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บทคัดยอ 

 
 การวิจัยเรื่อง ปจจัยพ้ืนฐานในการเปนวิถีชุมชนวัดในประเทศไทย  คณะผูวิจัยสนใจศึกษา

เกี่ยวกับสภาพทั่วไปของการดําเนินงานวิถีชุมชนวัดในประเทศไทย และศึกษาปจจัยพ้ืนฐานใน

ความสําเร็จการเปนวิถีชุมชนวัดในประเทศไทย โดยทําการศึกษาขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เป น 

คริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย ทั้ง 10 สังฆมณฑล โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล 

ผลการวิจัยพบวา 

สภาพการปฏิบัติของการดําเนินงานวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพ้ืนฐาน โดยภาพรวมมีการ

ปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง   โดยพบวา การดําเนินงานวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพ้ืนฐานในเรื่อง

การมีกิจกรรมชวยงานวัด มีการปฏิบัติ เปนอันดับที่ 1  อันดับที่ 2 คือ การมีคูมือรําพึงพระวาจา

จากสังฆมณฑลเปนแนวทาง และในการประชุมสมาชิกใหเกียรติกันและกัน และอันดับที่ 3 คือ มี

การแบงปนพระวาจาพรอมกับแบงปนประสบการณชีวิต  

สภาพความสําเร็จของการดําเนินงานวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพ้ืนฐาน พบวา อันดับที่  

1 คือ ผูเขารวมมองเห็นผลดีหรือประโยชนของวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพ้ืนฐาน อันดับที่ 2 คือ 

ไดรับการดูแลเอาใจใสจากบาทหลวงหรือพระสังฆราชในสังฆมณฑล  และอันดับที่ 3 คือ สมาชิกใน

กลุมอยูบานใกลเคียงกัน ไปมาหาสูกันไดสะดวก และมีความเขาใจในการเขารวมวิถีชุมชนวัด /

ชุมชนคริสตชน 

 ปจจัยความสําเร็จของการดําเนินงานวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพ้ืนฐาน พบวา ปจจัย

ความสําเร็จอันดับที่ 1 คือ ทักษะดานการอานพระคัมภีรในฐานะคูมือแหงชีวิต ปจจัยความสําเร็จ

อันดับที่ 2 คือ การปลูกจิตสํานึกและความเขาใจในบทบาทของศิษยพระคริสต   และปจจัย

ความสําเร็จอันดับที่ 3 คือ การดําเนินชีวิตของสมาชิกตามพระวาจา  

 
คําสําคัญ  :   1) ศาสนาคริสต  2) ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน  3) วิถีชุมชนวัด 
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 Abstract 

 
 The study is titled “The Basic Factors in Forming Basic Ecclesial 
Communities in Thailand.” The researchers aimed to investigate the general 
processes to promote Basic Ecclesial Communities/Basic Christian Communities in 
Thailand and to explore the basic factors leading to successful formation of Basic 
Ecclesial Communities/Basic Christian Communities in Thailand. The data were 
collected through questionnaires which were filled in by Catholic people in 10 
dioceses in Thailand.   
 The findings indicated that forming and promoting of the Basic Ecclesial 
Communities/Basic Christian Communities in Thailand as a whole were considered a 
moderate level of operation. It was found that organizing activities to support Basic 
Ecclesial Communities was ranked first. The second rank was both that there is a 
guidebook to God’s word provided by dioceses and that the participants in the 
meeting show honor to each other. The third rank was sharing God’s word as well 
as life lessons. 
 Moreover, the successful outcomes of the Basic Ecclesial Community 
formation and promotion included 1) the participants see benefits from Basic 
Ecclesial Communities  2) the participants are warmly taken care of by priests or 
patriarchs in dioceses and 3) The participants live in the same areas, which induces 
dense communities, mature understanding and good attitude toward being a part 
of Basic Ecclesial Communities. 
 Finally, the factors behind the successful Basic Ecclesial Communities 
formation and promotion consisted of 1) the skill in reading the bible as a guide for 
life  2) raising awareness and understanding of the roles of Jesus’s disciples and 3) 
applying God's Word to everyday life. 
 
Keywords:  1) Christianity   

2) Basic Ecclesial Communities 

3) Basic Christian Communities 

 
 



ง 
 

กิตติกรรมประกาศ 

  

 การวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไปดวยความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ  ไดแก 1) ภารดา

ทินรัตน คมกฤส 2) บาทหลวงเชษฐา ไชยเดช และ 3) รองศาสตราจารย ดร.สุมาลี จันทรชลอ คณะ

ครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  ที่ไดกรุณาตรวจสอบเครื่องมือ

ในการวิจัย และไดใหคําแนะนําในการทําวิจัยดังกลาว คณะผูวิจัยจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบคุณศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม ที่ใหทุนสนับสนุนการ

วิจัยในเรื่องนี้  

 และที่สําคัญ ขอขอบคุณคุณพอเจาอาวาสโบสถตางๆ และผูประสานงาน ตลอดจนกลุม

ตัวอยางผูใหขอมูลทุกทาน ที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม จึงขอวิงวอนพระแมมารีย ผูปฏิสนธิ

นิรมล โปรดอํานวยพรแกทุกทานอยางเต็มเปยมดวยเทอญ 

 

 

คณะผูวิจัย 

ส.ค. 2557 

  

 

 



สารบัญ 
 
          หนา 
บทคัดยอภาษาไทย          ข 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ          ค 
กิตติกรรมประกาศ          ง 
สารบัญตาราง           ช 
 

บทที่ 1 บทนํา           1 
 1.  ที่มาและความสําคัญของปญหา          1 
 2.  วัตถุประสงค           3 
 3.  คํายอที่ใช          3 
 4.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ        3 
 

บทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ        4 
 1.  ความหมายและคําจํากัดความ        4 
 2.  ชุมชนคริตชนพ้ืนฐานในทัศนะผูนําพระศาสนจักร      4 
 3.  สรุปปญหาความเขาใจคําวา “ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน” (BEC) ในอดีต  29 
 4.  วิธีสูความสําเร็จกรณีศึกษาชุมชนคริสตชนที่อินเดีย    30 
 5.  แนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชน     37 
 6.  การประยุกตใหเปนจริงในสภาพปจจุบัน      39 
 7.  ความแตกตางระหวางชุมชนคริสตชนพื้นฐาน และกลุมพระพรพิเศษตางๆ  40 
 8.  การดําเนินการวิถีชุมชนวัด       43 
 9.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ        45 
 
บทที่ 3  วิธีดําเนินการวิจัย        49 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง        49 
2. การเก็บรวบรวมขอมูล       50 
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย       50 
4. การทดสอบเครื่องมือในการวิจัย      51 



ฉ 
 

สารบัญ (ตอ) 
 
          หนา 

5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช      51 
 

บทที่ 4  ผลการวิเคราะหขอมูล        53 
1. ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับกลุมตัวอยาง     53 
2. ตอนที่ 2 สภาพทั่วไปของการดําเนินงานวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชน 

พ้ืนฐาน          55 
3. ตอนที่ 3 สภาพการดําเนินงานของการเปนวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชน 

พ้ืนฐาน         57 
4. ตอนที่ 4 ปจจัยที่จะนําไปสูความสําเร็จของการเปนวิถีชุมชนวัด/ 

ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน       58 
 

บทที่ 5  สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ     59 
1. สรุปผลการวิจัย        59 
2. อภิปรายผล         61 
3. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป      63 

 

บรรณานุกรม          64 
 

ภาคผนวก  ตารางการคํานวณคาทางสถิติ      
  



สารบัญตาราง 

 

ตารางท่ี          หนา 

3-1  แสดงจํานวนกลุมตัวอยาง แบงสัดสวนตามเขตการปกครอง (10 สังฆมณฑล)  49 

4-1  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสังฆมณฑล    53 

4-2  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ    54 

4-3  แสดงระยะเวลาการเขารวมวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน     54 

4-4  แสดงเหตุผลของการเขารวมวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพื้นฐานในครั้งแรก  55 

4-5  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของการปฏิบัติในเรื่อง 

       สภาพทั่วไปของการดําเนินงานวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน   55 

4-6  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของความสําเร็จของการ 

       ดําเนินงานวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน       57 

4-7  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของปจจัยความสําเร็จ 

       ของการดําเนินงานวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน      58 

 



บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.  ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ประเทศไทยมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วในดานตางๆ แตเกิดความเสื่อมทางดาน

จิตใจ คานิยม ซึ่งเห็นไดชัดเจนหลายประการ เชน วัตถุนิยม มีความฟุมเฟอย มองเห็นคุณคาและยก

ยองบุคคลดวยคาของเงิน โดยไมคํานึงวาร่ํารวยโดยวิธีใด เกิดการแกงแยงแขงขันเอารัดเอาเปรียบ 

ไมคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม ความเจริญดานวัตถุมากเทาใดสภาพดานจิตใจกลับเสื่อมลง จิตใจคน

สับสน คนขาดที่พ่ึงทางใจ ครอบครัวที่เขมแข็งกลับออนแอ แตกแยก ชุมชน หมูบานที่เคยเขมแข็งก็

เชนเดียวกัน และยิ่งในปจจุบันเทคโนโลยีในดานตางๆ เจริญกาวหนาอยางรวดเร็วทําใหคานิยมผิดๆ 

กระจายไปอยางรวดเร็วดวยระบบการสื่อสารที่ไรพรมแดนสงผลตอกลุมคริสตชนอยางปฎิเสธไมได  

ทั้งในการปฎิบัติตนใหเปนคริสตชนที่ดี การเขารวมพิธีกรรม และกิจกรรมเทศการตางๆ การอยู

รวมกันและความเขาใจในหนาที่ของแตละคนที่ตองปฎิบัติ เพ่ือที่จะไดเปนแบบอยางที่ดีทั้งในกลุม

ชุมชนตัวเองและชุมชนอ่ืนซึ่งอาจสงผลใหเห็นถึงคุณภาพของกลุมคริสตชนในอนาคตอีกดวย ซึ่ง

สอดคลองกับแผนอภิบาล คริสตศักราช  2010 - 2015 ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย 

เนนเรื่องชุมชนคริสตชนพ้ืนฐาน  Basic Ecclesial Communities  (BEC) ก็เพราะพระศาสนจักร

สากลมีความมุงหวังที่จะทําใหโบสถทุกๆ โบสถในพระศาสนจักรทองถิ่น  เปนชุมชนคริสตชนที่

สมาชิกทุกคนในชุมชน ทั้งบาทหลวง นักบวช และฆราวาส รวมเปนหนึ่งเดียวกัน แบบที่เรียกวา 

“ชุมชนที่ทุกคนมีสวนรวม” โดยมีประสบการณการประทับอยูของพระเยซูเจาผูทรงกลับคืนพระ

ชนมชีพใน “พระวาจา” ที่พวกเขาแบงปน และใน “ศีลมหาสนิท” ที่พวกเขาเขาไปรับในพิธีบูชา

ขอบพระคุณ การมีประสบการณชีวิตกับพระเยซูคริสตเจาผูทรงกลับคืนพระชนมชีพดังกลาว  จะ

ขับเคลื่อนสมาชิกแตละคนใหออกไปประกาศขาวดี และแบงปนประสบการณความเชื่อในชีวิตของ

ตนใหแกบุคคลที่อยูรอบขางในทุกซอกทุกมุมของชุมชนที่เขาอาศัยอยู ทั้งกับผูที่เปนคริสตชนและกับ



2 
 

ผูนับถือศาสนาอ่ืน เพ่ือใหความมุงหวังนี้ประสบความสําเร็จ  พระศาสนจักรแนะนําใหฟนฟูกลุม

ชมุชนคริสตชนพื้นฐาน และในบริบทของทวีปเอเชียสหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย ไดเสนอให

ชุมชนคริสตชนพ้ืนฐานใช “กระบวนการอภิบาลแบบบูรณาการ” (AsIPA หรือ Asian Integral 

Pastoral Approach) เปนเครื่องมือในการฝกอบรม ซึ่งพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยก็

มุงหวังใหเกิด “กลุมคริสตชนพื้นฐานที่ทุกคนมีสัมพันธเปนหนึ่งและมีสวนรวม” เชนกัน จึงเนนเรื่อง

นี้ในแผนอภิบาลตั้งแตป ค  .ศ  2000-2010 ซึ่งตอเนื่องมาจนถึงแผนอภิบาล ค  .ศ  . 2010-2015 โดย

พยายามปรับกระบวนการอภิบาลแบบบูรณาการใหสอดคลองกับบริบทของสังคมไทย” 

 พระศาสนจักรในประเทศไทยเรงสงเสริม และสนับสนุนการมีสวนรวมของทุกคนอยาง

แทจริง ดวยความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันระหวางมุขนายก(Bishop) นักบวชและฆราวาส อีกทั้งจะ

รวมมือกับพ่ีนองตางนิกาย ศาสนา และความเชื่ออ่ืน รวมทั้งผูมีน้ําใจดีทั้งมวล บนพ้ืนฐานของการให

เกียรติซึ่งกันและกัน ดวยความจริงใจและดวยความเสมอภาค โดยอาศัยการเสวนาดวยชีวิตกับทุก

ฝาย และในนโยบายปฏิบัติ เรื่องการมีสวนรวมระหวาง บาน โบสถ สถานศึกษา และชุมชน โดยมี

สวนรวมทุกขั้นตอนของพระศาสนจักรทุกระดับอยางเปนจริงเปนจัง  

ความเขาใจเบื้องตนในเรื่องวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสชนพ้ืนนฐานในประเทศไทยนี้ เปนสิ่ง

สําคัญสวนหนึ่ง ในการทําใหการดําเนินชุมชนคริสตชนพื้นฐานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดวยเหตุนี้ทาง

คณะผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญและประโยชนจากการวิจัย จึงเปนที่มาของหัวขอ “ปจจัยพ้ืนฐาน

ในการเปนวิถีชุมชนวัดในประเทศไทย” เพ่ือใหเกิดความเขาใจถึงความสําคัญและสามารถนําสิ่ง

ตางๆ ไปปรับใชใหเกิดประโยชนตอการวางแผนการพัฒนาการบริหารความรูดานคริสตศาสนา

สําหรับคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย 
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2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของการดําเนินงานวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพื้นฐานในประเทศ

ไทย 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยพ้ืนฐานในความสําเร็จการเปนวิถีชุมชนวัด/เรื่องชุมชนคริสตชนพื้นฐาน

ในประเทศไทย 

 

3.  คํายอที่ใช 

AsPIA ยอมาจากคําวา Asian Integrated Pastoral Approach หมายถึง การเขาหางาน

อภิบาลแบบรวมตัวกันของเอเชีย 

BEC  ยอมาจากคําวา Basic Ecclesial Community  หมายถึง ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน 

EA  ยอมาจากคําวา Ecclesia in Asia  หมายถึง สมณสาสนพระศาสนจักรในเอเชีย 

EN  ยอมาจากคําวา  Evangelii Nuntiandi  หมายถึง สมณสาสนการประกาศพระวรสาร

ในโลกปจจุบัน ของสมเด็จพระสันตะปาปา เปาโลที่ 6 

FABC ยอมาจากคําวา  Federation of Asian Bishops’ Conferences หมายถึง สหพันธ

สภาพระสังฆราชแหงเอเชีย 

NMI  ยอมาจากคําวา Novo Millennio Ineunte  หมายถึง สมณสาสนเริ่มตนสหัสวรรษ

ใหม   

 RM  ยอมาจากคําวา Redemptoris  Missio  หมายถึง สมณสาสนพันธกิจพระผูไถ 

 

4.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบสภาพทั่วไปของการดําเนินงานวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพื้นฐานในประเทศไทย 

2. ทราบปจจัยพื้นฐานในความสําเร็จการเปนวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพื้นฐานใน

ประเทศไทย 



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1.  ความหมายและคําจํากัดความ  

 “วิถีชุมชนวัด” มาจากคําในภาษาอังกฤษวา “Communion of Communities” คือ 

ลักษณะชุมชนวัดที่ประกอบดวยหมูคณะยอยๆ ที่ตางก็มีสัมพันธเปนจิตหนึ่งเดียวกันฉันพ่ีนอง    

เปนวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณเฉพาะ เปนชีวิตประจําวันที่เจริญรวมกันในบริบทวัดของตนโดยตระหนัก

ถึงความจําเปนของการมีสัมพันธเปนหมูคณะหรือชีวิตสังคมและการมีพระคริสตเจาเปนศูนยกลาง

อาศัยการฟงพระวาจาและการภาวนารวมกัน  

 “วิถีชุมชนวัด” จึงไมใชของแปลกใหมอะไร แตเปนการตระหนักถึงการเปนชุมชนศิษยพระ

คริสตที่ไมใชแตชื่อ หรือพิธีกรรมภายนอกเทานั้น วิถีชุมชนวัดเนนการเริ่มตนดวยการรวมตัวของ

สมาชิกชุมชนวัดเดียวกันเปน “กลุม” ยอยๆ (ลักษณนาม) ที่เรียกวา “ชุมชนคริสตชนยอย” หรือ 

“ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน” (Basic Ecclesial Communities : BEC) โดยคงธรรมชาติเปนเปนชุมชน

ในทุกระดับไว ตั้งแตครอบครัว บานใกลเรือนเคียง ละแวกบานเดียวกัน และมีเครือขายสัมพันธกัน

กวางขึ้นถึงระดับสังฆมณฑล จนถึงพระศาสนจักรสากล (ภราดาทินรัตน คมกฤส, 2556) 

 

2.  ชุมชนคริสตชนพื้นฐานในทัศนะผูนําพระศาสนจักร 

 ตามแนวคิดของสหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชียที่ปรารถนาใหพระศาสนจักรมี        

พระคริสตเจาเปนศูนยกลางของชีวิตคริสตชน โดยอาศัยวีถีชุมชนวัดที่ เริ่มจากการสราง           

ชุมชนคริสตชนพ้ืนฐาน คือ การสรางคริสตชนใหเปนคริสตชนที่แทจริงอาศัยชุมชน นี่คือจุดเริ่มเชิง

ประวัติศาสตรของชุมชนคริสตชนพื้นฐานที่เริ่มตั้งแตสมัยคริสตชนเริ่มแรกและไดสืบทอดและพัฒนา

จนถึงปจจุบัน 



5 
 

2.1  คําสอนของพระศาสจักรสากล 

2.1.1  การประกาศขาวดีในโลกสมัยใหม (Evangelii Nuntiandi)  การประชุมสมัชชา

ของบรรดาพระสังฆราชไดใหความสําคัญกับกลุมยอยๆ หรือชุมชนพ้ืนฐาน เพราะไดมีการกลาวถึง

พวกเขาบอยครั้งในพระศาสนจักรสมัยปจจุบัน ชุมชนเหลานี้กําลังเติบโตขึ้นในสวนตางๆ ของพระ 

