ” อยางแทจริง นี่เปนแนวทาง
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ในการอบรมที่พระเยซูเจาทรงใชกับบรรดาศิษยของพระองค ซึ่งคริสตศาสนจักรในฐานะที่เปน
มารดาและครูของคริสตชนไดกระทําสืบทอดตอกันมา ดังนั้น ผูที่เปนบิดามารดาจะตองตระหนักถึง
บทบาท ความสําคัญ และพลังของการดําเนินชีวิตที่เปนประจักษพยานตอบุตรหลานและบุคคล
ทั่วไปในชุมชนของเรา
บทบาทของกระบวนการอบรมในลักษณะนี้ เรียกรองใหผูอบรมหรือครูสอน
คริสตศาสนธรรมตองมีความเชื่ออยางแรงกลา เนื่องจากชีวิตของครูสอนคริสตศาสนธรรมจะตอง
เปนสื่อกลางระหวางผูเรียนรูกับพระเยซูคริสตเจาผูทรงกลับฟนคืนชีพ ความเปนสื่อกลางนี้จะ
เปนไปอยางสมบูรณแบบไดโดยอาศัยการขับเคลื่อนและการดลใจจากพระจิตเจา ครูสอนคริสตศาสนธรรมเปนผูแทนของพระเยซูคริสตเจาและขอคําสอนพระองค ตอหนาชุมชนอยางที่จะหาใคร
มาแทนที่ไ มไ ดเลย
บทบาทของครูสอนคริสตศาสนธรรมจึ ง เป น การนําทุ ก คนใหเ ขา มามี
ความสัมพันธที่ดีกับพระเยซูคริสตเจาไมใชเพื่อตนเอง
การสร า งความสั ม พั น ธ ใ นชุ ม ชนเรี ย กร อ งให ค ริ ส ตชนแต ล ะคนมี
ความสัมพันธกับผูอื่นอยางถูกตอง ดวยชีวิตที่เปนประจักษพยานถึงความชื่นชมยินดีที่ไดมี “ชีวิต
ในพระเยซูคริสตเจา” และมีพลังในใจที่จะกาวออกมาเสวนา สรางความเปนเพื่อนกับทุกๆคน
แนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและมีพลังที่จะทําใหงานคําสอนของเราประสบผลสําเร็จ คือ การ
ทํางานรวมกันอยางเปน “หมูคณะ” ของครูสอนคริสตศาสนธรรม โดยมี “ขาวดี” ของพระเยซูคริสต
เปนรากฐานเพื่อเปนเครื่องหมายถึง “สันติสุขและความยินดี” ในองคพระเจา จากแบบฉบับอันดีงาม
นี้ครูคําสอนสามารถสราง “ชุมชน” ขึ้นในระหวางผูเรียน และแสดงใหเห็นถึงการเปนบุคคลแหง
การภาวนาและการรับใชในฐานะที่เปนศิษยของพระเยซูคริสตเจาอยางแทจริง
องคกรและกลุมกิจกรรมตางๆในคริสตศาสนจักรหรือโบสถคริสตชนจะตอง
ไดรับการเอาใจใสเปนพิเศษ เพราะกลุมผูเรียนคริสตศาสนธรรมเหลานี้เรียนรูคําสอนของพระเยซู
คริสตเจา และนําเอาศรัทธานี้ไปปฏิบัติตนตามแนวทางของกลุม หรือองคกรของตนเอง ตัวอยางเชน
กลุมเยาวชน เราตองจัดโครงการสอนคําสอนเยาวชนใหตรงกับความตองการของพวกเขา ทั้งใน
ระบบโรงเรี ย นและนอกระบบ ทั้ ง ส ว นรวม และส ว นตั ว โดยจั ด ให มี รู ป แบบและมี วิ ธี ก ารที่
หลากหลายแตกตางกันไป เชน การชุมนุมภาวนา การศึกษาพระคัมภีร การเขาเงียบ การจัดกิจกรรม
ชวยเหลือสังคม กิจเมตตาตางๆ กลุมเลนกีฬา และนันทนาการตางๆ การจาริกแสวงบุญ ฯลฯ
สวนกิจกรรมสําหรับผูใหญ เชน การศึกษาและการแบงปนพระวาจาในรูปแบบตางๆ เชน Lectio
Divina เปนตน (GDC, 1997: 71)
การสอนคําสอนแบบสรางกลุมชุมชนคริสตชนนี้ สภาสังคายนาวาติกนั ครั้งที่
2 ไดรื้อฟนกระบวนการเตรียมตัวเขาเปนคริสตชน (Catechumenate) สําหรับผูที่เตรียมตัวเขาเปน
คริสตชน รวมทั้งคริสตชนที่ยังไมไดรับการอบรมเพียงพอในความเชือ่ ดังนั้น วิธีการสอนโดยการ
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ใช “พิธีรับผูใหญเขาเปนคริสตชน” (RCIA) จึงเปนวิธีการที่เหมาะสมสําหรับคริสตศาสนจักรไทย
จึงควรกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติและประกอบพิธีการตางๆ (GDC, 1997: 214)
คริสตศาสนจักรสํานึกวาชีวิตคริสตชนเปนชีวิตที่เขาอยูในพระธรรมล้ําลึก
แหงชีวิตของพระเยซูคริสตเจาที่เรียกวาพระธรรมล้ําลึกปสกา เปนชีวิตที่คริสตชนจะตองคอยๆ
เปลี่ยนแปลงตนเอง ใหมีชีวิตเหมือนพระคริสตเจา การสอนคําสอนจึงเปนกระบวนการที่ชวยทําให
ชีวิตแหงความเชื่อนี้เขมแข็งขึ้น โดยอาศัยชุมชนเปนผูหลอเลี้ยง ดังนั้นวิธีการสอนคําสอน มิใชเปน
เพียงวิธีการหรือเทคนิคธรรมดาเทานั้น แตเปนสาระแกนสารของชีวิต
การอบรมเพื่อเสริมสรางความเชื่อเปนกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต เปนความเชื่อที่
คอยๆ พัฒนาไปอยางมีลําดับขั้นตอนตามจังหวะของชีวิต ซึ่งเราสามารถทําความเขาใจไดโดยอาศัย
จิตวิทยา สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา แตสําหรับบางคน พระเจาประทานความรักและพระพร
พิเศษใหเปนผูศักดิ์สิทธิ์ไดโดยขามขั้นตอนของชีวิต
ครูสอนคริสตศาสนธรรมเปนผูที่ทําใหงานดังกลาวขางตนบรรลุผลดวยศักยภาพของตน
คริสตศาสนจักรไทยจําเปนตองฝกอบรมครูคําสอนหรือผูประสานงานคําสอนใหมีคุณภาพ เปนครู
คําสอนที่ตระหนักตอการเผยแสดงของพระเจา การทรงนําของพระจิต และความตองการของมนุษย
ขณะเดียวกันก็เคารพอิสรภาพและความคิดสรางสรรคของผูเรียน โดยมีความตระหนักถึง
ความสําคัญของพระจิตเจาในการสอน ครูสอนคริสตศาสนธรรมจะตองเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
มาใชโดยมีพื้นฐานทั้งในดานของความศักดิ์สิทธิ์และศาสตรตางๆของมนุษย กลาวคือ ครูสอน
คริสตศาสนธรรมตองสามารถทํางานโดยมีความรูจากแหลงขอมูลพื้นฐานของงานคําสอน คือ พระ
คัมภีร คําสอนของคริสตศาสนจักร พิธีกรรม และประสบการณมนุษย จากองคประกอบเหลานี้ครู
คําสอนจึงสามารถคิดหาวิธีการประยุกต หรือปรับวิธีการสอนตามความคิดสรางสรรคของตนเองได
วิธีการใดที่สอดคลองกับลักษณะของวิธีการสอนคําสอนทั้งสามประการดังกลาวขางตน
สามารถรับใชพระเจา โดยนําพระพรแหงความเชื่อของพระเจามาใหกับคริสตชนไทยอยางสมบูรณ
ทั้งนี้ใหวิธีการนั้นตรงกับ “หลักความสัตยซื่อตอพระเจา และตอมนุษย โดยมีทัศนคติแหงความรัก
เปนพื้นฐานแตประการเดียว” (CT, 1979: 55)
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งานวิจัยเรื่องการสํารวจความตองการการบริการความรูดานคริสตศาสนาของคริสตชน
คาทอลิกในประเทศไทย คณะผูวิจัยนําเสนอวิธีดําเนินการตามขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดตามหัวขอ
ดังตอไปนี้
1. แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3. วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
การสํารวจความรูดานคริสตศาสนาของคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย เปนการเริ่มตน
การสํารวจความคิดเห็นของคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย เกี่ยวกับความตองการบริการความรู
ดานคริสตศาสนา ซึ่งประกอบดวยเรื่อง เนื้อหาสําหรับการอบรม วิธีการที่ใชในการใหความรู และ
กลุมเปาหมายสําหรับการจัดอบรม

แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา
แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาสําหรับขั้นตอนนี้ คือ คริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยทั้ง 10
สังฆมณฑล จํานวน 400 คน ใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ซึ่งมีวิธีการ
ดังนี้
1. ใชวิธีการสุมแบบโควตาเพื่อแบงจํานวนแหลงขอมูลใหไดเปนสัดสวนที่เหมาะสมกับทั้ง
10 สังฆมณฑล ไดจํานวนดังนี้
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
จํานวน
100 ตัวอยาง
สังฆมณฑลจันทบุรี
จํานวน
50
ตัวอยาง
อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง
จํานวน
50
ตัวอยาง
สังฆมณฑลเชียงใหม
จํานวน
50
ตัวอยาง
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
จํานวน
20
ตัวอยาง

สังฆมณฑลอุดรธานี
จํานวน
สังฆมณฑลนครสวรรค
จํานวน
สังฆมณฑลสุราษฎรธานี
จํานวน
สังฆมณฑลราชบุรี
จํานวน
สังฆมณฑลนครราชสีมา
จํานวน
2. ใชวิธีการสุมอยางงายในการเลือกตัวอยางจากแตละสังฆมณฑล

20
30
20
20
40

ตัวอยาง
ตัวอยาง
ตัวอยาง
ตัวอยาง
ตัวอยาง

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยขั้นตอนนี้ คือ แบบสํารวจเรื่องความตองการการบริการความรู
ดานคริสตศาสนาสําหรับคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย โดยมีขั้นตอนการสรางและพัฒนา ดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎี เอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาความรูดานคริสต
ศาสนา เนื้อหาดานคริสตศาสนา วิธีการสอนคริสตศาสนา นํามากําหนดเปนประเด็นสําหรับสราง
แบบสํารวจ
2. กําหนดลักษณะของแบบสํารวจในแตละประเด็น ซึ่งแตละประเด็นจะพิจารณาถึงความ
เหมาะสมและความเปนไปไดในการวัด ไดแก
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสํารวจ จํานวน 3 ขอ โดยสอบถามเกี่ยวกับสังกัด
สังฆมณฑล อายุและอาชีพ ลักษณะของขอคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ
เนื้อหาดานคริสตศาสนา จํานวน 8 ขอ ลักษณะของขอคําถามเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ โดยสอบถามความตองการการบริการความรูดานเนื้อหาคริสตศาสนา จําแนก
เปนกลุมตางๆ ดังนี้
2.2.1 พระคัมภีร
2.2.2 เทววิทยา
2.2.3 จริยาศาสตร/จริยธรรม
2.2.4 พิธีกรรม
2.2.5 ประวัติคริสตศาสนา
2.2.6 การอภิบาลคริสตชน
2.2.7 กฎหมายคริสตศาสนจักร
2.2.8 ขอบัญญัติ/พระบัญญัติ
2.3 วิธีการอบรมคริสตศาสนา จํานวน 6 ขอ ลักษณะของขอคําถามเปนแบบเลือกตอบ
ไดเพียง 1 ขอเทานั้น โดยสอบถามความตองการการบริการความรูดานวิธีการอบรมคริสตศาสนา
จําแนกเปนกลุมตางๆ ดังนี้
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2.3.1 การบรรยายความรูทางวิชาการ
2.3.2 การศึกษาความรูดวยตนเอง
2.3.3 การเทศนในพิธีกรรม
2.3.4 การจัดคายอบรม
2.3.5 การจัดสัมมนา/เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู
2.3.6 การใชสื่ออิเล็กทรอนิกส
2.4 กลุมเปาหมายสําหรับจัดการอบรม จํานวน 4 ขอ ลักษณะของขอคําถามเปนแบบ
เลือกตอบไดเพียง 1 ขอเทานั้น โดยสอบถามความตองการการบริการความรูดานกลุมเปาหมายใน
การอบรมคริสตศาสนา จําแนกเปนกลุมตางๆ ดังนี้
2.4.1 กลุมเยาวชน
2.4.2 กลุมผูใหญ
2.4.3 กลุมเด็กนักเรียน
2.4.4 กลุมผูสูงอายุ
3. ตรวจสอบคุณภาพของแบบสํารวจโดยการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน แลวนํามาหา
คาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับประเด็นที่ตองการวัดดวยการคํานวณคาดัชนี IOC นํา
ขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไข
4. ทดลองใชกับคริสตชนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพทั้งฉบับ โดย
การหาคาความเชื่อมั่นเชิงความสอดคลองภายใน ดวยวิธีการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบราค ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.89

วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
1. จัดแบบสํารวจตามจํานวนสัดสวนของแตละสังฆมณฑล
2. แจกแบบสํารวจใหนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมที่สังกัดสังฆมณฑลตางๆ เพื่อนําไปเก็บ
ขอมูลโดยแจกใหกับกลุมผูใหขอมูล
3. เมื่อไดรับแบบประเมินกลับคืน ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสํารวจ จึงดําเนินการ
วิเคราะหขอมูล
4. แจกแบบสํารวจไป 400 ฉบับ ไดรับกลับคืน 395 ฉบับ คิดเปนรอยละ 98.75

การวิเคราะหขอมูล
1. แบบสํารวจตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสํารวจใชการวิเคราะหความถี่แลวหา
คารอยละ นําเสนอผลการวิเคราะหดวยตารางประกอบความเรียง
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2. แบบสํารวจตอนที่ 2 เนื้อหาดานคริสตศาสนาใชการวิเคราะหคาเฉลี่ยเลขคณิตและคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําเสนอผลการวิเคราะหดวยตารางประกอบความเรียง โดยกําหนดระดับ
การใหคะแนน ดังนี้
5 คะแนน
หมายถึง
มากที่สุด
4 คะแนน
หมายถึง
มาก
3 คะแนน
หมายถึง
ปานกลาง
2 คะแนน
หมายถึง
นอย
1 คะแนน
หมายถึง
นอยที่สุด
เมื่อไดคาเฉลี่ยแลวนํามาเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายคะแนน ดังนี้
4.50-5.00
หมายถึง
รูปแบบฯ มีประสิทธิภาพมากที่สุด
3.50-4.49
หมายถึง
รูปแบบฯ มีประสิทธิภาพมาก
2.50-3.49
หมายถึง
รูปแบบฯ มีประสิทธิภาพปานกลาง
1.50-2.49
หมายถึง
รูปแบบฯ มีประสิทธิภาพนอย
1.00-1.49
หมายถึง
รูปแบบฯ มีประสิทธิภาพนอยที่สุด
3. แบบสํารวจตอนที่ 3 วิธีการอบรมคริสตศาสนาใชวิธีการวิเคราะหความถี่แลวหาคารอย
ละ นําเสนอผลการวิเคราะหดวยตารางประกอบความเรียง
4. แบบสํารวจตอนที่ 4 กลุมเปาหมายสําหรับการอบรมใชวิธีการวิเคราะหความถี่แลวหา
คารอยละ นําเสนอผลการวิเคราะหดวยตารางประกอบความเรียง
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งานวิจัยเรื่องความตองการบริการความรูดานคริสตศาสนาสําหรับคริสตชนคาทอลิกใน
ประเทศไทย คณะผูวิจัยไดสํารวจความรูดานคริสตศาสนาของคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย ทัง้
10 สังฆมณฑล เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับที่
ศูนยวิจัยฯ สรางขึ้นเอง การเก็บรวบรวมขอมูล ศูนยวิจัยฯ ไดสงแบบสอบถามใหคริสตชนไทย
จํานวน 400 ฉบับ ไดรับกลับคืน 395 ฉบับ คิดเปนรอยละ 98.75 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมาย สื่อความหมาย การวิเคราะหขอมูล
ครั้งนี้ ศูนยวิจัยฯ ไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
n
แทน จํานวนตัวอยาง
f
แทน คาความถี่
%
แทน คารอยละ
x
แทน คาเฉลี่ย (Mean)
S.D. แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิเคราะหขอมูล
ศูนยวิจัยฯ ไดนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบตารางประกอบความเรียงโดยแบงเสนอเปน 6
ตอน ตามลําดับดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ดังปรากฏในตารางที่ 4.1
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลความตองการบริก ารความรูเ กี่ยวกั บคริสตศาสนาดาน
เนื้อหาดานคริสตศาสนา ดังปรากฏในตารางที่ 4.2
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลความตองการบริก ารความรูเ กี่ยวกับคริสตศาสนาดาน
วิธีการอบรมคริสตศาสนา ดังปรากฏในตารางที่ 4.3