ศาสนจักรซึ่งแมในพ้ืนที่เดียวกันก็มีความแตกตางหลากหลาย บางพ้ืนที่เกิดขึ้นและเจริญพัฒนา

ภายในชุมชมวัด มีสวนรวมในความเปนไปของชุมชนวัด โดยรับการหลอเลี้ยงจากคําสอนของพระ 

ศาสนจักรและจากผูอภิบาล  แสดงใหเห็นวาบรรดาคริสตชนเหลานั้นตองการดําเนินชีวิตแบบชุมชน

ซึ่งอาจพบไมงายนักตามเมืองใหญๆ ในปจจุบัน เพราะคนในชุมชนใหญดําเนินชีวิตอยูรวมกันแตขาด

ซึ่งความสัมพันธตอกัน  ชุมชนยอยเหลานี้มีการเจริญชีวิตความเชื่อ ชีวิตจิต ปฏิบัติศาสนกิจ มีความ

รักฉันพ่ีนองเปนหนึ่งเดียวกับผูอภิบาลตามความถนัดของแตละกลุมยอยๆ ในชุมชนหรือทองถิ่นนั้นๆ   

ชุมชนคริสตชนพ้ืนฐานเหลานี้อาจขยายออกได โดยมีแบบดําเนินชีวิตของตนทั้งทางจิตใจ

และศาสนา ชุมชนคริสตชนเล็กๆ เชนหมูบาน สามารถทําไดเชนกัน อาทิ การนมัสการพระเจา มี

ความเชื่อแนนแฟน รักกันฉันพ่ีนอง ภาวนา ชีวิตที่ชิดสนิทกับผูอภิบาล หรือวากลุมคริสตชนยอย

อาจเกิดจากการวมตัวกันของบุคคลตางๆ ตามอายุ วัฒนธรรม ฐานะทางครอบครัว หรือสภาพสังคม 

เชน สามี ภรรยา เยาวชน ผูมีอาชีพ ฯลฯ ใหมาฟงและรําพึงพิจารณาพระวาจาของพระเจา รับศีล

ศักดิ์สิทธิ์และรับประทานอาหารเชื่อมความสัมพันธกัน หรือคนที่อยูรวมในการตอสูเพ่ือความ

ยุติธรรม เพ่ือชวยเหลือคนจนและสงเสริมศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ฯลฯ  

ที่สุดกลุมคริสตชนยอยดังกลาวอาจเกิดจากกลุมคริสตชนในเขตชนบทซึ่งดํารงชีวิตไม

สะดวกเพราะขาดพระสงฆ เรื่องทั้งหมดนี้ตองเปนที่เขาใจวาเกิดขึ้นในกลุมคริสตชนที่ตั้งขึ้นโดย

พระศาสนจักร เปนตน โดยสังฆมณฑลหรือวัด 

กลุมคริสตชนพ้ืนฐานจะเปนสถานที่ประกาศพระวรสารเพ่ือประโยชนของกลุมคริสตชนที่

ใหญกวา โดยเฉพาะของสังฆมณฑลและจะเปนความหวังสําหรับพระศาสนจักรสากล ถาผูที่อยูใน

กลุมคริสตชนพ้ืนฐานปฏิบัติดวยการเลี้ยงตนดวยพระวาจาของพระเปนเจาและไมยอมถูกครอบงํา

ดวยเรื่องทางการเมือง หรือลัทธิสมัยนิยม ซึ่งพรอมที่จะแสวงหาเอาผลประโยชนจากพลัง
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ความสามารถอันมหาศาลของมนุษย และหลีกเลี่ ยงการโตแยงที่ติดเปนนิสัย ตลอดจนการ

วิพากษวิจารณจนเกินไป โดยอางวาตองการความจริงและการรวมมือ กลุมคริสตชนพ้ืนฐานตองมี

ความซื่อสัตยอยางมั่นคงตอพระศาสนจักรทองถิ่นที่ตนสังกัดและตอพระศาสนจักรสากล ทําเชนนี้ก็

เทากับหลีกเลี่ยงอันตรายอันมีอยูอยางแทจริงที่จะทําตัวอยูโดดเดี่ยวและคิดวาตนเปนพระศาสนจักร

เที่ยงแทแตพระศาสนจักรเดียวของพระคริสตเจา 

กลุมคริสตชนตองมีความรวมมือเปนหนึ่งเดียวอยางจริงใจกับบรรดาจิตตาภิบาลซึ่งพระ 

เปนเจาประทานแกพระศาสนจักรและนอมรับอํานาจสั่งสอนซึ่งพระจิตแหงพระคริสตเจามอบใหแก

จิตตาภิบาลเหลานั้น  นอกจากนั้น เขาจะตองไมทึกทักเอาวา ตนเปนผูเดียวที่ตองประกาศพระวร -

สารหรือเปนผูเดียวที่รับฝากพระวรสาร แตโดยผานพระศาสนจักรสากลซึ่งเปนหนาที่ของทุกๆ คน 

กลุมคริสตชนพ้ืนฐานตองเจริญกาวหนาในดานความสํานึกถึงการแพรธรรม ความรอนรน

และการอุทิศตน โดยแสดงใหเห็นวาเปนผูมีใจกวางสากลในทุกสิ่ง ไมใชคิดถึงแตพรรคพวกของ

ตนเองเทานั้น แตคิดถึงคริสตชนอื่นๆ ดวย 

เรื่องที่กระตุนใหคริสตชนกระตือรือรน อยากทําใหกลุมคริสตชนปฏิบัติถูกตองตรงตาม

กระแสเรียกอันสําคัญที่สุด คือ เมื่อใครเปนผูฟ งพระวรสารที่มีผูมาประกาศและเปนผูรับการ

ประกาศพระวรสารแลว ไมชาเขาจะกลายเปนผูประกาศพระวรสารเอง (พระสันตะปาปาเปาโลที่ 6, 

1988)   

ใน Evangelii Nuntiandi (1975) นั้นสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ไดทรงใชเวลามาก

พอสมควรในการพูดถึงมุมมองดานความสนิทสัมพันธและเรื่องของกลุมเล็กๆ หรือชุมชนคริสตชน

พ้ืนฐานอันเนื่องมาจากการถกเถียงกันถึงเรื่องนี้ในพระศาสนจักรในขณะนั้น ความวา การที่ไดมีการ

ใหความสนใจเปนอยางมากกับกลุมเล็กๆ หรืองานชุมชนคริสตชนพ้ืนฐานและการที่ไดมีการใหความ

สนใจเปนอยางมากในพระศาสนจักรและมีการถกกันในพระศาสนจักรดวย พวกเขาจึงเปนทั้งผู

ประกาศและผูรับการประกาศพระวรสาร พวกเขามีสวนรวมในชีวิตของพระศาสนจักร และไดรับ

การหลอเลี้ยงจากการสั่งสอนของพระศาสนจักร และมีความภักดีตอนายชุมพาของตน สมณสาสนนี้

จึงเรียกรองใหงานชุมชนคริสตชนพ้ืนฐานเหลานี้ไดเปนสถานที่เพาะตนกลาขอบงการประกาศ
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พระวรสารเพ่ือจะไดเปนทอธารแหงความหวังสําหรับพระศาสนจักรสากล ขอความไมใชธรรมดา 

การที่สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ไดตรัสวาชุมชนคริสตชนพ้ืนฐานคือความหวังของพระศาสน

จักรสากลเพราะวาความสนิทสัมพันตธตามคริสตจักรวิทยา หมายความวา จะไมมีสมาชิกที่

กระตือรือรนขางหนึ่งสวนอีกขางหนึ่งกลับไมแยแส ดังนั้นดวยความสนิทสัมพันธตามคริสตจักรวิทยา

นี้การเขามาเกี่ยวของและการมีสวนรวมของทุกคนในพระศาสนจักรจะเพ่ิมขึ้นเปนอยางมาก และ

พระศาสนจักรก็จะยิ่งมีชีวิตชีวายิ่งขึ้น เพราะวาจะไมมีความเฉยเมยหรือการหลับใหลในประชากร

ของพระเปนเจาอีกตอไป และผลที่ตามมาคือเราจะมีพระศาสนจักรที่มีความสนิทสัมพันธกันอยาง

แทจริง (บาทหลวงนรินทร ศิริวิริยานันท, 2554) 

2.1.2  พันธกิจพระผูไถ (Redemptoris Missio)  ปรากฏการณเกี่ยวกับกลุมคริสตชน

ยอยซึ่งกําลังพฒันาอยางรวดเร็วกําลังไดรับการสนับสนุนจากพระสังฆราชและสภาพระสังฆราชของ

พวกเขา และบางครั้งก็ถือวามีความสําคัญเปนอันดับหนึ่งของงานอภิบาล กลุมคริสตชนยอยๆ 

ดังกลาวกําลังพิสูจนตนเองถึงความสําคัญในฐานะเปนแหลงกําเนิดการอบรมชีวิตคริสตชนและการ

แพรธรรม  

ที่กลาวนี้หมายถึง กลุมคริสตชนในระดับครอบครัว ที่รวมตัวกันเพ่ือภาวนา อานพระคัมภีร 

เรียนรูความเชื่อ ตลอดจนการพูดคุยแบงปนปญหาในบริบทสังคม ดวยจุดประสงคที่จะอุทิศตน

รวมกัน กลุมคริสตชนเหลานี้เปนสัญญาณแหงความมีชีวิตชีวาของพระศาสนจักร เปนเครื่องมือใน

การอบรมชีวิตคริสตชนและการประกาศพระวรสาร และยังเปนการเริ่มสรางสังคมใหมที่มีรากฐาน

มั่นคงอยูบน “อารยะธรรมแหงความรัก” 

กลุมคริสตชนยอยๆ เหลานี้ตางชวยกันแบงเบาภาระและจัดดําเนินการดานตางๆ ของ

ชุมชนวัด ในขณะที่พวกเขาก็ยังคงรวมเปนหนึ่งเดียวกันอยูในวัดเหมือนเดิม กลุมยอยๆ ดังกลาวที่อยู

ตามแหลงชุมชนดอยโอกาสก็ดี หรือตามชนบทหางไกลมักกลายเปนเชื้อฟูแหงชีวิตคริสตชน แหง

การเอาใจใสตอผูยากไรต่ําตอยและการอุทิศตนเพ่ือเปลี่ยนแปลงสังคม  ในกลุมเหลานี้คริสตชนมี

ประสบการณความเปนหมูคณะและรูสึกวาตนมีบทบาทและไดรับการสนับสนุนใหปฏิบัติภารกิจ

สวนรวมของชุมชนนั้นๆ 
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ดวยประการฉะนี้ พระศาสนจักรระดับกลุมยอยๆ เหลานี้จึงเปนเครื่องมือในการประกาศ

พระวรสารและการประกาศขาวดีเบื้องตน อันเปนการนําไปสูศาสนบริการใหมๆ  ดวย ใน

ขณะเดียวกันเมื่อเปยมดวยความรักของพระคริสตเจา กลุมเหลานี้ยังชี้ใหเห็นวามีความเปนไปไดที่จะ

เอาชนะความแตกแยกในหมูคณะหรือเผาชนนิยมและชาติพันธุนิยม 

กลุมยอยๆ ทุกกลุมมีความเปนคริสตชนไดแทจริง ตอเมื่อมีรากฐานอยูที่พระคริสตเจาและ

ดํารงชีวิตอยูในพระองค โดยสดับฟงพระวาจาของพระเจา รวมกันภาวนาโดยมีจุ ดศูนยรวมอยูที่ 

ศีลมหาสนิท เจริญชีวิตรวมเปนจิตหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งแสดงออกดวยเอกภาพทางจิตวิญญาณ และ

การเอ้ือเฟอแบงปนกันตามความตองการของสมาชิกกลุม  (สมเด็จพระสันตะปาปายอหน  ปอล  ที่  

2, 1991) 

หัวขอของสมณสาสนสากล Redemptoris Missio ของสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล

ที่ 2 (1990) ก็คือ “ความสมบูรณที่ถาวรของอาณัติธรรมทูต (Missionary Mandate) ของพระ 

ศาสนจักร” ในนั้นเราจะพบวาสมเด็จพระสันตะปาปาทรงขอรองใหประชากรของพระเจาทุกคนได

เขามาเกี่ยวของอยางกระตือรือรนในขบวนการของการประกาศพระวรสาร และเนื่องจากการเนน

อันนี้พระองคจึงตรัสถึงการตอเนื่องบางอยางกับเอกสารตางๆ ของสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 

โดยเฉพาะอยางยิ่งกฤษฎีกา Ad Gentes ที่เกี่ยวกับกิจกรรมธรรมทูตของพระศาสนจักรรวมไปถึง

สมณสาสน Evangelii Nuntiandi ของสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 อีกดวย   

Redemptoris Missio เนนถึงความจําเปนที่ประชาสัตบุรุษจะอยูในความสนิทสัมพันธกัน

กับผูที่มีอํานาจในพระศาสนจักร ถาประชาสัตบุรุษดําเนินชีวิตในการเปนเอกภาพกับพระศาสนจักร

แลว การนี้เองก็คือการแสดงออกอยางแทจริงของความสนิทสัมพันธแลวมันก็จะกลายเปนวิธีการ

สําหรับความสนิทสัมพันธที่ลึกซึ้งกวานั้นอีก ดังนั้น ดวยการที่ประชาสัตบุราทั้งหมดเขามามีสวน

เกี่ยวของอยางกระตือรือรนในงานแหงการประกาศพระวรสารเทานั้น ผลรวมก็จะเปนความสนิท

สัมพันธที่ดีกวา และการมีสวนรวมของทุกคนในการสรางสรรคพระศาสนจักรก็จะยิ่งใหญกวา  

(บาทหลวงนรินทร ศิริวิริยานันท, 2554) 
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2.1.3  บทบาทและพันธกิจของคริสตชนฆราวาสในพระศาสนจักรและโลก       

(Christifideles Laici)  แมวาจะมีลักษณะสากลก็ตาม ชุมชนคริสตชนจะตองแสดงออกใหเห็นได

และโดยตรงในอาณาเขตปกครองของแตละวัด โดยเฉพาะในแตละครอบครัว 

ทุกคนจําเปนตองใชความเชื่อเพ่ือจะพบความหมายแทจริงของพระศาสนจักร แมบางครั้ง

จะขาดแคลนคนงานและอุปกรณบางก็ตาม แมวาบางครั้งอาณาเขตของวัดอาจจะกระจัดกระจายไป

ทั่วดินแดนกวางใหญ หรือบางครั้งไมสามารถพบอาณาเขตของวัดในแหลงชุมชนทันสมัยและวุนวาย

ของเมืองใหญๆ (อางถึงใน ธรรมนูญเรื่องพระศาสนจักร ขอ 28) 

อาณาเขตวัดเปนดังบานของครอบครัว มีจิตตารมณของความเปนพ่ีนองและไมตรีจิต เปน

กลุมของผูมีความเชื่อ อาณาเขตของวัดมีรากฐานเรียบงาย บนหลักความจริงทางเทววิทยา เพราะวา

เปนชุมชนซึ่งยึดเอาศีลมหาสนิทเปนหลักชีวิตของตนดวยการมารวมฉลองศีลมหาสนิทซึ่งเปนตน

กําเนิดของการเสริมสรางและเปนสายสัมพันธในศีลศักดิ์สิทธิ์ของการเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณกับ

พระศาสนจักรทั้งครบโดยเฉพาะผานทางพิธีบูชาขอบพระคุณ 

วัดกลายเปนชุมชนแหงความเชื่อ และเปนุชุมชนคริสตชนที่มีสมาชิกอยูรวมกันเปนระเบียบ

ทํางานประสานกลมกลืนเหมือนรางกายเดียวกัน คือ มีพระสงฆซึ่งไดรับศีลบวช  คริสตชนฆราวาส

โดยมีเจาอาวาสเปนผูแทนพระสังฆราชของสังฆมณฑล (อางถึงใน ธรรมนูญเรื่องพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ 

ขอ 42) มีความผูกพันตามลําดับหลั่นชั้นกับพระศาสนจักรทองถิ่น 

ยังมีอีกหลายพ้ืนที่และหลายรูปแบบของเขตวัด ทุกกลุมจําเปนตองไดรับผลประโยชนจาก

พระวาจาและพระหรรษทานแหงพระวรสาร และจําเปนตองนําพระวรสารไปสูพวกเขาใหตรงกับ

สภาพแวดลอมตางๆ ของชีวิตซึ่งประชาชนสมัยนี้กําลังอยูในสภาพเชนนั้น ในวิธีคลายๆ กันในพ้ืนที่

ซึ่งมีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมแตกตางกัน สังคมตางกัน ฯลฯ ก็ตองใชวิธีอ่ืนๆ หลายวิธีในการเผย

แผความเชื่อ และจัดสิ่งประกอบในการประกาศความเชื่อในรูปแบบอ่ืนๆ ในที่เหลานั้นซึ่งไมสามารถ

ใชวัดเปนศูนยกลางและเปนตนกําเนิดความเชื่อได  
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ภาระที่ขาดเสียมิไดในสมัยปจจุบัน คือ การสรางกลุมคริสตชนยอยเพ่ือดําเนินชีวิตกลุม 

ชวยเหลือบริการผูอ่ืนประดุจโรงเรียนที่สอนขาวดีที่นําความรอดพนของพระคริสตเจาและนําความ

รักและเมตตากรุณาตอผูอื่นมาปฏิบัติอยางสุภาพทั้งเพ่ือจะไดชวยเหลือซึ่งกันและกันฉันพี่นอง 

บรรดาผูอภิบาลไดใหความเอาใจใสมากตอสถานการณปจจุบันของวัดหลายแหง และ

เรียกรองใหพยายามปรับปรุงใหม วัดหลายแหงทั้งในเขตเมืองและเขตสังฆมณฑลไมสามารถทํางาน

ใหไดผลเต็มที่ เพราะขาดวัตถุปจจัยและขาดพระสงฆ หรือมีอาณาเขตกวางใหญจนเกินไป หรือ

เพราะไดรับความกระทบกระเทือนจากเหตุการณบางอยาง เชน มีผูอพยพลี้ภัย หรื อโยกยายถิ่น   

ดังนั้น เพ่ือใหวัดเหลานี้เปนกลุมคริสตชนจริงๆ ผูใหญของพระศาสนจักรในทองถิ่นควรใหความ

อุปการะแกวัดเหลานั้น 

ทั้งนี้โดยสามารถปฏิบัติไดดวยการปรับโครงสรางของวัดใหเหมาะสมกับสภาพชุมชนคริสต-

ชนตามที่กฎหมายพระศาสนจักรใหยืดหยุนได โดยอนุญาตใหฆราวาสมีสวนในการรับผิดชอบดาน

อภิบาล รวมทั้งการจัดตั้งกลุมคริสตชนยอย ซึ่งชวยใหคริสตชนสามารถประกาศพระวาจาของพระ

เปนเจาแกกัน และแสดงออกมาในการรับใชและนําความรักตอผูอื่น กลุมคริสตชนเชนนี้แสดงถึงการ

เปนจิตหนึ่งใจเดียวกันรวมอยูในพระศาสนจักรอยางแทจริง และเปนศูนยสําหรับประกาศพระวรสาร

ภายใตการดูแลของเจาอาวาส  ดังนั้น จึงควรสนับสนุนใหวัดตางๆ ที่อยูใกลกันในเขตเดียวกัน

รวมมือชวยเหลือกันในรูปแบบตางๆ เพื่อฟนฟูชีวิตคริสตชนในเขตวัดตางๆ  (สมเด็จพระสันตะปาปา 

ยอหน ปอล ที2่, 1992) 

Christifideles Laici (1988) เปนสมณสาสนหลังสมัชชาฯ ของสมเด็จพระสันตะปาปา

ยอหน ปอล ที2่ เรื่องกระแสเรียกและพันธกิจของฆราวาส บงบอกถึงปจจัยตางๆ ของพระศาสนจักร

ในฐานะความสนิทสัมพันธ เฉพาะแตภายในธรรมล้ําลึกแหงความสนิทสัมพันธของพระศาสนจักร

เทานั้นที่เอกลักษณของฆราวาสถูกทําใหเปนที่รูจักและศักดิ์ศรีที่สําคัญของพวกเขาไดรับการเผย

แสดง ภายในบริบทของศักดิ์ศรีนี้เทานั้นที่กระแสเรียกและพันธกิจของพวกเขาในพระศาสนจักรและ

ในโลกจะถูกนิยาม และในบทที่สองของ Chistifideles Laici พูดถึงการมีสวนรวมของสัตบุรุษใน

ชีวิตของพระศาสนจักรในฐานะความสนิทสัมพันธโดยเฉพาะ จากความสนิทสัมพันธนี้ที่สัตบุรุษมี
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ประสบการณในพระคริสตเจา ศาสนบริการ และพระพรพิเศษตางๆ พลั่งพรูออกมา ทั้งหมาดนี้ก็

เพ่ือการเติบโตขึ้นของพระศาสนจักรและเพ่ือกอใหเกิดความสนิทสัมพันธและการมีสวนรวมยิ่งขึ้นใน

พระศาสนจักร ความสนิทสัมพันธนี้เปนการสะทอนที่นาอัศจรรยใจของการมีสวนรวม ดังที่เราเห็น

ในธรรมล้ําลึกของชีวิตที่ชิดสนิทของความรักในพระเจา พระตรีเอกภาพ พระบิดา พระบุตร และ

พระจิตเจา ความสนิทสัมพันธเชนนี้ก็คือธรรมล้ําลึกของพระศาสนจักรนั่นเอง   

โดยผานทางกระแสเรียกจําเพาะของพวกทาน ฆราวาสก็มีสวนรวมในความสนิทสัมพันธที่

เปนองคประกอบ สมณสาสนเขียนวาดังนี้ความสนิทสัมพันธของพระศาสนจักรถูกสัมพันธเขากับ

ความสนิทสัมพันธที่เปนองคประกอบ มากกวาเปรียบเทียบกับความสนิทสัมพันธของรางกายที่มี

ชีวิตและทําหนาที่อยู  ที่จริงแลวในเวลาเดียวกันมันก็ถูกกําหนดโดยความหลากหลายและ

องคประกอบของกระแสเรียกและสถานภาพในชีวิตของศาสนบริการของพระพรพิเศษและความ

รับผิดชอบตางๆ เนื่องจากความหลากหลายและองคประกอบนี้สมาชิกทุกคนของฆราวาสถูกมองใน

ความสัมพันธกันกับท้ังรางกายและใหการมีสวนรวมจําเพาะอยางครบถวนแทนรางกายทั้งครบ  

 Christifideles Laici ใหกําลังใจและเสรีภาพเปนอันมากแกฆราวาสใหออกมาพรอมดวย

พรสวรรคที่เขามีอยูและใชมันเพ่ือความดีของกลุมและเพ่ือกอสรางความสนิทสัมพันธขึ้น มีขอพึง

ระวังแตเพียงอยางเดียวก็คือ การริเริ่มเหลานี้ของฆราวาสจะตองไดรับการควบคุมและการสอดสอง

ของวัดหรือของอาจารียานุภาพ นี่ไมไดหมายความวาจะบังคับการริเริ่มตางๆ ของฆราวาสแตเพอให

กลุมเหลานี้ของฆราวาสไดอยูในความสนิทสัมพันธกันกับพระศาสนจักร (บาทหลวงนรินทร  

ศิริวิริยานันท, 2554) 

2.1.4  พระศาสนจักรในเอเชีย (Ecclesia in Asia) พระศาสนจักรทองถิ่นแตละแหง

จะตองยึดมั่นอยูในการเปนสักขีพยานแหงความเปนหนึ่งเดียวของพระศาสนจักร ซึ่งนับเปนแกนแท

ของพระศาสนจักร บรรดาผูรวมประชุมสมัชชาเลือกที่จะใชคําอธิบายสังฆมณฑลวาเปน “กลุมชนที่

เปนหนึ่งเดียวกัน” (Communion of Communities) วาประกอบดวยผูอภิบาล อันไดแก 

พระสังฆราช พระสงฆ นักบวชและฆราวาสซึ่งตางรวมมือกันในการ “เสวนาแหงชีวิตและจิตใจ” 

อาศัยพระหรรษทานของพระจิตเจาทรงสนับสนุน 
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สังฆมณฑลเปนแหลงแรกที่ชุมชนคริสตชนสามารถแสดงออกถึงความเปนหนึ่งเดียวกัน

อยางเปนรูปธรรม ทามกลางสภาพสังคม การเมือง ศาสนา วัฒนธรรม และเศรษฐกิจอันหลากหลาย

ของเอเชีย เพ่ือความเปนหนึ่งเดียวในพระศาสนจักร พระศาสนจักรแตละทองถิ่นแตละแหงจะตอง

เปน “พระศาสนจักรซึ่งทุกคนตางรวมมือกัน” (Participatory Church) 

การที่จะเสริมสราง “ความเปนหนึ่งเดียวแหงพันธกิจ” และ “พันธกิจแหงความเปนหนึ่ง

เดียวกัน” นี้ สมาชิกทุกคนจะตองยอมรับพระพรพิเศษของกันและกัน พยายามพัฒนาและใชใหเปน

ประโยชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ควรใหฆราวาสและบรรดานักบวชชายหญิงมีสวนรวมมากขึ้นในการ

วางแผนงานอภิบาลและในการตัดสินใจโดยอาศัยองคกรที่มีสวนรับผิดชอบตางๆ เชน สภาอภิบาล

วัดและการประชุมเขต 

บรรดานายชุมพาบาลควรแสวงหาหนทางใหม อันมีประสิทธิภาพในการดูแลสัตบุรุษ 

เพ่ือใหทุกคนโดยเฉพาะผูที่ยากจน มีความรูสึกวาพวกเขาเปนสวนหนึ่งของวัดนั้นอยางแทจริง และ

เปนสวนหนึ่งของประชากรทั้งหมดของพระเปนเจา การวางแผนงานอภิบาลรวมกับสัตบุรุษฆราวาส 

ควรเปนเรื่องธรรมดาในทุกเขตวัด 

นอกนั้น แตละวัดควรใหบรรดาเยาวชนไดมีโอกาสมากขึ้นในการพบปะสังสรรคและมี

ความสัมพันธเปนหนึ่งเดียวกัน โดยมีกิจกรรมเยาวชนที่เปนระบบและมีชมรมเยาวชน   เนื่องจาก

สถานะทางดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมหรือการศึกษา ศิษยของพระเยซูแตละคนตาง

ก็มีพระพรที่จะมอบใหแกกลุมของตนฉันใด กลุมคริสตชนก็ควรแสดงความพรอมที่จะรับ

ผลประโยชนอันเนื่องมาจากพระพรของแตละคนฉันนั้น 

กลุมคริสตชนยอยจึงเปนหนทางที่มีประสิทธิภาพในการสงเสริมความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน

และการมีสวนรวมในกิจกรรมของวัดและในสังฆมณฑล และเปนพลังอันแทจริงในการประกาศ

พระวรสาร กลุมยอยๆ เหลานี้จะชวยใหสัตบุรุษเจริญชีวิตเยี่ยงกลุมชนผูมีความเชื่อ อธิษฐานภาวนา

และรักกันและกัน ดังเชน กลุมคริสตชนรุนแรก พวกเขามีจุดประสงคที่จะชวยใหสมาชิกเจริญชีวิต

ตามแนวพระวรสาร ดวยจิตตารมณแหงความรักและรับใชกันและกันฉันพ่ีนอง จึงนับเปนจุดเริ่มตน

ที่มั่นคงในการเสริมสรางสังคมใหม เปนการแสดงออกซ่ึงอารยธรรมแหงความรัก 
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ดวยเหตุนี้ ที่ใดที่สามารถจัดตั้งกลุมคริสตชนยอยได ขอใหมองกลุมคริสตชนยอยนี้วาเปน

กิจกรรมในเชิงบวกแหงการประกาศพระวรสารของพระศาสนจักร ในขณะเดียวกันเพ่ือใหกลุม  

คริสตชนบังเกิดผลอยางแทจริง พวกเขาจะตองเปนหนึ่งเดียวกันดวยความจริงใจกับบรรดานาย

ชุมพาบาลและคําสอนของพระศาสนจักร โดยอุทิศตนในการแพรธรรมเยี่ยงธรรมทูต ในนามของ

พระศาสนจักร เพื่อความดีของสวนรวม 

นอกจากนี้ ความเปนหนึ่งเดียวกันจะเขมแข็งขึ้น เมื่อผูนําชุมชนรวมมือกันกับนายชุมพา

บาล ดวยจิตตารมณแหงความรัก เพ่ือประโยชนสุขของทุกคน (พระสันตะปาปา ยอหน ปอลที่ 2, 

2543) 

บรรดาพระสังฆราชที่มารวมประชุมสมัชชาไดใหความสําคัญกับคุณคาของ “ชุมชนคริสต-

ชนยอย” วาเปนแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิผลสําหรับการสงเสริมความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันและการมี

สวนรวมในชุมชนวัดและสังฆมณฑล พรอมกับเปนพลังสําหรับการประกาศขาวดีที่แทจริง  

กลุมยอยตางๆ เหลานี้ชวยใหคริสตชนดําเนินชีวิตอยูในฐานะชุมชนที่มีความเชื่อ ชุมชนแหง

การภาวนา และเปนชุมชนที่เปยมดวยความรักเหมือนดังเชนคริสตชนในยุคแรก พวกเขามุงหวังชวย

บรรดาสมาชิกในหมูคณะของตนใหดําเนินชีวิตตามขาวดีของพระคริสตเจา ดวยเจตนารมณแหง

ความรักและการรับใชฉันพ่ีนอง ดังนั้นจึงเปนจุดเริ่มตนที่มั่นคงในการสรางสังคมใหมที่แสดงออกถึง

วัฒนธรรมแหงความรัก พรอมกันกับบรรดาพระสังฆราชที่รวมประชุมสมัชชา พระสันตะปาปาขอ

สนับสนุนใหพระศาสนจักรในเอเชียถือวา ชุมชนพ้ืนฐานเหลานี้สามารถเปนวิธีปฏิบัติที่ไดผลในการ

ประกาศขาวดีของพระศาสนจักร (ภราดาทินรัตน, 2549) 

เพ่ือเปนการเตรียมตัวสําหรับโอกาสครบรอบสองพันปของการประสูติของพระเยซูเจา 

สมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่2 ไดทรงยอมรับคําเสนอของบรรดาพระคารดินัล และ

พระสังฆราชใหจัดใหมีการประชุมสมัชชาพระสังฆราชระดับภูมิภาคขึ้น ทั้งนี้ก็เพ่ือที่จะไดจัดการ

อยางถูกตองกับหนาที่ของการประกาศพระวรสารของพระศาสนจักรในทวีปตางๆ ในตอนเริ่มตน

ของสหัสวรรษที่สามนี้ สําหรับเอเชียแลวก็ไดจัดใหมีการประชุมพิเศษขึ้นเมือวันที่ 18 เมษายนจนถึง
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วันที่ 14 พฤษภาคม 1998 และหัวขอของการประชุมก็คือ “พระเยซูคริสตเจา พระผูไถและพันธกิจ

แหงรัก และการรับใชของพระองคในเอเชีย...เพ่ือพวกเขาจะไดมีชีวิตและมีอยางอุดมสมบูรณ” 

หากมองในมุมมองของพระศาสนจักรในฐานะความสนิทสัมพันธ จะเห็นวา Ecclesia in 

Asia (1999) ไดเขาใจบริบทของเอเชียไดอยางแทจริง นั่นจึงเปนเหตุผลใหมีความรูสึกวาเพราะเหตุ

ใดในสมณสาสนฉบับนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาจึงไดทรงเชิญชวนหลายครั้งในสัตบุรุษสรางกลุมตางๆ 

ขึ้นมาพรอมกับใหมีความสนิทสัมพันธตอกันดวย และเราไดพบพัฒนาการที่ดีของคริสตจักรวิทยา

สนิทสัมพันธ โดยจุดประสงคแรกของพระศาสนจักรก็คือ การเปนศีลศักดิ์สิทธิ์ของการรวมกันภายใน

ของตัวบุคคลมนุษยกับพระเจา พระศาสนจักกเปน ศีลศักดิ์สิทธิ์ของเอกภาพของมนุษยชาติ ซึ่งก็

หมายความวา ความสนิทสัมพันธกับพันธกิจเชื่มกันอยางแยกไมออกและมันก็เจาะเขาหากันและ

หมายถึงกันและกัน ความสนิทสัมพันธเปนทั้งทอธารและผลของพันธกิจ ดังนั้น คริสตจักรวิทยาของ

ความสนิทสัมพันธก็คือการอธิบายตัวเอง เราจะตองเปนศีลศักดิ์สิทธิ์แหงเอกภาพและดวยการ

กระทําเชนนั้น เราเองก็กลายเปนเครื่องมือของความสนิทสัมพันธ แตพอเราอยูในความสนิทสัมพันธ

กันกับองคพระผูเปนเจาก็จะชวยเราใหสนิทสัมพันธกันกับพ่ีนองของเรา ดวยการอยูในความสนิท

สัมพันธเราก็บังเกิดผล ดวยวิธีการนี้ ความสนิทสัมพันธกับพันธกิจจึงเชื่อมตอกันอยางแยกไมออก 

ความสนิทสัมพันธหมายถึงทั้งสอง คือเปนทั้งทอธารและผลของพันธกิจ   (บาทหลวงนรินทร  

ศิริวิริยานันท, 2554) 

2.1.5  เริ่มตนสหัสวรรษใหม  (Novo Millennio Ineunte) วิถีชุมชนวัดเปนวิธีการ

ดําเนินชีวิตจิตแหงความเปนหนึ่งเดียว ดังนั้น การทําใหพระศาสนจักรเปน “บานและโรงเรียนแหง

ความเปนหนึ่งเดียว” นี่คือสิ่งทาทายอันยิ่งใหญที่เรากําลังเผชิญหนาอยูในสหัสวรรษใหมนี้  

กอนที่จะวางแผนในภาคปฏิบัติ เราจําเปนตองสงเสริมชีวิตจิตแหงความเปนหนึ่งเดียวให

เปนแนวปฏิบัติตั้งแตในครอบครัวและในบานอบรมตางๆ ขอใหเนนถึงธรรมล้ําลึกแหงพระตรี

เอกภาพซ่ึงเปนรูปแบบชีวิตจิตแหงความเปนหนึ่งเดียว  

ชีวิตจิตแหงความเปนหนึ่งเดียวจะทําใหเราสามารถมีสวนในความยินดีและในความเจ็บปวด 

พอที่จะรูถึงความตองการของเขา และพยายามตอบสนองความตองการเหลานั้น และมอบมิตรภาพ
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ที่ลึกซึ้งและจริงใจใหแกเขา และยังหมายถึงความสามารถที่จะเห็นสิ่งดีในผูอ่ืน ตอนรับและถือวา

เปนพระพรจากพระเปนเจา  

ในที่สุด ชีวิตจิตแหงความเปนหนึ่งเดียว หมายความวา เรามีที่สําหรับพ่ีนองและ “แบงเบา

ภาระของกันและกัน” (กท 6:2) โดยตอตานการประจญในการเห็นแกตัวซึ่งมักจูโจมเรา กอใหเกิด

ความแกงแยงชิงดี การยึดอาชีพ ความไมไววางใจและความอิจฉาริษยา   เราอยาลืมวาหากเราไม

ดําเนินตามหนทางฝายจิตนี้ โครงสรางภายนอกของความเปนหนึ่งเดียวกัน ยอมมีประโยชนนอยมาก 

และจะกลายเปนเครื่องจักรที่ไรวิญญาณเปน “หนากาก” ของความเปนหนึ่งเดียว แทนที่จะเปนการ

สําแดงออกหรือเปนการเจริญเติบโตที่แทจริง (พระสันตะปาปา ยอหน ปอลที่ 2, 2001) 

ดังนั้น กอนการกําหนดแผนดําเนินการใดๆ เราควรสงเสริม “ชีวิตจิตดานความเปนจิตหนึ่ง

ใจเดียวกัน” (Spirituality of Communion) ใหเปนแนวปฏิบัติหลักของการศึกษาอบรมใดๆ ก็ตาม 

ไมวาจะเปนบุคคลทั่วไป หรือคริสตชนทุกคน อาทิ ศาสนบริกร ผูถวายตัว ทุกคนที่ทํางานอภิบาล

ครอบครัวและชุมชน (ภราดาทินรัตน คมกฤส, 2549) 

2.1.6  พระสันตะปาปา เบเนดิกต ที่ 16  ในหนังสือเลมแรกของพระสันตะปาปา  

เบเนดิกต ที่ 16 เรื่อง “The Revolution of God” พระองคกลาวถึง “การปฏิรูปหรือการฟนฟู

จิตใจคริสตชนและสังคมโลกดวยความรักของพระคริสตเจา ผูไดมอบชีวิตพระองคใหเรามนุษย” ใน

หนังสือดังกลาวยังสรุปแนวอภิบาลของพระองคดวยคํากริยา 3 คํา คือ “จงแสวงหาพระคริสตเจาให

พบ และนมัสการพระองค ผูเปนพระผูไถกูมนุษยชาติ”  