ตอนที่ 4 ผลการวิ เ คราะห ค วามต อ งการบริ ก ารความรู เ กี่ ย วกั บ คริ ส ต ศ าสนาด า น
กลุมเปาหมาย ดังปรากฏในตารางที่ 4.4
ผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาวศูนยวิจยั ฯ ขอนําเสนอในตารางประกอบความเรียง ดังนี้
ตารางที่ 4.1 จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลทั่วไป
จํานวน
1. สังกัดสังฆมณฑล
- อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
100
- สังฆมณฑลจันทบุรี
50
- อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง
50
- สังฆมณฑลเชียงใหม
50
- สังฆมณฑลอุบลราชธานี
20
- สังฆมณฑลอุดรธานี
20
- สังฆมณฑลนครสวรรค
25
- สังฆมณฑลสุราษฎรธานี
20
- สังฆมณฑลราชบุรี
20
- สังฆมณฑลนครราชสีมา
40
รวม
395
2. อายุ
- อายุ 6-24 ป
243
- อายุ 25-54 ป
136
- อายุ 55 ปขึ้นไป
16
รวม
395
3. อาชีพ
- รับราชการ
68
- ธุรกิจ/คาขาย
48
- เกษตรกรรม
16
- นักเรียน/นักศึกษา
263
รวม
395
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รอยละ
25.30
12.70
12.70
12.70
5.10
5.10
6.30
5.10
5.10
10.10
100.0
61.52
34.43
4.05
100.0
17.22
12.15
4.05
66.58
100.00

จากตารางพบวาผูตอบแบบสํารวจสวนใหญสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จํานวน 100
คนคิดเปนรอยละ 25.30 อยูในกลุมอายุ 6-24 ปจํานวน 243 คนคิดเปนรอยละ 61.52 มีอาชีพเปน
นักเรียน/นักศึกษาจํานวน 263 คนคิดเปนรอยละ 66.58
ตารางที่ 4.2 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนื้อหาการอบรมดานคริสตศาสนา
S.D.
แปลผล
เนื้อหาการอบรมดานคริสตศาสนา
X
1. พระคัมภีร
4.82
.54
มากที่สุด
2. เทววิทยา
4.14
.61
มาก
3. จริยศาสตร/จริยธรรม
3.87
.42
มาก
4. พิธีกรรม
4.27
.39
มาก
5. ประวัติคริสตศาสนา
4.59
.63
มากที่สุด
6. การอภิบาลคริสตชน
3.28
.48
ปานกลาง
7. กฎหมายคริสตศาสนจักร
4.17
.46
มาก
8. ขอบัญญัติ/พระบัญญัติ
4.69
.79
มากที่สุด
รวม
4.23
.49
มาก
จากตารางขอมูลคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเนื้อหาการอบรมดานคริสตศาสนา
แสดงใหเห็นวา เนื้อหาเหลานี้มีความสําคัญกับคริสตชนในภาพรวมอยูในระดับมาก( X =4.23) เมื่อ
พิจารณาคะแนนเฉลี่ยเปนรายขอพบวาเนื้อหาเรื่องพระคัมภีร ( X =4.82) มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด
รองลงมาไดแก เนื้อหาเรื่องขอบัญญัติ/พระบัญญัติ ( X =4.69) และเนื้อหาเรื่องการอภิบาลคริสตชน
( X =3.28) มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด
ตารางที่ 4.3 คาความถี่และคารอยละของวิธีการอบรมคริสตศาสนา
วิธีการอบรมคริสตศาสนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

f
89
27
35
18
47
179
395

การบรรยายความรูทางวิชาการ
การศึกษาความรูดวยตนเอง
การเทศนในพิธีกรรม
การจัดคายอบรม
การจัดสัมมนา/เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู
การใชสื่ออิเล็กทรอนิกส
รวม
82

n=395
%
22.52
6.84
8.86
4.56
11.90
45.32
100.0

อันดับ
2
5
4
6
3
1
-

จากตารางพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาวิธีการอบรมคริสตศาสนาควรเปน
1. การใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (รอยละ 45.32)
2. การบรรยายความรูทางวิชาการ (รอยละ 22.52)
3. การจัดสัมมนา/เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู (รอยละ 11.90)
4. การเทศนในพิธีกรรม (รอยละ 8.86)
5. การศึกษาความรูดวยตนเอง (รอยละ 6.84)
6. การจัดคายอบรม (รอยละ 4.56)
ตารางที่ 4.3 คาความถี่และคารอยละของกลุมเปาหมายสําหรับอบรม
กลุมเปาหมายสําหรับอบรม

f
64
181
125
25
395

1. เด็กนักเรียน อายุ 6-14 ป
2. เยาวชน อายุ 15-24 ป
3. ผูใหญ อายุ 25-54 ป
4. ผูสูงอายุ อายุ 55 ปขึ้นไป
รวม