นอกจากนั้น พระองคยังกลาวถึงการฝกอบรมพระสงฆผูจะเปนผูอภิบาลในยุคนี้วาการ

ฝกอบรมดังกลาวจําเปนตองอยู “ในบริบทหมูคณะ” เพ่ือสะทอนใหเห็น “การมีชีวิตเปนจิตหนึ่งใจ

เดียวกันของพระเยซูเจากับบรรดาศิษยของพระองค” พระองคไดกลาวอีกวา การอบรมพระสงฆ

อยางมีคุณภาพมิใชเปนความรับผิดชอบเฉพาะของพระสังฆราชหรือพระสงฆเทานั้น แตเปนหนาที่

ของคริสตชนทุกคนที่ตองรวมรับผิดชอบ  (ภราดาทินรัตน คมกฤส, 2549) 
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2.2  คําสอนของพระศาสนจักรภูมิภาคเอเชีย 

Federation of Asian Bishops’ Conferences : FABC หมายถึง สมาพันธสภา

พระสังฆราชแหงเอเชีย ซึ่งถูกสถาปนาขึ้นเมื่อป 1970 และเปนการเริ่มตนของประวัติศาสตรของ

คริสตศาสนาในพระศาสนจักรเอเชีย ในฐานะที่เปนองคกรระหวางชาติจึงผูกมัดพระศาสนจักร

ทองถิ่นตางๆ ของเอเชียเขาไวดวยกันโดยมีบรรดาพระสังฆราชของพวกเขาเปนตัวแทนในการเปน

ศิษยของพระคริสตเจาและความรวมมือกัน ตนกําเนิดของสมาพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชียนี้

เกิดขึ้นเมื่อบรรดาพระสังฆราชจํานวน 180 องคของเอเชียไดไปชุมนุมกันที่กรุงมนิลาของประเทศ

ฟลิปปนสเมื่อเดือนพฤศจิกายน ป ค.ศ. 1970 เพ่ือตอนรับการเสด็จเยี่ยมของสมเด็จพระสันตะปาปา

เปาโลที่ 6  

พระศาสนจักรทองถิ่นตางๆ ของเอเชียไดเอาตัวเองออกหางจากหนทางหลักของชีวิตของ

ประชาชน จากประวัติศาสตร จากการดิ้นรนและจากความใฝฝนของพวกเขา ไมไดพิสูจนเอกลักษณ

ของตัวเองกับประชาชน แมวาจะไดรับใชประชาชนอยางนาสรรเสริญเสมอมาก็ตาม กับเบื้องหลังนี้ 

สมาพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชียจึงไดกอใหเกิดแนวโนมของการเสวนาขึ้น บอกกับประชาชนวา

การเสวนาทําใหพระศาสนจักรเปนอิสระจากากรกลายเปนชุมชนที่เอาตัวเองเปนจุดศูนยกลาง 

ดังนั้นสมาพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย ก็ไดชี้หนทางที่เปนอุดมการณสําหรับชุมชนคริสตชน

ตางๆ เพ่ือจะบรรลุผลสําเร็จกับอุดมการณเหลานี้ได จําเปนที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม

ขึ้นในชุมชนคริสตชนตางๆ  ทั้งในระดับโครงสรางและระดับศาสนบริการ สมาพันธสภาพระสังฆราช

แหงเอเชียไดเสนอแนะตลอดเวลาใหมีการกอตั้งชุมชนคริสตรชนขึ้นมาเพ่ือชวยใหพวกคริสตชน

สามารถปฏิบัติตามพระวรสารไดในชีวิตประจําวันของพวกเขา การแสดงออกซึ่งพระพรพิเศษตางๆ 

ของพวกเขาในฐานะผูมีความเชื่อในกลุมและปฏิบัติการเปนผูนําที่มีการรวมมือกัน พูดงายๆ  คือ 

ฆราวาสจะถูกยอมรับพรอมกับพระพรพิเศษตางๆ ของพวกเขา  (บาทหลวงนรินทร ศิริวิริยานันท, 

2554) 
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 2.2.1  การประชุมสมาพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย ครั้งที่ 3 (ค.ศ. 1982)  กลุม

คริสตชนยอยๆ ควรไดรับการสนับสนุนอยางกวางขวาง และสงเสริมใหเปนจริงในชีวิตพระศาสนจักร

ทุกระดับ โดยมีลักษณะเดนอยูที่การเปดตนเองและกาวสูสังคม อาศัยการประกาศขาวดี งานบริการ

สังคม การเสวนา การรวมมือระหวางศาสนากับคนทุกความเชื่อ และอาศัยความเปนหนึ่งเดียวกับ

พระสงฆผูอภิบาลและพระสังฆราช (FABC 3 : II)  

 2.2.2  การประชุมสมาพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย ครั้งท่ี 5 ณ บันดุง (ค.ศ. 1990) 

การประชุมที่สําคัญวาระหนึ่งของสมาพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย ก็คือ การประชุมใหญครั้งที่ 5 

ที่บันดุง ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 17-27 กรกฎาคม ค.ศ. 1990 ในการประชุมคราวนี้หัวขอถูก

ยอความวา “การทาทายทีก่ําลังเกิดขึ้นกับพระศาสนจักรในเอเชียในทศวรรษท่ี 90 นี้ : การเรียกรอง

ใหมีการตอบสนอง” โดยผูเขารวมประชุมทั้งหมายตางก็มีความรูสึกอยางแรงกลาวาพระศาสนจักร

ในเอเชียจะมีความสนิทสัมพันธของชุมชนตางๆ ซึ่งในนั้น ฆราวาส นักบวช และพระสงฆตางก็

ยอมรับซึ่งกันและกันในฐานะพ่ีนองกัน พวกเขาถูกเรียกใหมารวมกันจากพระวาจาของพระเจา 

เพ่ือใหเปนชุมชนคริสตชนเล็กๆ แบบ “ชุมชนเพ่ือนบาน” “ชุมชนพันธสัญญา” หรืออะไรทํานองนั้น 

ในชุมชนนั้นเองที่พวกเขาจะอธิษฐานภาวนาพรอมกัน และแบงปนพระวรสารของพระเยซูเจา

ดวยกัน ในชุมชนเชนนี้ที่พวกเขาดําเนินช ีวิตประจําวันของพวกเขาในขณะที่พวกเขาใหการสนับสนุน

แกกันและกัน ทํางานดวยกัน รวมกันเปนหนึ่งเดียวในฐานะที่พวกเขามี “จิตเดียวใจเดียวกัน”  

 แถลงการณของการประชุมกลาวา เปนความประสงคของชุมชน ในระดับโลก อาจ

พูดไดวาเปนความประสงคที่จะมีความเปนปกแผน แตที่เปนทองถิ่นกวา คือ ปรากฏการณของการ

เติมโตขึ้นของชุมชนคริสตชน ชุมชนเพ่ือนบาน ชุมชนที่มารวมกันเพ่ือปองกันสิทธิมนุษยชนหรือที่มา

รวมกันเพื่ออธิษฐานภาวนา หรือเพ่ือแบงปนพระคัมภีรดวยกัน บอยครั้งชุมชนเหลานี้จะซอนกันหรือ

สัมพันธกัน ชุมชนเหลานี้ยังไดรับแรงบันดาลใจจากปฏิกิริยาที่ดีจนทําใหโครงสรางที่เปนธรรม

ประเพณีของชุมชนไดถูกทําลายลง ยิ่งไปกวานั้นมันเกิดขึ้นจากความหวงใยที่มีตอผูที่ต่ําตอย ผูที่ถูก

เหยียดหลามหรือถูกทอดทิ้ง (บาทหลวงนรินทร ศิริวิริยานันท, 2554) 
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ในการประชุมครั้งนี้ไดกลาวถึงพระศาสนจักรที่เปนชุมชนและที่ทุกคนมีสวนรวม   พระ 

ศาสนจักรในเอเชียจะตองเปนชุมชนที่มีความเปนจิตหนึ่งใจเดียวกันของกลุมยอยๆ ที่ซึ่งฆราวาส 

นักบวชและพระสงฆรับรูและยอมรับกันและกันในฐานะเปนพ่ีนองชายหญิงตอกัน พวกเขาถูกเรียก

ใหมารวมเปนหนึ่งเดียวกันอาศัยพระวาจาของพระเจา เปรียบเสมือนเครื่องหมายที่บงบอกใหเห็น

องคพระผูเปนเจาผูไดทรงกลับคืนชีพ และเปนผูนําพวกเขาที่ทําใหเกิดชุมชนเล็กๆ ขึ้น อาทิ ชุมชน

เพ่ือนบาน ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน และชุมชนแหงพันธสัญญา เปนตน 

ในชุมชนเหลานั้น พวกเขาภาวนาและแบงปนพระวรสารของพระเยซูเจาดวยกัน ดําเนิน

ชีวิตตามพระวรสารในชีวิตประจําวัน ในขณะที่พวกเขาสนับสนุนกันและกันและทํางานรวมกัน 

จนกระท่ังพวกเขารวมมี “น้ําหนึ่งใจเดียวกัน”  

พระศาสนจักรในเอเชียจะตองเปนชุมชนที่ทุกคนมีสวนรวม ที่ซึ่งพระพรของพระจิตซึ่งมี

สําหรับคริสตชนทุกคน “ทั้งฆราวาส นักบวช พระสงฆไดรับการยอมรับและนําไปใช เพ่ือวา 

พระศาสนจักรจะไดพัฒนาขึ้นและพันธกิจลุลวงไปดวยดี”   

ขอเรียกรองของบรรดาพระสังฆราชเอเชียใหดําเนินตามวิถีทางใหมเปนการเรียกรองแบบ

เดียวกันกับคริสตชนเริ่มแรก วิถีทางใหมก็คือวิถีทางที่พระเยซูเจากําหนดไวสําหรับเรา คริสตศาสนา

เปนวิถีทางแหงชีวิต วิถีทางแหงการมอง การยอมรับ และความสัมพันธกับเพ่ือนมนุษยดังลูกของ

พระเจาองคเดียวกัน เปนพระจิตองคเดียวกันที่พระองคประทานแกเราในชั่วขณะแหงการสราง เปน

การเรียกรองการกลับใจจากภายในไปสูการทําลายอุปสรรคที่ขวางกั้นความรักระหวางเพ่ือนมนุษย

ดวยกัน และการยอมใหพระจิตของพระเยซูเจานําทางชีวิตของเรา 

เนื้อหาสําคัญๆ ของคําประกาศของสมาพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชียที่บันดุง  พอสรุป

ไดดังนี้  

1. ภราดรภาพของบรรดาบุตรของพระเจาทุกคน พระศาสนจักรในเอเชียจะตองเปนกลุมที่

เปนหนึ่งเดียวกันของกลุมตางๆ ที่ฆราวาส นักบวช และพระสงฆยอมรับและตอนรับกันและกัน

เสมือนพ่ีนอง 
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2. พระวาจาตองเปนจุดศูนยกลาง  พวกเขามารวมกันเปนหนึ่งเดียวรอบๆ พระวาจาของ

พระเจา พวกเขาภาวนาและแบงปนพระวาจา ดําเนินชีวิตกลุมดวยการสนับสนุนค้ําจุนกันและกันใน

ชีวิตประจําวัน 

3. การมีสวนรวมในพระศาสนจักร  พระศาสนจักรของการมีสวนรวม เปนที่ที่พระจิตเจา

ทรงประทานพระคุณใหสัตบุรุษ ไมวาจะเปนฆราวาส นักบวช หรือพระสงฆ ไดรับการยอมรับและ

นํามาใชใหเกิดประโยชน  เพ่ือสรางพระศาสนจักรขึ้น พระศาสนจักรทามกลางประชาชน ใน

ระหวางเพ่ือนบาน เพ่ือดําเนินภารกิจใหสําเร็จลุลวงไปในที่นั้น ในขณะนั้น 

4. กลุมคริสตชนที่เปนประจักษพยานและประกาศขาวดี  พระศาสนจักรที่เปนประจักษ

พยานอยางซื่อสัตยและดวยความเคารพรักตอพระผูคืนพระชนมชีพ ออกไปพบปะกับผูอ่ืนที่ตองการ

ความชวยเหลือ เสวนาและรวมมือกับทุกคนรอบขางเพ่ือทําใหพระอาณาจักรปรากฏเปนจริง 

5. เครื่องหมายแบบประกาศถึงพระอาณาจักรของพระเจาในระหวางเ พ่ือนบาน   

พระศาสนจักรยังเปนเชื้อสําหรับการเปลี่ยนแปลงในโลกและเปนเครื่องหมายพยากรณที่กลาหาญ ที่

จะชี้ออกไปเหนือโลกถึงพระอาณาจักรที่ไมอาจบรรยายได แตกําลังจะมาถึง 

6. ภาวะผูนําที่ไมใชอํานาจเหนือผูอ่ืน  การเปนผูนําทุกระดับในพระศาสนจักรนี้จะไมมีการ

ใชอํานาจเหนือคนอ่ืน แตทําตัวเปนดังผูรับใช ยอมสละตัวตนแบบพระคริสตเจา  ผูนําตองไม

แสวงหาที่จะใหผูอื่นมารับใชตน แตยอมอุทิศตนเพื่อสรางมนุษยชาติ 

7. ชีวิตจิตของวิถีทางใหม 

ก) พระศาสนจักรเปนกลุมที่ไมขึ้นกับปรีชาญาณของมนุษยในการดําเนินชีวิต แตเปน

ชีวิตจิตที่มอบความไววางใจของพวกเขาทั้งหมดในพระเจา ใหพระองคนํากลุมในทุกระดับ ทุกเวลา 

ทุกสถานที่  ชีวิตจิตแทจริงนั้น ไมมีอะไรที่มากไปกวาการติดตามพระเยซูเจาในภารกิจของพระองค 

และการเปนสานุศิษยที่แทจริงในบริบทของเอเชียนั่นเอง 

ข) เปนชีวิตจิตของผูที่ยอมรับจิตตารมณของ “คนจนของพระยาหเวห” (Anawim) ที่

ไมมีอํานาจ สนิทสัมพันธกับพระเจาอยางลึกซึ้ง ตัดสละ เรียบงาย เห็นอกเห็นใจคนอ่ืน และมีความ

สมานสามัคคีกับทุกคน เปนตนกับคนต่ําตอยและผูอยูชายขอบของสังคม นอกจากนั้นยังสงเสริม
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ความยุติธรรมโดยวิธีไมใชความรุนแรง คานิยมดังกลาวนี้เปนคุณธรรมที่สําคัญที่มีอยูในศาสนาและ

วัฒนธรรมแบบเอเชียเชนเดียวกับท่ีมีอยูในความเชื่อคริสตชน 

ค) เปนชีวิตจิตที่บูรณาการชีวิตคริสตชนทุกดานเขาดวยกัน ทั้งดานพิธีกรรม การ

ภาวนา การดําเนินชีวิตเปนหมูคณะ ความสมานสามัคคีกับคนจน  การประกาศพระวรสาร การสอน

คําสอน การเสวนา พันธกิจดานสังคม ฯลฯ 

ง) ชีวิตจิตที่ผลักดันเราใหออกไปจากการมุงความสนใจในการจัดการแตเรื่องภายนอก 

เรื่องของอํานาจ และประสิทธิผลแบบทางโลกไปสูภาพลักษณของความเรียบงาย การยอมสุภาพ

นอบนอมตอพระเจาและรับใชดวยความรัก 

8. กลุมคริสตชนที่มุงทํางานเพ่ือศาสนสัมพันธและความประสานสามัคคีระหวางประชาชาติ

กลุมคริสตชนถูกทาทายใหทํางานฟนผาความโนมเอียงของความแบงแยกและความแตกราวกัน เพ่ือ

นําไปสูความเปนหนึ่งเดียวอยางลึกซึ้งกับพระบิดา และเพ่ือสรางความสมานสามัคคีในระหวางเพ่ือน

บาน 

2.2.3  การประชุม AsIPA ครั้งที่ 2 ณ บานผูหวาน ประเทศไทย 2000  การประชุม

ทั่วไปครั้งแรกของ AsPIA ยอมาจากคําวา Asian Integrated Pastoral Approach หมายถึง การ

เขาหางานอภิบาลแบบรวมตัวกันของเอเชียนั้น เกิดขึ้นเมื่อป 1996  แตไมไดเปนที่นาประทับใจมาก

นักเพราะเพ่ิงจะเปนการเริ่มตน การประชุมทั่วไปครั้งที่ 2 นี้มีความพิเศษมากๆ เนื่องจากเปนปปติ

มหาการุญ หัวขอของการประชุมคือ “วิถีใหมของการเปนพระศาสนจักรในสหัสวรรษใหม” การ

ประชุมเกิดขึ้นที่บานผูหวาน สามพราน ประเทศไทย เมื่อวันที่ 12-21 ตุลาคม ค.ศ. 2000 

จุดสําคัญๆ บางจุดของการปรึกษาหารีอกันคือ AsPIA ไดยืนยันอีกครั้งถึงพันธกิจของการชวยสราง

พระศาสนจักรทองถิ่นใหเปน ความสนิทสัมพันธของชุมชนตางๆ รวมตัวอยูรอบๆ นายชุมพาซึ่งใน

นั้นพระสงฆผูเจิมถวาย และฆราวาสทําการเสวนาแหงชีวิตและหัวใจ ไดรับการทํานุบํารุงจากพระ

หรรษทานของพระจิตเจา ในฐานะชุมชนของของชุมชนเล็กๆ ไดรับการประกาศจากสมาพันธสภา

พระสังฆราชแหงเอเชียวา “พิสูจนใหเห็นวาเปนความชวยเหลืออยางมากๆ ตอการเติบโตและ
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พัฒนาการของชุมชนคริสตชน” ไดกลายเปนเครื่องมือที่สําคัญในการกอใหเกิดความสนิทสัมพันธนี้

ขึ้นซึ่งโดดเดนดวยการมีสวนรวมและความรับผิดชอบรวมที่ถูกตองแทจริง 

แถลงการณสุดทายของการประชุมทั่วไปครั้งที่ 2 ของ AsPIA กลาววา ชุมชนคริสตชนเปน

เชื้อแปงสําหรับการปรับเปลี่ยนทางดานสังคมและฝายจิต และยังเปนการกระทําในฐานะหุนสวน

ของการเปลี่ยนแปลง แมวาชุมชนคริสตชนจะมีขนาดเล็กๆ ก็ตามแต มันยังเปรียบเสมือนพระศาสน

จักรที่อยูใกลๆ เพราะเปนเชื้อแหงของการปรับเปลี่ยนกิจกรรมตางๆ ของชุมชนคริสตชน ดังเชน 

การเปนปกแผน ความเห็นอกเห็นใจ การรับใช และการเอาตัวเขาไปเกี่ยวของในระดับทองถิ่นก็เปน

เชื้อแหงที่จะทําใหชีวิตดีขึ้นเล็กนอยในโลกของเรา เปนการผสมผสานกันของชีวิตการภาวนากับการ

พิจารณารําพึง การเปนเครือขายการกระทําของชุมชนคริสตชนในบรรยากาศของวัดจึงเปนการ

แสดงออกซึ่ งการเปนปกแผนกับคนจนกับผูออนแอและผูตองทรมาน (บาทหลวงนรินทร  

ศิริวิริยานันท, 2554) 

2.2.4 การประชุม AsIPA ครั้งที่ 3 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี 2003  พระสมณโอวาท

หลังสมัชชา “พระศาสนจักรในเอเชีย” ขอที่ 25 พระสันตะปาปา ยอหน ปอลที่ 2 ไดกลาวถึง

ชุมชนคริสตชนพื้นฐานวาไดชวยสมาชิกใหเจริญชีวิตตามแนวพระวรสารดวยจิตตารมณแหงความรัก

และการรับใชซึ่งกันและกันฉันพ่ีนอง ซึ่งนับเปนจุดเริ่มตนที่มั่นคงในการเสริมสรางสังคมใหม และ

เปนการแสดงออกซ่ึงอารยธรรมแหงรัก 

ผูมาเขารวมประชุมใหญ AsIPA ครั้งที่ 3 ประกอบดวยบรรดาพระสังฆราช 15 องค และ

ผูเขารวมอีก 123 ทาน จาก 15 ประเทศในเอเชียไดพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณการดําเนิน 

“ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน หรือชุมชนคริสตชนยอย” โดยเนนการไตรตรอง ตั้งแตการประชุมครั้งแรก

เมื่อป ค.ศ 1996 และครั้งที่สองเมื่อป ค.ศ 2000 ณ บานผูหวาน ประเทศไทย เนื้อหาการไตรตรอง

ของการประชุมใหญที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี พอสรุปไดดังนี้ 

1. “ความสนใจเชิงอภิบาลในปจจุบัน” เดนชัดที่ผลกระทบดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

จากกระแสโลกาภิวัตนทําใหคุณคาทางศาสนา ทางครอบครัวและทางวัฒนธรรมเสื่อมโทรม มีความ

ขัดแยงบนฐานชาติพันธุและการเมือง ทําใหพระศาสนจักรตองเสริมพลังการรับใชแกชุมชนคริสตชน
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ยอยมากยิ่งข้ึน เรียกรองใหชุมชนคริสตชนรับวิธีการอบรมความเชื่อและการแพรธรรมแบบใหมมาใช 

โดยเลียนแบบการเปนผูนําของพระเยซู 

2. การไตรตรองหัวขอ “ชีวิตครอบครัวและชุมชนคริสตชนยอย” ชวยใหไดทบทวน

โครงสรางชุมชนคริสตชนวามีสวนชวยใหครอบครัวเขมแข็งเพียงไร ครอบครัวคริสตชนจํานวนไม

นอยหันมาใชพระวาจาในการภาวนาตามบานและรวมชวยเหลือกัน ทําใหครอบครัวซึ่งเปน “พระ 

ศาสนจักรระดับบาน” สามารถมีบทบาทประกาศขาวดีไดเดนชัดมากขึ้น 

3. การไตรตรองหัวขอ “การใหบริการในรูปแบบตางๆ” พบวาการรับใชเปนการสานตอ

พันธกิจของพระเยซูเจาเอง ในสภาพการทาทายและความตองการรูปแบบใหม จําเปนตองจัดใหมี

การฝกอบรมและจัดรูปแบบสนับสนุนการใหบริการแกชุมชนคริสตชนยอย เพ่ือใหชุมชนเหลานี้

ดําเนินพันธกิจของพระคริสตเจาอยางตอเนื่องในระดับฐานราก 

4. “วิถีทางใหมของการเปนวัด” มีลักษณะเดนคือ 

- มีพระวาจาเปนศูนยกลาง 

- เปนชุมชนคริสตชนยอยที่มีบทบาทประกาศกในชีวิตดานสังคม เศรษฐกิจ และ

การเมืองรวมสมัย 

- จําตองวางใจในพระเจาอยางลึกซึ้ง ตามความเรียบงายและสุภาพแบบพระวรสาร 

- มีเมตตาตอคนยากจนเปนพิเศษ 

- ใหความสนใจคนตางความเชื่อจํานวนลาน ที่กําลังแสวงหาพระเจารวมกัน ดวยการ

เขารวมในกระบวนการสรางความสมานฉันทระหวางศาสนา 

5. พระเยซูเจาเปนแบบฉบับของผูนําสําหรับเรา การเปนผูนําที่รูจักรับใชทั้งดวยคําพูดและ

การกระทํา จะชวยใหการสรางชุมชนมีผลยั่งยืนและสงเสริมการมีสวนรวมอยางแทจริง พระองค

เตือนสานุศิษยใหระวังการใชอํานาจวา “ในพวกทานไมควรเปนเชนนั้น... เพราะบุตรแหงมนุษย มิ

ไดมาเพ่ือใหผูอื่นรับใช แตมาเพ่ือรับใชผูอื่น...” (มก 10:43) 

6. ประสบการณของชุมชนคริสตชนยอยในระยะที่ผานมา มีความสําเร็จพอควร แตความ

พยายามตั้งและเกื้อกูลชุมชนยอยเหลานั้นก็มิไดปราศจากอุปสรรคหลากหลายรูปแบบ 
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7. เราพบวาบทบาทของพระสังฆราชมีความสําคัญยิ่งยวดในการสงเสริมชุมชนยอย

เหลานั้น 

8. หลายสังฆมณฑลในทวีปเอเชียมีการจัดชุมชนวัดบนฐานชุมชนคริสตชนยอย สมาชิกสภา

อภิบาลวัด และสภาอภิบาลสังฆมณฑลก็มักมาจากชุมชนยอยเหลานั้น 

9. จําเปนที่ชุมชนคริสตชนยอยตองทําความเขาใจความเชื่อ ความเปนพระศาสนจักร การ

ใชพระวาจาและวัฒนธรรมอยางถูกตองมากขึ้น จึงมีการจัดโปรแกรมเกี่ยวกับการสรางความตื่นตัว 

และพัฒนาความเชื่อใหกับฆราวาส พระสงฆและนักบวชอยางสม่ําเสมอ 

10.  การสงเสริมชุมชนคริสตชนยอยชวยใหฆราวาสมีสวนรวมมากขึ้นในการวางแผนงาน

อภิบาลในพิธีกรรม ในการแบงปนความเชื่อและในกิจกรรมดานเมตตาจิตและบริการสังคม 

11.  ปญหาและอุปสรรคที่พบบอยครั้งในการสงเสริมพันธกิจของพระศาสนจักรอาศัยชุมชน 

คริสตชนยอยมี อาทิ 

- การตอตานหรือเมินเฉยจากผูนําพระศาสนจักรบางคน เปนตนจากพระสงฆ 

- การรูจักพระคัมภีรไมดีพอ และวุฒิภาวะของความเชื่อที่ยังไมเขมแข็ง 

- การที่กลุมกิจการและขบวนการตางๆยังไมรวมมือประสานงานกับกลุมคริสตชนยอย

อยางสมานฉันทเมื่อจัดกิจกรรมตางๆ สําหรับสมาชิกในระดับวัดหรือสังฆมณฑล 

- ลักษณะพระศาสนจักรที่มักมีพระสงฆครอบงํา หรือภาวะผูนําที่ฐานอยูที่อํานาจ 

ไมใชอยูท่ีการรับใช 

มติจากที่ประชุม 

1. เราขอย้ําความสําคัญของพระวาจาวาเปนศูนยกลางของความเปนชุมชน คริสตชนยอย 

และปรารถนาใหเกิดการรักพระวาจายิ่งขึ้น พรอมกับประสบการณพบพระคริสต สิ่งนี้เรียกรองให

เราทําความเขาใจและแบงปนพระวรสารมากขึ้น เพ่ือพระวาจาจะไดเปนศูนยกลางของชุมชนแหง

ความเชื่อของเราอยางแทจริง 

2. อาศัยการเจริญชีวิตและภารกิจที่กระทําตามปกติ สมาชิกของชุมชน คริสตชนยอย

ประกาศขาวดีใหกันและกัน และเปนผูแพรธรรมในชุมชนที่ตนอาศัยอยู 
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3. ในการมุงสรางชุมชนวัดที่ทุกคนมีสวนรวม เราตระหนักถึงความจําเปนที่จะเขาใจและ

พัฒนาพระพรตางๆ ที่ฆราวาสไดรับ เปนตนดานศักยภาพของการเปนผูนํา 

4. เราตั้งใจจะเปนผูนําที่คอยรับใช ทั้งสงเสริมการเปนผูนําที่มุงเสริมพลัง และรับใช โดยจัด

ฝกอบรมทีมงานอยางสม่ําเสมอใหกับผูนําทุกระดับ 

5. เราตั้งใจจะทําใหชุมชนคริสตชนยอยเปนเครื่องมือของการปฏิรูปสังคม ชุมชนของเรา

ตระหนักถึงกระแสเรียกสูการมีบทบาทประกาศกมากขึ้น อาศัยความชวยเหลือของผูนําพระศาสน -

จักรเพ่ือจัดการฝกอบรมอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

6. เราจําตองชวยสังฆมณฑลตางๆ ในการทําใหคณะกรรมการตางๆ  คณะบริหาร สมาคม

และขบวนการตางๆ ที่มีอยูสามารถปฏิบัติพันธกิจในโลกปจจุบันอาศัยชุมชนคริสตชนยอยที่เขมแข็ง

และเปนฐานของพระศาสนจักร 

7. จัดฝกอบรมสําหรับพระสงฆเจาอาวาสเปนพิเศษ เมื่อมีความตองการ 

8. จัดใหมีการแลกเปลี่ยนและใหความรูเกี่ยวกับชุมชนคริสตชนยอยแกบรรดาพระสังฆราช

ตามความเหมาะสม 

9. จัดใหมีหลักสูตรเกี่ยวกับชุมชนคริสตชนยอยในวิชาเทววิทยาเรื่อง “ศาสนจักรแหงความ

เปนจิตหนึ่งใจเดียวกัน” (Ecclesiology of Communion) สําหรับสามเณราลัยและบานนักบวช 

10.  ปรับปรุงเครือขาย สื่อสารและการแลกเปลี่ยนขาวสารในระดับชาติและนานาชาติ

เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนคริสตชนยอย เพ่ือสงเสริมเอกภาพภายในสังฆมณฑลและระหวาง 

สังฆมณฑลตางๆ 

11.  สนับสนุนการจัดตั้งสํานักประสานงาน (AsIPA Desk) ของสหพันธสภาพระสังฆราช

แหงเอเชีย (FABC) เพ่ือประสานงานวางแผนรวมกับพระศาสนจักรทองถิ่นของเอเชียในการสงเสริม

ชุมชนคริสตชนยอย และการฝกอบรมบุคลากร 

12.  เสนอใหคณะกรรมการกลางของ AsIPA Desk ผลิตคูมือชุดตางๆ เพ่ือการฝกอบรมและ

การพัฒนาชุมชนคริสตชนยอย (ภราดาทินรัตน คมกฤส, 2547) 
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2.2.4  การประชุม AsIPA ครั้งที่ 4 ณ ศูนยมาเรียรานี ทรีวานดรัม ประเทศอินเดีย 

2006  การประชุมเพ่ือมีสวนรวมรับผิดชอบในพระศาสนจักรไดเกิดข้ึนอีกครั้งหนึ่ง การประชุมครั้งนี้

เปนการประชุมสมัชชาครั้งที่ 4 ประกอบดวยผูเขารวมประชุมทั้งฆราวาส นักบวช พระสงฆและ

พระสังฆราชที่มาจาก 14 ประเทศ จํานวนทั้งสิ้น 254 คน มีคนไทยเขารวมประชุมในครั้งนี้ 21 คน 

การประชุมจัดขึ้น ณ เมืองทรีวานดรัม ประเทศอินเดีย ตั้งแตวันที่ 8 จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 

2006  ในหัวขอเรื่อง "ชุมชนคริสตชนยอย หนทางสูพระศาสนจักรที่มีความสัมพันธเปนจิตหนึ่งใจ

เดียวกัน"  โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

1. เพ่ือใหเกิดความเขาใจลึกซึ้งมากขึ้นเรื่องพระศาสนจักรแหงความสัมพันธเปนจิตหนึ่งใจ

เดียวกัน  

2. เพ่ือทบทวนแนวปฏิบัติการอภิบาลแบบบูรณาการในชุมชนคริสตชนยอย 

3. เพ่ือคนหาแนวทางใหมและพัฒนาแนวทางที่มีอยู ในการสรางและหลอเลี้ยงชุมชน 

คริสตชนยอย 

4. เพ่ือการวางแผนในการแลกเปลี่ยนและแบงปนทรัพยากรตางๆ  

พอสรุปเนื้อหาทั้งหมดไดดังนี้ 

1.  พระศาสนจักร  คือ ความสัมพันธเปนจิตหนึ่งใจเดียวกันของชุมชนตางๆ พระศาสน-

จักรซึ่งมีรากฐานในพระตรีเอกภาพ ไดสะทอนใหสังคมเห็นดวยการมีความสัมพันธเปนจิตหนึ่งใจ

เดียวกันของชุมชนหรือหมูคณะตางๆ ในพระศาสนจักร (ยน17:21) อาศัยพละกําลังจากศีลศักดิ์สิทธิ์

และบํารุงเลี้ยงดวยพิธีบูชาขอบพระคุณ 

2. กาวเดินของเราจนถึงปจจุบัน  จากการแบงปนประสบการณในที่ประชุม แสดงใหเห็น

โดยสรุปดังนี้วา 

- สิ่งที่ชุมชนคริสตชนยอยเนนเปนพิเศษ คือการชวยเหลือเพ่ือนบาน โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งการชวยคนจน 

- มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการเปนผูนําของสภาอภิบาลวัดทีละนอย  รวมทั้ง

เปลี่ยนรูปแบบการเปนผูนํา   
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- พระสงฆเห็นการเปลี่ยนแปลงความเปนผูนําของตนสูการเปนผูรับใช 

- นักบวชหญิงไดเขาไปมีสวนรวมในชุมชนคริสตชนยอยๆ มากขึ้น 

- การมีสวนรวมของสตรีในชุมชนคริสตชนยอยๆ ชวยใหพวกเขาเห็นบทบาทของตน

มากขึ้น ซึ่งนําไปสูความเสมอภาคทีละนอย  และในบางกรณีชวยใหสตรีไดมีสวนรวมในการปกครอง

สวนทองถิ่น 

- ผูที่เสียเปรียบในสังคมดานตางๆทั้งชายและหญิง ไดเขามีสวนในการเลือกตั้งสวน

ทองถิ่นเพราะมีสวนรวมในกลุมคริสตชนยอยๆ 

- การแบงปนพระวาจาเปนประสบการณดานบวกอยางมากในการชวยสมาชิกใน

ชุมชนใหดําเนินชีวิตและทําพันธกิจแบบคริสตชนอยางแทจริง  

- มีความเปลี่ยนแปลงดานสังคมมากขึ้น ตัวอยางเชน มีการรวมกันตั้ง สหกรณ  มีการ

รักษาสิ่งแวดลอมและมีความพยายามที่จะออกไปรวมมือกับศาสนาอ่ืน 

3. การสัมผัสชีวิตชุมชนคริสตชนยอยที่ทรีวานดรัม  จากการสัมผัสประสบการณตรงจาก

การดําเนินงานของกลุมคริสตชนยอยในวัดตางๆ ในอัครสังฆมณฑลทรีวานดรัม พอสรุปไดดังนี้ 

- ชุมชนคริสตชนยอยๆ เจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง เกิดจากทุกคนในสังฆมณฑลมี

วิสัยทัศนรวมตรงกัน  

- ทุกคนในชุมชนวัดมีสวนรวมอยางมีชีวิตชีวา ตางคนตางมีบทบาทและมีความ

รับผิดชอบชัดเจน 

- มีการรวมมือกันระหวางพระสงฆ นักบวช และฆราวาส   

- ปรากฏชัดวาการเปนผูนําที่ไมใชอํานาจแตใหชีวิตชีวาของพระสงฆเจาอาวาส ชวยให

กระบวนการอภิบาลเปนไปดวยดี 

- พลวัตตางๆ ในชุมชนคริสตชนยอยๆ ชวยสรางสํานึกใหคนในชุมชนตระหนักถึง

ปญหาของเพ่ือนบาน ซึ่งเปนการสนับสนุนบรรดาครอบครัวอยางสําคัญ 

- การแบงปนพระวาจาชวยเชื่อมโยงพระวาจาของพระเจาใหเขากับชีวิต ทั้งเปนแรง

กระตุนใหพวกเขาตระหนักในพันธกิจการประกาศขาวดี 



27 
 

- มีแรงบันดาลใจที่เห็นบรรดาเด็กๆ เขารวมประชุมกลุมคริสตชนยอย และเห็นการมี

สวนรวมของเยาวชนในชุมชนคริสตชน  

- โปรแกรมการอบรมความเชื่อสําหรับนักเรียนทุกคนจนถึงระดับอุดมศึกษา รวมทั้ง

สําหรับกลุมคนอายุตางๆ เปนแบบอยางที่ดี 

- การบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้งและเก็บรักษาอยางเปนระบบ ทําใหทุกคนไดรู

ถึงประวัติศาสตรความเปนมาของชุมชนเขา 

- ความเปนจิตหนึ่งใจเดียวกัน ความรักและความมีน้ําใจตอนรับผูมาเยือนของชุมชน  

คริสตชนยอยๆ เปนที่นาชื่นชมมาก 

4. สิ่งที่ทาทาย 

- ทุกคนมีบทบาทเฉพาะตัวในการรวมรับผิดชอบสรางชุมชนใหเปนจิตหนึ่งใจเดียวกัน 

แมบทบาทจะแตกตางกันแตก็เกื้อกูลกัน เนื่องจากวัตถุประสงคเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน คือ การ

เติบโตขึ้นเปนพระศาสนจักรที่ทุกคนมีสวนรวมรับผิดชอบ  

- ในฐานะที่เปนผูนําของพระศาสนจักรทองถิ่น บรรดาพระสังฆราชเปนผูนําลําดับตน

ในการสงเสริมชุมชนคริสตชนยอยๆ อันเปนการแสดงออกในระดับทองถิ่นถึงความเปนพระศาสน

จักรโดยรวม    หนาที่อันดับแรกของพระสังฆราชก็คือการกระตุนพระสงฆซึ่งเปนผูรวมงานโดยตรง

ใหรวมรับผิดชอบในระดับชุมชนวัด ผลที่ตามมาคือ ชุมชนคริสตชนก็จะเติบโตและเจริญขึ้นอยาง