n=395
%
16.20
45.82
31.65
6.33
100.00

อันดับ
3
1
2
4
-

จากตารางพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวากลุมเปาหมายที่เหมาะสําหรับการเผยแพร
ความรูมากที่สุดคือ
1. กลุมเยาวชน อายุ 15-24 ป (รอยละ 45.82)
2. ผูใหญ อายุ 25-54 ป (รอยละ 31.65)
3. เด็กนักเรียน อายุ 6-14 ป (รอยละ 16.20)
4. ผูสูงอายุ อายุ 55 ปขึ้นไป (รอยละ 6.33)
สรุปผลการศึกษา จากการสํารวจขอมูลในขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาเปนดังนี้ คริสตชน
คาทอลิ ก ในประเทศไทยส ว นใหญ ต อ งการทราบเนื้ อ หาด า นพระคั ม ภี ร จ ากวิ ธี ก ารใช สื่ อ
อิเล็กทรอนิกสโดยเผยแพรความรูดังกลาวใหกับกลุมเยาวชนที่มีอายุระหวาง 15-24 ป ขอมูลจากการ
สํารวจนี้จะเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาความรูของคริสตชนคาทอลิกในขั้นตอนตอไป
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การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การดํ า เนิ น การเพื่ อ ศึ ก ษาความต อ งการการบริ ก ารความรู ด า น
คริสตศาสนาของคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย ซึ่งเปนการวิจัยเชิงสํารวจ ผูวิจัยไดดําเนินการ
สรุปผลการวิจัย ดังนี้

วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อสํารวจความตองการการบริการความรูดานคริสตศาสนาของคริสตชนคาทอลิกใน
ประเทศไทย

วิธีดําเนินการวิจัย
แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาสําหรับขั้นตอนนี้ คือ คริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยทั้ง 10
สังฆมณฑล จํานวน 400 คน ใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามเรื่องความตองการการบริการความรู
ดานคริสตศาสนาสําหรับคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมเรื่อง เนื้อหาดาน
คริสตศาสนา วิธีการอบรมคริสตศาสนาและกลุมเปาหมายสําหรับจัดการอบรม
เก็บรวบรวมขอมูลจากการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง โดยแจกแบบสํารวจไป
400 ฉบั บ ได รั บ กลั บ คื น 395 ฉบั บ คิ ด เป น ร อ ยละ 98.75 เมื่ อ ได รั บ แบบสอบถามกลั บ คื น จึ ง
ตรวจสอบความครบถวนของขอมูลจนครบตามจํานวนที่กําหนด
การวิเคราะหขอมูล นําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง หลังจากนั้นทํา
การบันทึกลงรหัสในโปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะของการวิจัย ดังนี้
สรุปผลการวิจยั
1. คริสตชนสวนใหญสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จํานวน 100 คนคิดเปนรอยละ
25.30 อยูในกลุมอายุ 6-24 ปจํานวน 243 คนคิดเปนรอยละ 61.52 มีอาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษา
จํานวน 263 คนคิดเปนรอยละ 66.58

2. เนื้อหาการอบรมคริสตศาสนามีความสําคัญกับคริสตชนในภาพรวมอยูในระดับมาก
( X =4.23) เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยเปนรายขอพบวาเนื้อหาเรื่องพระคัมภีร ( X =4.82) มีคะแนน
เฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาไดแก เนื้อหาเรื่องขอบัญญัติ/พระบัญญัติ ( X =4.69) และเนื้อหาเรื่องการ
อภิบาลคริสตชน ( X =3.28) มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด
3. วิธีการอบรมคริสตศาสนาควรเปนการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (รอยละ 45.32) การ
บรรยายความรูทางวิชาการ (รอยละ 22.52) การจัดสัมมนา/เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู (รอยละ 11.90)
การเทศนในพิธีกรรม (รอยละ 8.86) การศึกษาความรูดวยตนเอง (รอยละ 6.84) การจัดคายอบรม
(รอยละ 4.56)
4. กลุมเปาหมายที่เหมาะสําหรับการเผยแพรความรูมากที่สุดคือ กลุมเยาวชน อายุ 15-24
ป (รอยละ 45.82) ผูใหญ อายุ 25-54 ป (รอยละ 31.65) เด็กนักเรียน อายุ 6-14 ป (รอยละ 16.20)และ
กลุมผูสูงอายุ อายุ 55 ปขึ้นไป (รอยละ 6.33)
สรุปผลการศึกษา จากการสํารวจขอมูลในขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาเปนดังนี้ คริสตชน
คาทอลิ ก ในประเทศไทยส ว นใหญ ต อ งการทราบเนื้ อ หาด า นพระคั ม ภี ร จ ากวิ ธี ก ารใช สื่ อ
อิเล็กทรอนิกสโดยเผยแพรความรูดังกลาวใหกับกลุมเยาวชนที่มีอายุระหวาง 15-24 ป ขอมูลจากการ
สํารวจนี้จะเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาความรูของคริสตชนคาทอลิกในขั้นตอนตอไป