เห็นไดชัด  

- รูปแบบของผูนําที่ไมใชอํานาจแตชวยสนับสนุน เปนสิ่งสําคัญในการสรางชุมชน 

คริสตชนยอยๆ  ทั้งนี้ จําเปนอยางยิ่งที่การอบรมในสามเณราลัยตองรวมถึงการแนะนําใหรูจัก 

ตลอดจนการฝกปฏิบัติวิถีชุมชนคริสตชนยอย  ควรจัดใหบรรดาสามเณรมีโอกาสไตรตรองและ

เรียนรูดวยการสัมผัสชีวิตชุมชนคริสตชนยอยบอยๆ    

- คณะนักบวชชายหญิงถูกเรียกใหใชพระพรพิเศษและทรัพยากรทุกดานเพ่ือรับใช

พระศาสนจักร  นักบวชหญิงตองตระหนักวาตนเปน  ผูมีสวนสําคัญในสรางชุมชนคริสตชนยอย   
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- แมวามีความพยายามที่จะเสริมสรางผูนําฆราวาสใหมีบทบาทมากขึ้น  โดยเฉพาะ

อยางยิ่งของสตรี ในดานศาสนบริการที่ตองพ่ึงพากันมากขึ้น พระศาสนจักรจําตองสนใจสนับสนุน

การมอบหมายบทบาทหนาที่ดานศาสนบริการตางๆ ใหฆราวาสมากขึ้น 

- ในสถานการณที่พระสงฆองค เดียวตองดูแลวัดหลายแหง  ชุมชนคริสตชนยอย

สามารถเปนเครื่องมือที่จะชวยบํารุงเลี้ยงและเสริมสรางชุมชนแหงความเชื่อ ชุมชนคริสตชนเหลานี้

ชวยเหลือพระสงฆใหมีศาสนบริการในชุมชนคริสตชนทองถิ่นนั้นๆ  ชวยชุมชนของตนใหยืนหยัดอยู

ได และเปนชุมชนที่ขยายตัวตอไปดวย 

- โปรแกรมการฝกอบรมตอเนื่องทั้งในระดับสังฆมณฑล ระดับเขต ระดับวัดและระดับ

ชุมชนคริสตชนยอยๆ เปนวิธีทางเดียวเทานั้นที่จะชวยใหชุมชนคริสตชนยอยๆเหลานี้คงอยูตอไปได  

พระวาจาของพระเจาตองเปนพระวาจาที่มีชีวิตอาศัยการแบงปนพระวรสาร เพ่ือจะแทรกซึมเขาสู

ทุกมิติของชีวิต  พระสังฆราช พระสงฆ นักบวชและผูนําฆราวาสควรมี “วิถีทางใหมแหงการเปน

พระศาสนจักร” เปนเปาหมายหลักในความสัมพันธสวนตัวกับผูอ่ืนและผูรวมงาน 

5.  ความหวังและความใฝฝนของเรา   พระศาสนจักรในเอเชียกําลังกาวเขาสูสภาวะใหม

ของการเปนศิษยและการทําหนาที่ในฐานะศิษยของพระคริสตเจาเริ่มตนขึ้นพรอมกับการทาทาย

หลายประการ  ในทวีปเอเชีย ชุมชนวัดจะตองเปนเชื้อแปง คริสตชนทุกคนจะตองเปนผูที่ไดรับ

ความสวางจากพระวรสาร ไดรับพลังจากศีลศักดิ์สิทธิ์ตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งศีลมหาสนิท และมี

ความกลาที่จะประกาศขาวดี   เพื่อจะมุงไปสูความใฝฝนนี้ เราขอเสนอแนวปฏิบัติดังตอไปนี้ 

- จัดอบรมและฝกปฏิบัติตามบริบทอยางตอเนื่องสําหรับทุกสวนของชุมชนวัด เพ่ือ

ชวยใหพวกเขาไดเปนเจาของวิสัยทัศนรวมอันเดียวกัน 

- ใชบทเรียนชุดกระบวนการงานอภิบาลแบบองครวมสําหรับพระศาสนจักรในเอเชีย 

(AsIPA) เพ่ือความเขาใจและเสริมสรางชีวิตจิตแหงการเปนพระศาสนจักรที่ทุกคนมีสวนรวม

รับผิดชอบ 

- จําเปนตองมีการสงเสริมและสนับสนุนความพยายามอยางตอเนื่องมากขึ้นในการ

สรางความเขาใจระหวางศาสนา ความสมานฉันทและ ศาสนสัมพันธ 
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- ตองจัดหาโอกาสใหบรรดาพระสังฆราชและพระสงฆเจริญชีวิตและเรียนรูรวมกันเปน

หมูคณะ 

- ตองพยายามอยางจริงจังใหบรรดาบุรุษ เด็กๆ และเยาวชนเขามาเปนสวนสําคัญใน

ชุมชนคริสตชนยอย 

- ตองมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนหนาที่ของผูนําและมีการสรางผูนําขึ้นใหม  รวมทั้ง

การทํางานเปนคณะในชุมชนคริสตชนยอย และในโครงสรางอ่ืนๆ ของพระศาสนจักรเพ่ือทําให

เติบโตอยางมีคุณภาพ 

 

3.  สรุปปญหาความเขาใจคําวา “ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน” (BEC) ในอดีต 

 ในอดีตที่ผานมา การนําเสนอที่ใชคําวา BEC วา “กลุมชุมชนคริสตชนพ้ืนฐาน” นั้น ขัดกับ

ธรรมชาติของพระศาสนจักรที่มีความเปนประชากร เปนชุมชนของพระเจา (People of God) เปน

ชุมชนแหงความเชื่อ และเปนชุมชนศิษยพระคริสต (กจ 2, กจ 4) ดังนั้นการเรียนวาเปน “กลุม

คริสตชนพ้ืนฐาน” ทําใหคริสตชนเขาใจวา นี่เปนอีกคณะกิจกรรม ที่มาในแนวกิจกรรมคาทอลิก

มากมายที่มีอยูแลว จะเลือกเขาหรือไมก็ได  คณะกิจกรรมเหลานั้นมีลักษณะเปนขบวนการบาง เปน

กลุมศรัทธาบาง เปนชมรมบาง เปนสมาคมบาง ใครสนใจก็เขารวมได และมีการเชิญชวนใหเปน

สมาชิก และมีกฎเกณฑท่ีตองปฏิบัติตาม 

 ตรงกันขาม “วิถีชุมชนวัด” เปนวิถีชีวิตของคริสตชนทุกคนที่ไดรับศีลลางบาป เปนสมาชิก

ของพระกายพระคริสตเจาโดยอัตโนมัติ เปนประชากรและชุมชนศิษยของพระคริสตเต็มขั้น เนนที่

การเปนพ่ีนองกันในพระคริสตเจา “ถาทานมีความรักตอกัน ทุกคนจะรูวาทานเปนศิษยของเรา” 

(ยน 13:35) วิธีการพ้ืนฐานของวิถีชุมชนวัด คือการรวมตัวกันของคริสตชนเปน “ชุมชนคริสตชน

ยอยๆ” ที่มักเรียกกันวาเปน “ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน” เพราะเปนพ้ืนฐานของชุมชนวัด 

 ธรรมชาติของพระศาสนจักรไมใช “กลุม” ของคนที่มารวมกันเปนหมูๆ แตเพียงผิวเผิน ไม

เนนความสัมพันธที่จริงใจ สนใจและเปนหวงเปนใยตอกัน แตพระศาสนจักรมีธรรมชาติเปนชุมชน 

เปนประชากรของพระเจา มีความเปนหมูคณะของคนที่อยูรวมกันเปนสังคมขนาดเล็กใหญตาม
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สภาพการ ถาเปนสังคมเล็กก็อาศัยอยูในอาณาบริเวณเดียวกันและมีผลประโยชนรวมกันชัดเจน 

“ประชากรของพระเจา เปนหนึ่งเดียวกันในความรัก แสวงหา ติดตามและประกาศพระเยซูคริสต

เจา” (วิสัยทัศนพระศาสนจักรในประเทศไทย)  

 ดังนั้น “วิถีชุมชนวัด” จึงไมใชของแปลกใหมอะไร แตเปนการตระหนักถึงการเปนชุมชน

ศิษยพระคริสตที่ไมใชแตชื่อ หรือพิธีกรรมภายนอกเทานั้น วิถีชุมชนวัดเนนการเริ่มตนดวยการ

รวมตัวของสมาชิกชุมชนวัดเดียวกันเปน “กลุม” ยอยๆ (ลักษณนาม) ที่เรียกวา “ชุมชนคริสตชน

ยอย” หรือ “ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน” โดยคงธรรมชาติเปนเปนชุมชนในทุกระดับไว ตั้งแตครอบครัว 

บานใกลเรือนเคียง ละแวกบานเดียวกัน และมีเครือขายสัมพันธกันกวางขึ้นถึงระดับสังฆมณฑล 

จนถึงพระศาสนจักรสากล (ภราดาทินรัตน คมกฤส, 2556) 

 

4.  วิถีสูความสําเร็จกรณีศึกษาชุมชนคริสตชนที่อินเดีย 

 ชุมชนคริสตชนเล็กๆ  มีไวเพ่ือจะไดเขาหาคนอ่ืนไดและเพ่ือกระทําใหคุณคาของพระคริสต

เจาเปนผล เปนการทายทายตอประชากรของพระเจาใหกระทําใหชีวิตฝายจิตของคริสตชนเปน

รูปธรรมในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะอยางยิ่งความสัมพันธของเรากับสังคมที่กวางไกล ตอไปนี้จะ

กลาวถึงวิธีการที่เปนรูปธรรมบางประการในการที่จะทําใหพระศาสนจักรเปนพระศาสนจักรที่มีสวน

รวม (บาทหลวงนรินทร ศิริวิริยานันท, 2554) 

4.1  เล็งไปที่การฟนฟู  เราตองการวิธีการหลายอยางในการที่จะฟนฟูพระศาสนจักรและ

ชุมชนคริสตชน นี้ก็เปนวิธีการหนึ่งในจํานวนนั้น เมื่อเปนเชนนี้กิจกรรมตางๆ ของชุมชนคริสตชนจึง

ไมควรที่จะมุงไปหาตัวของมันเองแตมุไปที่การฟนฟูพระศาสนจักร และไมเฉพาะแตชุมชนคริสตชน

เทานั้นที่จะทําใหพระศาสนจักรเปนพระศาสนจักรที่มีสวนรวมแตทุกองคกรของวัดดวย บอยครั้ง

เองคกรตางๆ ของวัดทําราวกับวาตนเปนหนวยพิเศษพรอมดวยหนาที่จําเพาะและไมมีคว าม

สอดคลองกัน การขาดการอบรมในเรื่องของความเชื่อในวัด แตละวัดควรมีโครงการอบรมผูใหญซึ่ง

จะทําใหสัตบุรุษตื่นตัวกับบทบาทของตนในพระศาสนจักร ซึ่งจะนําไปสูการที่จะทําใหพระศาสนจักร

เปนพระศาสนจักรที่มีสวนรวม  
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4.2  การมีสวนรวมของฆราวาส  ประชาชนในระดับรากหญาสมควรจะไดรับการอบรมใน

หลายๆ เรื่องตามสถานที่ทํางานของพวกเขาจากผูเชี่ยวชาญ เพ่ือใหพวกเขามีบทบาทเปนผูนําทั้งใน

พระศาสนจักรและในสังคม เมื่อฆราวาสมีความสามารถมากๆ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราก็นาจะมอบ

เรื่องนั้นๆ ใหแกเขา ฆราวาสนาจะเปนผูอํานวยการการบริการดานสังคมของสังฆมณฑล ชุมชน 

คริสตชนมีที่ทางมากมายสําหรับฆราวาส พระศาสนจักรตองการใหฆราวาสมีสวนรวมในชีวิตของ

พระศาสนจักรไมเฉพาะแตในการปฏิบัติหนาที่และพระพรพิเศษเทานั้น แตในอีกหลายๆ เรื่องดวย

เชนกัน 

4.3  การฝกงานฆราวาส การคนพบอีกอยางหนึ่งจากการสํารวจแสดงใหเห็นวาเงินที่ใชจายใน

การฝกงานใหฆราวาสนั้นนอยมาก ถาหากวาฆราวาสของเราไดรับการอบรมอยางเปนระบบแลวเรา

ก็จะฝกงานใหเขาไดเปนอยางดี และหลังจากนั้นเราจึงจะสามารถเรียกรองการบริการที่ดีจากพวก

เขาได ในปจจุบันนี้เราแตเพียงมีทาทีของการเปน “แมเลี้ยง” ตอฆราวาสของเราเทานั้น ดังนั้น

ฆราวาสจํานวนที่เหมาะสมจําหนวนหนึ่งจึงสมควรที่จะไดรับการฝกงานและศักยภาพที่สอดคลองกับ

การสรางกลุมถูกมอบแกพวกเขาดวย 

4.4  โครงสรางของการมีสวนรวม  โครงสรางตางๆ ของพระศาสนจักร เชน สภาอภิบาลสังฆ

มณฑล สภาอภิบาลวัด คณะกรรมการการเงินของสังฆมณฑล ฯลฯ สมควรที่จะกระตือรือรนและมี

ประสิทธิภาพ ฆราวาสและนักบวชควรมีจํานวนมากพอสมควรในคณะกรรมการเหลานี้ พระสงฆ

โดยเฉพาะอยางยิ่งบรรดาเจาอาวาสสมควรที่จะแบงปนและมอบหมายความรับผิดชอบของตนแก

ฆราวาส จิตตารมณของการรับผิดชอบรวมกันควรไดรับการพัฒนาและพันธกิจของพระคริสตเจา

ควรถูกดําเนินตอในสภาอภิบาลวัด และจะเปนการชวยใหมีจิตตารมณของการมีสวนรวมในพันธกิจ

ซึ่งพระคริสตเจาทรงไดรับมาจากพระบิดาของพระองค คุณพอเจาอาวาส และพระสังฆราชจะตอง

ใหความเคารพตอสภาอภิบาลวัดไมเฉพาะแตในฐานะที่เปนองคกรที่ถูกตองตามกฎหมายเทานั้น แต

สมาชิกยังเปนผูรวมงานและสหายในพันธกิจรวมอีกดวย 
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4.5  การอบรมในสามเณราลัยควรใหความสําคัญแกชุมชนคริสตชน  ในสามเณราลัยและใน

บานอบรมตางๆ ควรใหความสําคัญแกชุมชนคริสตชน ควรใหแรงจูงใจแกบรรดาสามเณร และชวย

ใหพวกเขาใหไดเขาใจถึงธรรมชาติที่ขาดเสียมิไดและความสําคัญของชุมชนคริสตชน ในฐานะที่เปน

แบบฉบับของการมีสวนรวมของพระศาสนจักร ชีวิตของชุมชนคริสตชนและการศึกษาควรเริ่มตนที่

สามเณราลัยเพ่ือมิใหพระสงฆบวชใหมเห็นวาตนเองเปนคนแปลกหนาในวิถีใหมของการเปนพระ  

ศาสนจักร เมื่อพวกเขาจะถูกสงไปทํางานตามวัดตางๆ  

4.6  แรงจูงใจแกพระสงฆและนักบวช  เจาอาวาสและอธิการคณะตางๆ จะตองถูกทําใหมั่นใจ

ถึงความมีประสิทธิภาพของชุมชนคริสตชน จําเปนตองจูงใจใหบรรดาพระสงฆและนักบวชเปลี่ยน

มุมมองของพวกเขาในเรื่องการดําเนินชีวิตและศาสนบริการภายในพระศาสนจักรที่มีสวนรวม 

4.7  การมีสวนรวมของเยาวชน  เนื่องจากเยาวชนมีความคิดเห็นใหมๆ และเต็มไปดวยพลัง 

การมีสวนรวมของเยาวชนจึงมีความสําคัญมากๆ เราตองมุงไปที่เยาวชนและจะตองทําใหพวกเขา

เขามามีสวนรวมอยางมากๆ เยาวชนบางคนคิดวาชุมชนคริสตชนมีไวสําหรับผูใหญและพวกเด็กๆ 

เทานั้น เยาวชนหลายคนจึงไมเต็มใจที่จะแสดงตัวเปนผูนําและสมัครเขาชุมชนคริสตชนในวัดของ

พวกเขา ดังนั้นถาจะมีการจัดการอบรมเยาวชนเปนพิเศษในเรื่องของชุมชนคริสตชนแลวก็อาจจะ

กอใหเกิดการมีสวนรวมมากข้ึนก็เปนได 

4.8  การเปลี่ยนทาทีของฐานันดรพระศาสนจักร  โครงสรางที่เปนธรรมประเพณีของพระ 

ศาสนจักรก็คือ ฐานันดร เราไมสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสรางนี้ได แตธรรมชาติที่เดนชัดและ

ทาทีที่วา “ฉันรูทุกอยาง” ของผูใหญบางคนของพระศาสนจักรจําเปนตองไดรับการเปลี่ยนแปลง 

4.9  ความโปรงใส  ตราบใดที่พระศาสนจักรยังคงไมโปรงใสอยู การมีสวนรวมของประชาชนก็

จะมีนอยดวยเชนกัน การที่จะทําใหพระศาสนจักรเปนพระศาสนจักรที่มีสวนรวมนั้น จะตองให

ชุมชนตางๆ มาชุมนุมกัน มีการตอบปญหาพระคัมภีร กีฬาบอยๆ ฯลฯ  

4.10  ใหอํานาจแกพระพรและพรสวรรคตางๆ ของฆราวาส  ถาหากวาเราพบวิธีการที่จะ

นําเอาพระพรของคนจํานวนมากๆ ออกมาและชวยพวกเขาใหทํางานรวมกันได พระศาสนจักรของ
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เราก็จะเติบโตขึ้นเปนหลายๆ เทาเลยทีเดียว และก็จะเปนพระศาสนจักรที่มีสวนรวมดวย ดังนั้น 

พระศาสนจักรจึงจําเปนที่จะตองสนับสนุนใหฆราวาสมีสวนรวมในการบริการและศาสนบริการ และ

สัตบุราจะตองไดรับการอบรมฝกฝนในพระพรตางๆ ที่พวกเขาไดรับ และยังหมายความอีกวา 

ฆราวาสจะตองไดรับมอบหมายความรับผิดชอบอีกดวย เพื่อพวกเขาจะรูสึกวามีความรับผิดชอบรวม

ในพันธกิจของพระศาสนจักร ชุมชนคริสตชนควรยอมรับบุคคลตางๆ ดวยการคนหาพระพรและ

พรสวรรคตางๆ ของสมาชิกทุกคนและหาโอกาสที่จะใชประโยชนจากพระพรเหลานี้เพ่ือความดีของ

ชุมชน ดังนั้น การมีสวนรวมที่ดีกวาจะตองมุงไปที่พันธกิจของพระศาสนจักรและพระพรตางๆ ที่ถูก