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยทําใหเขาใจไดวาคริสตชนในประเทศไทยมีความตองการการบริการความรู
ดานคริสตศาสนาของคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยอยางตอเนื่อง เพื่อการพัฒนาความรูดาน
คริสตศาสนาตอการนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน โดยปรับปรุงวิธีการการบริการความรูที่
หลากหลายและอํานวยความสะดวกตอสภาพชีวิตในแตละชวงวัย
ผลการวิจัยที่ระบุวากลุมเยาวชน ที่มีอายุระหวาง 15 – 24 ป เปนกลุมที่ควรไดรับการบริการ
ความรูดานคริสตศาสนามากที่สุด เนื่องจากเปนกลุมที่สุมเสี่ยงในการเผชิญหนากับคานิยมของ
สังคมที่ดําเนินตามวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเปนหลัก สงผลใหเกิดความสับสนและขาดหลักการ
ดําเนินชีวิตได จึงจําเปนตองมีการปรับปรุงการบริการความรูดานคริสตศาสนากับกลุมเยาวชนเปน
พิเศษ ดวยวิธีการที่สอดคลองกับสภาพสังคมและจิตวิทยาเยาวชน

ขอเสนอแนะในการวิจัย
ควรมีการนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจไปพัฒนากระบวนการใหบริการความรูดานคริสต
ศาสนาสําหรับคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย
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ภาคผนวก ก
คณะกรรมการศูนยวิจัยฯ

คณะกรรมการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2552
1. บาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษศิริ
2. บาทหลวงชีวนิ
สุวดินทรกูร
3. อาจารยสุมาลี
จันทรชลอ
4. บาทหลวงวุฒชิ ัย
อองนาวา
5. บาทหลวงวิรัช
นารินรักษ
6. บาทหลวง ดร. ออกัสติน สุกีโย ปโตโย
7. บาทหลวงเชษฐา
ไชยเดช
8. บาทหลวงดร.ลือชัย
ธาตุวิสัย
9. บาทหลวงเจริญ
วองประชานุกลู
10. บาทหลวงบุญเลิศ
สรางกุศลในพสุธา
ถวิลรัตน
11. อาจารยพีรพัฒน
12. อาจารยทิพอนงค
รัชนีลัดดาจิต
13. อาจารยลัดดาวรรณ
ประสูตรแสงจันทร
14. อาจารยสุจิตตรา
จันทรลอย
15. อาจารยพิเชษฐ
รุงลาวัลย
16. น.ส. อิสรีย
กิจสวัสดิ์
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ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ภาคผนวก ข
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

แบบสํารวจเพื่อการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาความรูดา นคริสตศาสนาสําหรับคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย
แบบสํารวจนี้จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาความตองการงานบริการความรูเกี่ยวกับคริสตศาสนาใน
กลุมเปาประสงคทุกภูมิภาค กรุณาตอบตามความเปนจริงและโปรดตอบใหครบทุกขอทุกตอนเพื่อ
เปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนงานบริการความรูเกี่ยวกับคริสตศาสนา คุณธรรมจริยธรรมตอไป
คําชี้แจง
แบบสํารวจนีป้ ระกอบดวยคําถาม 2 ตอน
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสํารวจ
ตอนที่ 2 ความตองการบริการความรูเกีย่ วกับคริสตศาสนา
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสํารวจ
โปรดกาเครื่องหมาย 9 ลงในชอง ( ) หรือเติมคําตอบในชองหนาขอความที่ตรงกับ
ความเปนจริงของทาน
1) สังกัดสังฆมณฑล

2) อายุ
3) อาชีพ

( ) กรุงเทพฯ
( ) อุดรธานี
( ) จันทบุรี
( ) นครสวรรค
( ) ทาแร-หนองแสง
( ) สุราษฎรธานี
( ) เชียงใหม
( ) ราชบุรี
( ) อุบลราชธานี
( ) นครราชสีมา
.................................. ป
( ) รับราชการ
( ) ธุรกิจ/คาขาย
( ) เกษตรกรรม
( ) นักบวช
( ) อื่น ๆ .......................................................................

(โปรดพลิกดานหลัง)
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ตอนที่ 2 ความตองการบริการความรูเกี่ยวกับคริสตศาสนา
2.1 เนื้อหาดานคริสตศาสนา
ทานเห็นวาเนือ้ หาเหลานี้มีความสําคัญกับคริสตชนมากนอยเพียงใด โปรดทําเครื่องหมาย
9 ในที่ตรงกับความคิดเห็นทานมากที่สุด
มาก
นอย
ระดับความคิดเห็น
เนื้อหาดานคริสตศาสนา
5
4
3
2
1
1. พระคัมภีร
2. เทววิทยา
3. จริยศาสตร/จริยธรรม
4. พิธีกรรม
5. ประวัติคริสตศาสนา
6. การอภิบาลคริสตชน
7. กฎหมายพระศาสนจักร
8. ขอบัญญัติ/พระบัญญัติ
2.2 วิธีการอบรมคริสตศาสนา
ทานคิดวาวิธีการจัดอบรมศาสนสัมพันธควรเปนแบบใดมากที่สุด โปรดทําเครื่องหมาย
9หนาขอความที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด (เลือกเพียง 1 ขอเทานั้น)
( ) 1. การบรรยายความรูทางวิชาการ
( ) 2. การศึกษาความรูดวยตนเอง
( ) 3. การเทศนในพิธีกรรม
( ) 4. การจัดคายอบรม
( ) 5. การจัดสัมมนา/เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู
( ) 6. การใชสื่ออิเลกทรอนิกส
( ) 7. อื่นๆ โปรดระบุ..............................................................................................
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2.3 กลุมเปาหมายสําหรับการจัดอบรม
ทานคิดวากลุมเปาหมายใดเหมาะสําหรับการเผยแพรความรูดานศาสนสัมพันธมากที่สุด
โปรดทําเครื่องหมาย9หนาขอความที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด (เลือก 1 ขอเทานั้น)
( ) 1. เด็กนักเรียน อายุ 6-14 ป
( ) 2. เยาวชน อายุ 15-24 ป
( ) 3. ผูใหญ อายุ 25-54 ป
( ) 4. ผูสูงอายุ อายุ 55 ปขึ้นไป

ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามนี้
ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
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1. หัวหนาโครงการ
ชื่อ – สกุล
สถานที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา

การทํางานปจจุบัน
2. ผูรวมวิจัย
ชื่อ – สกุล
สถานที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา

การทํางานปจจุบัน

บาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษศิริ
วิทยาลัยแสงธรรม
20 หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร. 0-2429-0100-3 โทรสาร 0-2429-0819
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
วิทยาลัยแสงธรรม
ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาโท
Licence Philosophy U.Urbaniana, Rome Italy
จิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาเอก Ph.D. Education, U.Adamson Philippines
อธิการดีวิทยาลัยแสงธรรม
บาทหลวงไชโย กิจสกุล
วิทยาลัยแสงธรรม
20 หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร. 0-2429-0100-3 โทรสาร 0-2429-0819
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
วิทยาลัยแสงธรรม
ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาโท
Metodologia, Rome, Italy
- รองอธิการบดีฝายบริหาร
- รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
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3. ผูรวมวิจัย
ชื่อ – สกุล
สถานที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา

การทํางานปจจุบัน
4. ผูรวมวิจัย
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา

บาทหลวงธรรมรัตน เรือนงาม
วิทยาลัยแสงธรรม
20 หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร. 0-2429-0100-3 โทรสาร 0-2429-0819
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
วิทยาลัยแสงธรรม
ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาโท
Biblical Theology U.Urbaniana, Rome Italy
- ผูอํานวยการสํานักงานกิจการนักศึกษา
- อาจารยประจํา สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
นายภักดี กฤดิการันย
ที่ปรึกษาผูอํานวยการสํานักงานบริหาร
วิทยาลัยแสงธรรม
20 หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท 0-2429-0100 โทรสาร 0-2429-0819
ปริญญาตรี
อังกฤษ-เคมี
กศ.บ. วิทยาลัยวิชาการศึกษา(ประสานมิตร)
Counseling
ปริญญาโท
MS. U. of La Verne, CA. USA

5. ผูรวมวิจัย
ชื่อ-นามสกุล
การศึกษา

นางสาวทิพอนงค รัชนีลัดดาจิต
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ 1)
วิทยาลัยแสงธรรม จังหวัดนครปฐม
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาวิชาวิจยั และประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
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ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน นักวิจัยศูนยวิจยั คนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
- การศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่น
สัญญาของคูสมรส ใน สังฆมณฑลราชบุรี (ผูรวมวิจัย) (พ.ศ.
2550 – 2551)
- อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม (ผูรวมวิจัย)
(พ.ศ. 2551)
- การศึกษาวิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศน (ผูรวม
วิจัย, พ.ศ. 2551)
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