มอบแกคริสตชนแตละคน ไมใชเพ่ือการเจริญเติบโตขึ้นของตนเองเทานั้น แตเพ่ือการสรางพระ 

ศาสนจักรและสังคมดวย เพื่อเปนการสนองตอบตอความจําเปนตางๆ ของประชาชนในสถานการณ

จําเพาะ ศาสนบริการใหมๆ จะตองถูกพัฒนาขึ้นมา ประชาชนก็จะไดรับประโยชนเพ่ิมเติมในการใช

พระพรและพรสวรรคตางๆ ของพวกเขา และแบงปนมันในการสรางพระศาสนจักรที่มีสวนรวม

ขึ้นมา 

4.11  ความรับผิดชอบรวมของฆราวาส  วิธีการอยางหนึ่งในการที่จะสนับสนุนพระศาสนจักร

ใหเปนพระศาสนจักรที่มีสวนรวมข้ึนมาก็คือการชวยชุมชนคริสตชนใหเขาในตนเองและอบรมฝกฝน

ผูนําของพวกเขาอยางตอเนื่องในเรื่องของการทํางานพ้ืนฐานดวยการจัดงานวัดแบบที่วา ชุมชน  

คริสตชนจะยิ่งวันยิ่งมีความรับผิดชอบรวมในพันธกิจรวมของพระศาสนจักร 

4.12  โครงการการตื่นตัว  วิสัยทัศนของสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 วาพระศาสนจักรเปน

ประชากรของพระเจานั้นจะตองไดรับการสนับสนุนอยางจริงจังจากทุกฝายของประชากรผานทาง

โครงการตื่นตัวตางๆ โครงการการตื่นตัวนี้มีประสิทธิภาพมากเพราะมันทําใหประชาชนเขาใจถึง

กระแสเรียกของพวกเขาใหมามีสวนรวมโดยผานทางการทําบทบาทของตน เรื่องราวของ

ความสําเร็จตางๆ และประสบการณที่ผานมาชี้ใหเห็นวา การใชโครงการการตื่นตัวของ AsIPA 

แมกระท่ังผูที่อานหนังสือไมออกก็ยังสามารถเขาใจวิธีการและพลวัตของชุมชนคริสตชนได เนื่องจาก

การกระทําคือการมีสวนรวมจึงงายขึ้นสําหรับประชาชนที่จะเขาใจได  



34 
 

4.13  ประสบการณกับพระเจา  กิจกรรมดานฝายจิตตางๆ เชน การเขาเงียบและการเทศน 

สามารถทําใหประสบการณกับพระเจาของประชาชนลึกซึ้งยิ่งขึ้นได ดวยการใหการอบรมเรื่องความ

เชื่อแบบเปนระบบอยางตอเนื่อง ประชาชนก็จะมีความลึกซึ้งในความเชื่อ ถาพระสงฆและนักบวชถูก

สัมผัสโดยประสบการณของพระแลวชุมชนคริสตชนก็จะไดรับการเห็นคุณคามากยิ่งขึ้น ในปจจุบันนี้

วิถีใหมของการเปนชุมชนยังไมไดถูกรูสึก ในการสํารวจที่วัดตัลเชอร มีคําถามวา ชุมชนคริสตชนได

สอนประชาชนใหมีประสบการณกับความสุขในการอธิษฐานภาวนาหรือไม 88.8% ตอบวา มี ซึ่ง

แสดงใหเห็นวา ชุมชนคริสตชนไดสอนใหประชาชนมีประสบการณกับความสุขในชีวิตแหงการ

อธิษฐานภาวนาของพวกเขา และเราก็สามารถเรียนรูประสบการณแบบเดี ยวกันนี้ไดจากชุมชน 

คริสตชน  

4.14  พระวาจาของพระเจา  ในการสํารวจที่วัดตัลเซอรนั้นตอคําถามที่วา ชุมชนคริสตชนไดมี

อิทธิพลตอประชาชนในการอานพระคัมภีรหรือไม 87.5% ตอบวา มี ซึ่งแสดงใหเห็นวาชุมชนคริสต-

ชนไดมีอิทธิพลตอประชาชนในการอานพระคัมภีร ซึ่งก็แสดงใหเห็นวา ชุมชนคริสตชนไดเนนไปที่

การอานพระวาจาของพระเจาเปนอยางมาก ที่จริงแลวชุมชนคริสตชนไดรับวิสัยทัศนของตนจาก

พระคัมภีรนี่เอง ชุมชนคริสตชนจะตองรูวาพระศาสนจักรตั้งอยุบนและไดรับการหลอเลี้ยงจากพระ

วาจาของพระเจา “แตพอพระวาจาของพระเจาแผซานไปทั่วชีวิตของประชาชน ชุมชนคริสตชนก็จะ

กลายเปนผลของงานของพระเปนเจา” พระคุณเจา Valerina D’Souza (พระสังฆราชแหง 

สังฆมณฑลปูเนในอินเดีย) ยังไดกลาวตอไปอีกวาพระคัมภีรและการเปนศิษยมีความสําคัญในการที่

จะทําใหพระศาสนจักรเปนพระศาสนจักรที่มีสวนรวมอยางแทจริง 

4.15  ชุมชนคริสตชนกับสภาอภิบาลวัด  ในสังฆมณฑล Trivandrum นั้น ชุมชนคริสตชน

เล็กๆ ทําใหพระศาสนจักรเปนพระศาสนจักรที่มีสวนรวมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากชุมชนเหลานี้เปน

หนวยพื้นฐานในโครงสรางที่มีสวนรวมของวังฆมณฑลในทุกระดับ ในระดับวัดก็จากหนายตางๆ ของ

ชมุชนคริสตชนที่ชุมชนศาสนบริการและสภาอภิบาลไดมาซึ่งสมาชิก ในระดับสังฆมณฑลก็เปนแบบ

เดียวกันนี้ มีเครือขายและการประสานงานกันระหวางศาสนบริการตางๆ เชนเดียวกับผูที่ตอบซึ่ง
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เปนผูประสานงานของชุมชนคริสตชนของ Goa ไดกลาววา ทั้งสภาอภิบาลวัดและชุมชนคริสตชน

เปนโครงสรางที่เปนตัวแทนและที่มีสวนรวมที่ดีท่ีสุดของพระศาสนจักร โครงสรางเหลานี้มีประโยชน

มาก เพราะไดเลนบทบาทที่ถูกตองในทุกวัดและยังเปนวิธีการที่เปนประโยชนในการใหการอบรม

เรื่องความเชื่อท่ีรากหญาอีกดวย สมาชิกสวนหใญของสภาอภิบาลวัดมาจากผุนําของชุมชนคริสตชน

ตางๆ สภาอภิบาลสังฆมณฑลก็เชนเดียวกัน สมาชิกสวนใหญก็มาจากรองประธานของชุมชนคริสต -

ชนตางๆ ดังนั้น ทั้งสภาอภิบาลวัด และสภาอภิบาลสังฆมณฑลตางก็มีสวนเกี่ยวของกับชุมชนคริสต-

ชนดวยกันทั้งนั้น ดังนั้น อาจกลาวไดวา เพ่ือจะทําใหพระศาสนจักรเปนพระศาสนจักรที่มีสวนรวม

วิธีการอยางหนึ่งก็คือ การทําใหโครงสรางการบริหารจัดการเขมแข็งทั้งในระดับวัด และระดับสังฆ -

มณฑล ถาหากวาเครือขายที่ถูกตองประสานงานกันในทุกระดับแลวก็จะเกิดการมีสวนรวมมากขึ้น

ในพระศาสนจักร 

4.16  ชุมชนคริสตชน ชวยในการประกาศพระวรสาร  บางครัง้อิทธิพลของชุมชนคริสตชนก็ยัง

สามารถชวยในขบวนการของการประกาศพระวรสารอีกดวย ตัวอยางที่เปนรูปธรรม ชุมชนคริสตชน

ชุมชนหนึ่งของวัดตัลเชอร ครอบครัวชาวฮินดูครอบครัวหนึ่งไดรับการประกาศพระวรสาร  และใน

บางครั้งโดยเฉพาะอยางยิ่งในโอกาสฉลองคริสตมาส ปสกา หรือฉลองวัดเรามักเชิญครอบครัวนี้

มารวมการถวายบูชามิสซาพรอมกับเรา ทั้งภรรยาและลูกๆ ของครอบครัวนี้ชื่นชอบกับการประชุม

และการเฉลิมฉลองของเรา ที่สุดแลวครอบครัวนี้ก็ไดแสดงความปรารถนาอยากจะเปนคาทอลิกและ

หลังจากท่ีไดเรียนคําสอนเปนเวลา 3 ปแลวพวกเขาก็ไดรับศีลลางบาป จึงเห็นไดวา ชุมชนคริสตชน

ก็สามารถเปนเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมของการประกาศพระวรสารไดเชนกัน 

4.17  แบบอยางของการเปลี่ยนผูนําที่ไมใชอํานาจบังคับ  หลักการหลักๆ ประการหนึ่งของ

ชุมชนคริสตชนก็คือ การมีผูนําที่ไมใชอํานาจบังคับ แตในความเปนจริงแลวในฐานะเจาอาวาสอาจ

เปนเรื่องที่คอนขางลําบากที่จะใหพระสงฆเจาอาวาสเสียสละอํานาจของตน ถาหากวาเราตองการที่

จะใหเกิดมีพระศาสนจักรที่เปนพระศาสนจักรที่มีสวนรวมจริงๆ แลว เจาอาวาสทั้งหลายก็จําเปนที่

จะตองไมมีทาทีของการใชอํานาจและก็จะกอใหเกิดตัวอยางของการเปลี่ยนแปลงการเปนผูนํา 



36 
 

 ชุมชนคริสตชน จึงไมไดเปนความเขาใจใหมแตเปนความเขาใจที่ถูกลืมไป เนื่องจากความ

เขาใจผิดๆ เกี่ยวกับความคิดเห็นเรื่องพระศาสนจักรในอดีต กอนหนานี้พระศาสนจักรถูกทําใหเปน

ความรอดที่ถูกเขาใจในรูปแบบของปจเจกบุคคล แมวามุมมองดานชุมชนจะยังอยู  แตกลับถูก

มองขามหรือไมรับรับการเนน บัดนี้ เนื่องจากสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ซึ่งไดปูทางใหแกมิติดาน

ชุมชนของพระศาสนจักร มุมมองดานความสนิทสัมพันธของพระศาสนจักรจึงถูกนํากลับมาอีกครั้ง  

 ดังนั้น การทําหนาที่ของชุมชนคริสตชน ในฐานะโครงสรางที่เปนตัวกลางในวัดจึงเปน

วิธีการหนึ่งในการอธิบายบทบาทดานอภิบาลของฆราวาสในพระศาสนจักร ชุมชนคริสตชนจัดหา

สถานที่ใหมภายในกลุมวัดใหซึ่งในนั้นศาสนบริการและกลุมจะเกิดขึ้นได กระแสเรียกและพันธกิจ

ของวัดมิไดข้ึนโดยตรงกับชุมชนคริสตชน กระนั้นก็ดีการมีอยูของชุมชนก็มีสวนชวยกระแสเรียนและ

พันธกิจนี้ได แลวก็ยังมีการกระจายอํานาจอีกดวย อีกมุมมองหนึ่งของชุมชนคริสตชนคือการทําให

เกิดความสัมพันธสวนตัวมากขึ้น แตวาการกระจายอํานาจนี้มิไดมีไวเพ่ือตัวเองแตเพ่ือความมี

ประสิทธิภาพดานอภิบาลของวัดในการกอใหเกิดกระแสเรียกและพันธกิจ มีแตชุมชนเล็กๆ เทานั้นที่

จะสามารถรักษาธรรมชาติของการเปนชุมชนของพระศาสนจักรไวได จึงสมควรที่จะเอาใจใสให

ชุมชนเหลานี้เปนชุมชนเล็กๆ และไมปลอยใหกลายเปนระบบเจาขุนมูลนาย และไมถูกทําใหเปน

สถาบัน   

 ความคิดของการมีความรับผิดชอบรวมในพระศาสนจักรเปนความจริงที่สําคัญสําหรับการ

สนับสนุนและการทํางานของชุมชนคริสตชนในประเทศอินเดีย ชุมชนคริสตชนกําลังแสดงออกซึ่ง

พลวัตที่สําคัญของการมีวานรวมและความผิดชอบรวมของฆราวาส โครงสรางตางๆ เชน สมาชิกของ

ชุมชนคริสตชนมีสวนรับผิดชอบกับการอบรมอยางตอเนื่องของกันและกัน สมาชิกของชุมชนคริสต-

ชนเปนพวกที่จะเชิญสมาชิกใหมมารวมประชุมโดยหวังวาพวกเขาจะมีสวนรวมกับชุมชนคริสตชนใน

การประกาศพระวรสารและการเปนศิษย โดยผานทางกิจกรรมนี้พวกเขาก็กําลังเปลี่ยน ไมไดทําลาย

บทบาทของฆราวาส พวกเขากําลังปรับปรุงบทบาทของฆราวาส ชุมชนคริสตชนกําลังสนับสนุน

พลวัตใหมของความรับผิดชอบดานอภิบาลที่มีสวนรวมในพระศาสนจักรในปจจุบันนี้ พวกเขากําลัง

กระจายอํานาจและทวีกิจกรรมดานศาสนบริการภายในวัด กระนั้นก็ดีโครงการและการจัดการสวน
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ใหญของชุมชนคริสตชนยังเนนไปที่บทบาทที่กระตือรือรนของเขาอาวาสอีกดวยวาเปนอะไร

บางอยางที่ขาดเสียมิไดกับการมีอยูของชุมชนคริสตชน 

 ชุมชนคริสตชนมีประสิทธิภาพของการเปนเชื้อแปง โดยการนี้ไมไดฟนฟูสวนใดสวนหนึ่ง

ของพระศาสนจักรเทานั้น แตชวยในการปรับเปลี่ยนทั้งองคกร มีศักยภาพในการประกาศพระวรสาร

และในการอบรมเรื่องความเชื่อแกคนอ่ืนเปนการกระทําของเชื้อแปงของชีวิตคริสตชนซึ่งปรับเปลี่ยน

สังคมได เมื่อชุมชนคริสตชนไดถูกพัฒนาขึ้นมาอยางเต็มที่แลว ชุมชนเหลานี้ก็จะสามารถเปน

ประสบการณของความรักของพระเจาไดแบบเดียวกันกับพระศาสนจักรแรกเริ่ม และเมื่อพวกเขา

ไดรับการประกาศพระวรสาร พวกเขาก็สามารถที่จะประกาศพระวรสารแกคนอ่ืนไดเพ่ือกอใหเกิด

การสนับสนุนมนุษยขึ้นและการเกี่ยวของทางดานสังคม กลุมคริสตชนยื่นมือชวยเหลือคนอ่ืนดวย

โครงการทางดานสังคม เชน ปญหาเรื่องน้ําดื่มน้ําบริโภค ปญหาของพลเรือน สุขอนามัยและสุขภาพ 

ไกลเกลี่ยปญหาของครอบครัว ปญหาของชุมชน ดังนั้นการมีสวนรวมและความสนิทสัมพันธในกลุม

คริสตชน ในกลุมเหลานี้สามารถนํามาไดซึ่งการฟนฟูของพระศาสนจักรและการปรับเปลี่ยนในสังคม 

ชุมชนคริสตชนเปนวิธีการของการประกาศพระวรสารโดยการฟนฟูมนุษยชาติ ดวยการเปนพยาน

ของชีวิตของพวกเขาเอง ดวยการประกาศพระวรสาร ดวยการกอตั้งชุมชนพระวรสารขึ้น ดวยการ

ยื่นมือออกหาคนอื่น การเปนพยานเปนรูปแบบแรกและทดแทนไมไดในการประกาศพระวรสาร 

 

5.  แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน 

 การมีสวนรวมของประชาชน มีความสําคัญอยางยิ่งในการสรางพระศาสนจักรแบบมีสวน

รวม ซึ่งก็คือบทบาทหนึ่งที่สําคัญของชุมชนคริสตชนพ้ืนฐาน จึงไดศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวน

รวมไวดังนี้ 

 อุทัย บุญประเสริฐ (2545) ไดอธิบายความหมายของการมีสวนรวมไววา การมีสวนรวม

อยางจริงจังเปนการทําใหสมาชิกทุกคนในองคกรมีสวนรวมในการกําหนดภารกิจในการปฏิบัติงาน 

ในการแกไขปญหาใหแกองคกร ตองอาศัยการกระจายอํานาจไปสูระดับลางอยางทั่วถึง โดยขั้นตอน

ของการใสวนรวมมี 4 ขั้นตอนดังตอไปนี้ 1) การมีสวนในการตัดสินใจ ประการแรกที่ตองทําคือ การ
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กําหนดความตองการและการจัดลําดับความสําคัญ ตอจากนั้นเลือกนโยบายและประชากรที่

เกี่ยวของ การจัดสินใจชวยเริ่มตน การตัดสินใจในชวงการติดตามแผนที่ไดวางไว 2) การมีสวนรวม

ในการดําเนินงาน ในสวนที่เปนองคประกอบของการดําเนินงานโครงการนั้นๆ และไดมาจากคําถาม

ที่วา ใครจะทําประโยชนใหโครงการใดบาง และจะทําประโยชนดวยวิธีการใด เชน ชวยเหลือดาน

ทรัพยากร การบริหารงาน ประสานงานและขอความชวยเหลือ 3) การมีสวนรวมในการรับ

ผลประโยชนนั้น นอกจากความสําคัญของประโยชนในเชิงปริมาณและคุณภาพแลว ยังตองพิจารณา

ถึงความกระจายผลประโยชนภายในกลุมดวยผลประโยชนของโครงการนี้ รวมทั้งผลประโยชน

ทางบวก และ 4) การมีสวนรวมในการประเมินผล สิ่งที่สําคัญจะตองสังเกตคือ ความเห็นชอบและ

ความคาดหวัง ซึ่งจะมีอิทธิพลและสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุมได 

 บาทหลวงสุเทพ ประทุมศรี (2555) ไดกลาวถึงการมีสวนรวมดานการศึกษาและศาสนาไว

วา  การมีสวนรวมดานการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิกก็เชนเดียวกัน ที่เนนการมีสวนรวมระหวาง

บาน วัด โรงเรียน ใหมีความกลมกลืนกับวัฒนธรรม วิถีชุมชน ทองถิ่น ใหชุมชนมีสวนรวมในการ

ดําเนินการ การตัดสินใจ การจัดการเรื่องตางๆ อยางเหมาะสม ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ไมวาจะเปน

โบสถและโรงเรียนคาทอลิกที่ไดรวมแบงเบาความรับผิดชอบดานการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม

ของชุมชนและของชาติ พัฒนาดานจิตใจ และใหโอกาสแกประชาชนผูดอยโอกาส ใหการเอาใจใส

และอภิบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งการอภิบาลครอบครัว โดยจัดใหผูปกครองและบุตรหลานไดเขามามี

สวนรวมอยางแข็งขัน โบสถและโรงเรียนคาทอลิกจึงมีสวนอยางมากในการเยียวยาและชวยเหลือ

ครอบครัวที่แตกแยกดวยความจริงจังและจริงใจตลอดมาดวยวิธีการที่หลากหลาย ดังนั้น การมีสวน

รวมจะบรรลุผลมากนอยเพียงใดยอมเกี่ยวของกับสภาพพ้ืนฐานตางๆ ไดแก ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

การเมือง สังคมและวัฒนธรรม นอกจากนี้ลักษณะตางๆ ของกิจกรรมการพัฒนา เชน ความซับซอน

ในการบริหารงาน การใชเทคโนโลยี และความเดนชัดของกิจกรรม จะสงผลตอการมีสวนร วมดังที่

ปรากฏเสมอวากิจกรรมสงผลไมชัดเจน หรือตองใชเวลานานกวาจะเห็นผลซึ่งมักจะทําใหคนไมคอย

อยากเขารวม 
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 จึงสรุปไดวา การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาและศาสนา หมายถึง การที่คนใน

ชุมชนไมวาจะเปนบุคคลหรือกลุมคนไดเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและกระทําในสิ่งที่

เห็นพองตองกัน ตลอดจนการรวมพิจารณากําหนดปญหาความตองการของชุมชน รวมวางแผน 

และรวมตัดสินใจในการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามประเมินผล เพ่ือชวยแกไขปญหาและอุปสรรค 

ใหไดแนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวมดานการศึกษาและศาสนาของครอบครัวคริสตชนคาทอลิก 

ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามความตองการของชุมชน 

 

6.  การประยุกตใหเปนจริงในสภาพปจจุบัน 

 ตั้ งแตหลั งสั งคายนาวาติกันที่ สอง พระศาสนจักรได เปดประตูสู โลกกว างตาม              

การเปลี่ยนแปลงของโลกอันรวดเร็ว ความคิดของพระศาสนจักรก็ไดพัฒนาไปตามยุคสมัย โดยการ

เนนบทบาทของบรรดาฆราวาสในฐานะผูประกาศพระคริสตเจาเชนเดียวกับบรรดาพระสังฆราช 

พระสงฆ และนักบวชในคณะตางๆ ยุคสมัยของเรานี้ บทบาทของบรรดาฆราวาสจึงไดรับการเนน

เปนพิเศษในฐานะเปนกษัตริย สงฆ และประกาศกแหงศีลลางบาป เพราะในอดีตมักมีความคิดวา

หนาที่การอภิบาลและการแพรธรรมเปนหนาที่ของบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ และนักบวชคณะ

ตางๆ เทานั้น  

 วิถีชุมชนวัด หรือวิถีทางใหมแหงการเปนพระศาสนจักร (A New Way of Being Church) 

ประกอบดวยกลุมคริสตชนยอยๆ (Small Christian Communities) ที่อยูตามเขตวัดตางๆ ของ  

สังฆมณฑลไดรับการปลุกใหตื่นขึ้นอีกครั้งหนึ่ง  อันความจริง ตามที่ไดกลาวมาแลววาวิถีชุมชนวัด

ไมใชเปนเรื่องอะไรที่ใหมเลย เพราะวิถีชุมชนวัดก็คือวิถีชีวิตคริสตชนที่เจริญชีวิตโดยมีพระคริสตเจา

เปนศูนยกลางตั้งแตพระศาสนจักรสมัยแรกเริ่มแลว แตดวยเหตุผลทางดานประวัติศาสตรและธรรม

ประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์และสืบทอดกันอยางยาวนานของพระศาสนจักรทําใหบทบาทของบรรดา

ฆราวาสไดคอยๆ ถูกลดบทบาทลงไป  

 ในประเทศตางๆ โดยเฉพาะพระศาสนจักรในประเทศลาตินอเมริกา และในทางเอเชีย เชน 

ประเทศอินเดีย มาเลเชีย สิงคโปร ฟลิปปนส เปนตน พระศาสนจักรเหลานั้นไดเจริญชีวิตดวยความ
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เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน และแสดงออกดวยการมีสวนรวมในงานแพรธรรมของพระศาสนจักรโดยมี 

จิตตารมณของพระคริสตเจาเปนศูนยกลาง  พระศาสนจักรเหลานั้นไดดําเนินชีวิตตามกลุมคริสตชน

แรกเริ่มดั่งที่เราเรียกวาวิถีชุมชนวัดในปจจุบันคอนขางยาวนาน ตั้งแตที่พระศาสนจักรเหลานั้นได

คอยๆ เจริญเติบโต  

 สําหรับในประเทศไทย วิถีชุมชนวัดถือวาเปนเรื่องที่ใหมมาก แมวาไดมีการพูดถึงเรื่องนี้มา

นาน เพียงแตทางพระศาสนจักรสากลยังไมไดออกเปนเอกสารทางการเฉพาะของพระศาสนจักร

เกี่ยวกับวิถีชุมชนวัด แตก็มีเอกสารตางๆ ที่ไดกลาวถึงวิถีชุมชนวัดควบคูกันไปกับกลุมคริสตชนยอย

ซึ่งถือวา ไดดําเนินการใหวิถีชุมชนวัดเปนพระศาสนจักรซึ่งทุกคนตางมีสวนรวมและรวมมือกันอยาง

แทจริง  

แตอยางไรก็ตามตองอาศัยระยะเวลาอันยาวนาน โดยเฉพาะพระศาสนจักรในประเทศไทย

เองซึ่งหลายคนยังมีความคิดที่ไมถูกตอง   ดังนั้นเราตองเริ่มการใหความรูความเขาใจที่ถูกตองและ

ตองอาศัยความรวมมือกับบรรดาพระสังฆราชในสังฆมณฑลตางๆ ใหกลับมาที่จิตตารมณของพระ

คริสตเจาผานทางวิถีชุมชนวัดซึ่งไมใชกลุมใหมที่มาแทนที่กลุมตางๆแตอยางใด และหลังจากนั้น

บรรดาผูอภิบาลจึงตองถายทอดและลงมือสูภาคปฏิบัติอยางคอยเปนคอยไปในแตละสังฆมณฑลเพ่ือ

ฟนฟูพระศาสนจักรใหเติบโตตามทิศทางงานอภิบาลที่ไดรวมกันกําหนดไว อาศัยการเจริญชีวิต

เหมือนกับบรรดาคริสตชนแรกเริ่มที่มีพระคริสตเจาเปนศูนยกลางของชีวิต จนทําใหพระศาสนจักร

เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว 

 

7.  ความแตกตางระหวางกลุมคริสตชนยอย (BEC) และกลุมพระพรพิเศษตางๆ (Catholic 

Organizations)  

 กลุมพระพระพรเศษตางๆ ประกอบดวยลักษณะพิเศษและเอกลักษณเฉพาะกลุม เชน กลุม

พลมารี เนนการทํางานใหความชวยเหลือดานจิตวิญญาณ ในขณะที่คณะวินเซนเดอปอลเนนให

ความชวยเหลือดานความเปนอยูภายนอก กลุมโฟโคลาเรเนนการเจริญชีวิตแหงความรักและความ

เปนหนึ่งเดียว กลุมพระวาจาเนนการประชุมศึกษาและแบงปนพระวาจา เปนตน 
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 แตอยางไรก็ตาม กลุมองคกรพระพรพิเศษตางๆ ก็ไมขัดแยงกับกลุมคริสตชนยอย เพราะ

กลุมคริสตชนยอยไมใชเปนกลุมหรือองคกรใดๆ แตเปนวิถีทางการดําเนินชีวิตของพระศาสนจักรอัน

ยาวนาน โดยมีจุดกําเนิดที่กลุมคริสตชนแรกเริ่มดวยการเจริญชีวิตตามจิตตารมณแหงพระวรสาร 

โดยมีพระคริสตเจาเปนจุดศูนยกลาง สิ่งนี้ที่ผลักดันใหพวกเขาเจริญชีวิตดวยความรักและความเปน

จิตหนึ่งใจเดียวกัน อาศัยพิธีบิปงและการรวมชุมนุมกันฟงพระวาจาเปนพลังในการเจริญชีวิตคริสต

ชน  

ดวยการทาทายของพระวาจา กลุมคริสตชนตองออกไปเจริญชีวิตดวยความรักและความ

เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันภายในกลุมยอยของพวกเขาเอง ซึ่งยังมีจํานวนไมมากนัก  พวกเขารวมกัน

ภาวนาเพื่อสรรเสริญพระเจา  ใหกําลังใจผูตกทุกขไดยาก แบงปนและชวยเหลือบรรดาผูขัดสนและผู

ที่มีความตองการในสิ่งตางๆ  เยี่ยมเยียนและใหกําลังใจกันและกันภายในกลุม เยี่ยมเยียนผูปวย เอา

ใจใสผูสูงอายุภายในชุมชนของตน  ทีละเล็กทีละนอย จํานวนคริสตชนยอมเพ่ิมมากขึ้นอันเนื่องจาก

มีหลายคนที่ประทับใจในวิถีชีวิตคริสตชนที่มีพระคริสตเจาเปนศูนยกลาง ดวยการเจริญชีวิตเปนจิต

หนึ่งใจเดียวกันผานทางพิธีบูชาขอบพระคุณและการรวมรับฟงพระวาจา และการนําพระวาจา

ออกไปเจริญชีวิตคริสตชน  นี่คือวิถีชีวิตคริสตชนดังเชนในสมัยแรกเริ่ม  

วิถีชุมชนวัดจึงเปนวิถีทางการเจริญชีวิตโดยมีพระคริสตเจาเปนศูนยกลาง ผานทางพิธีบูชา

ขอบพระคุณและพระวาจาเปนหลักเพ่ือเปนพลังผลักดันใหบรรดาผูมีความเชื่อออกไปเจริญชีวิตแหง

ความรักและความเปนจิตหนึ่งใจเดียวกัน กิจกรรมตางๆ ที่ทําจึงไมมีสูตรสําเร็จตายตัว ขึ้นอยูกับ

ความตองการของชุมชนที่ตองการใหจิตตารมณแหงพระวรสารเขาไปเปลี่ยนแปลงหมูคณะยอยๆ

ของพวกเขา ใหกลายเปนพระอาณาจักรของพระเจาบนแผนดินนี้ ทีละเล็กทีละนอยเชนเดียวกัน  

จํานวนผูมีความเชื่อคอยๆเติบโตขึ้น บรรดาผูไดรับความรอดพนผานทางพระคริสตเจามีจํานวนมาก

ขึ้น 

วิถีชุมชนวัดจึงแตกตางจากกลุมองคกรพระพรพิเศษตางๆ ที่เนนจิตตารมยดานใดดานหนึ่ง

ของพระวรสารเทานั้น และมีกิจกรรมที่เปนเอกลักษณเฉพาะและมีระเบียบกฎเกณฑที่ตายตัวของ

กลุมแตละกลุม  แตกลุมองคกรพระพรพิเศษตางๆเหลานี้ไมขัดแยงกับกลุมวิถีชุมชนวัด ตรงกันขาม 



42 
 

กลุมองคกรเหลานี้สามารถเขาไดดีกับกลุมวิถีชุมชนวัดที่ประกอบดวยกลุมคริสตชนยอยกลุมตางๆ ที่

มีขนาดเล็กลง ดวยการรวมตัวกันของหลายครอบครัวในเขตละแวกบาน เพ่ือเจริญชีวิตที่มีพระ  

คริสตเจาเปนศูนยกลางอยางจริงจัง ปรากฏออกมาชัดเจนเปนรูปธรรม และดําเนินการโดยมีสภา

อภิบาลวัดเปนผูประสานงานในแตละหมูคณะ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจํานวนกลุมคริสตชนยอยวามีมากนอย

เพียงใด จํานวนสภาอภิบาลเพ่ือทําหนาที่ประสานงานก็มีมากขึ้นและอาจมีหนาที่ที่ซับซอนมากขึ้น

เทานั้น 

สามารถกลาวไดวา กลุมองคกรพระพรพิเศษและคริสตชนทุกๆ คนตางก็อยูในกลุมคริสต-

ชนยอยโดยธรรมชาติ  เพราะในฐานะคริสตชน พวกเขาไดชื่อวาเปนศิษยของ   พระคริสตเจา และ

พวกเขาไดรับพันธกิจเชนเดียวกับพระคริสตเจา นั่นคือพันธกิจแหงการชวยใหรอดพน  บรรดา  

คริสตชนจึงตองรวมสืบสานพันธกิจของพระบิดาซึ่งพระเยซูเจาไดนําลงมาปฏิบัติใหเห็นเปนรูปธรรม 

โดยมีองคพระจติเจาเปนผูประทานพละกําลัง  และสอนพวกเขาใหเขาใจถึง จิตตารมณที่แทจริงของ

พระวาจาของพระเจา ผานทางการรวมพิธีบูชาขอบพระคุณประจําวันและทุกๆ สัปดาห และการ

ออกไปเจริญชีวิตเปนประจักษพยานถึงพระคริสตเจาทามกลางหมูคณะและชุมชนที่พวกเขาดําเนิน

ชีวิตอยู 

ในปจจุบัน เนื่องจากบรรดาผูมีความเชื่อไดแตงงานกับพ่ีนองตางความเชื่อเปนสวนใหญ 

กลุมคริสตชนยอยจึงชวยใหบรรดาพ่ีนองตางความเชื่อ ทีละเล็กทีละนอยเกิดความประทับใจในวิถี

ชีวิตคริสตชนและตอนรับพระเยซูคริสตเจาเปนพระผูชวยใหรอดพน เปนศูนยกลางในการดําเนิน

ชีวิต  เราจึงสามารถพูดไดวากลุมวิถีชุมชนวัด อาศัยกลุมคริสตชนยอยเปรียบเสมือนกับเครื่องมือ

และหนทางอันมีประสิทธิภาพที่ไดทําใหงานของพระศาสนจักรกาวหนาไปอยางรวดเร็วโดย

ธรรมชาติ  

ในเอกสารหลังสังคายนาวาติกันที่สองจึงไดพูดถึงกลุมวิถีชุมชนวัดหรือวิถีทางใหมแห งการ

เปนพระศาสนจักรมากข้ึน  จากการประชุมทําใหเกิดเอกสารตางๆที่เปนเครื่องบงบอกวาการดําเนิน

ชีวิตแบบกลุมคริสตชนแรกเริ่มไดคอยๆกลับมาอีกครั้งในพระศาสนจักร หลังจากประวัติศาสตรอัน

ยาวนานของพระศาสนจักรที่ถูกบดบังดวยอํานาจ การปกครองและหนาที่การแพรธรรมของกลุ ม
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บุคคลเฉพาะบางกลุมเทานั้น   พระศาสนจักรอาศัยการนําขององคพระจิตเจาในปจจุบันคอยๆฟนฟู

ภายในพระศาสนจักรเองและทําใหบรรดาคริสตชนกลับมาสูการเจริญชีวิต คริสตชนที่แทจริง โดยมี

พระคริสตเจาเปนศูนยกลางพันธกิจแหงรักตั้งแตนิรันดรของพระบิดาทามกลางโลกปจจุบัน 

 

8.  การดําเนินการวิถีชุมชนวัด 

 การดําเนินการสรางวิถีชุมชนวัดอาจมีความซับซอนมากขึ้นตามแตจํานวนคริสตชนในเขต

วัดวามีมากนอยเพียงใด  ถามีจํานวนไมมาก ผูอภิบาลอาจตั้งกลุมคริสตชนยอยในจํานวนนอย แตถา

มีจํานวนมากอาจตองมีผูประสานงานระดับกลุมยอยๆ ดวย  

 ความจริงโครงสรางของวิถีชุมชนวัดที่ประกอบดวยกลุมคริสตชนยอยที่เกิดจากการรวมกัน

ของครอบครัวตางๆในจํานวนไมมาก เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางสะดวกและเกิดผลอยาง

แทจริง  โดยปกติกลุมหนึ่งอาจมีจํานวนครอบครัวไมเกิน 20 ครอบครัว 

 สําหรับลําดับขั้นตอนตางๆ คุณพอเจาอาวาสในฐานะผูอภิบาลมีหนาที่ในการอบรมและ

หลอเลี้ ยงใหกลุมคริสตชนเขมแข็งอาศัยพระวาจา โดยมีสภาอภิบาลวัดเปนผูชวยและ                  

ผูประสานงานสําหรับกลุมคริสตชนยอยตางๆ  พวกเขาเปนผูชวยในการประสานงานซึ่งจะตองไดรับ

การอบรมฝกฝนในการเปนผูนําซึ่งแรกๆอาจมีความยากลําบาก ตองอาศัยการฝกฝนเปนระยะเวลา

พอสมควร  ทั้งนี้ผูอภิบาลควรใหกําลังใจและสนใจในกิจกรรมตางๆที่แตละกลุมคริสตชนยอย

ดําเนินการในแตละกลุม  

 สภาอภิบาลวัดเกิดมาจากการเลือกของบรรดาสัตบุรุษที่อาจแบงเปนเขต สาย หรือคุมตางๆ 

โดยแตละเขตหรือสายอาจมีสภาอภิบาลอยางนอย 1 คน  ถาใหดีควรมีมากกวา 1 คนเพ่ือมีผูชวยผู

ประสานงานอีก 1 คนหรือมากกวานั้น เพ่ือเปนผูรวมงานและรวมดําเนินงานพรอมๆ กับผู

ประสานงานในแตละกลุมยอย 

 เมื่อแตละเขตหรือสายมีกลุมคริสตชนยอยเปนจํานวนมาก จําเปนตองมีผูประสานงาน

สําหรับกลุมคริสตชนยอยตางๆ นั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางทั่วถึงและงายตอการ

ดําเนินการมากขึ้น เชน เมื่อมีทั้งหมด 20 เขตหรือสาย ผูอภิบาลอาจแบงเขตหรือสายออกเปนกลุม 
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1 – 5 โดยมีผูประสานงานที่มาจากกลุมหรือเขตที่ 1 – 5  เปนผูประสานงานในกลุมใหญอีก 1 คน

หรือมากกวานั้นตามแตความเหมาะสม 

 สําหรับกิจกรรมที่กลุมคริสตชนยอยแตละกลุมยอยดําเนินการเปนหลัก คือ การมีสวนรวม

ในพิธีบูชาขอบพระคุณ ซึ่งผูอภิบาลอาจแบงใหแตละกลุมคริสตชนยอยมีสวนรวมในแตละสัปดาห

หรือในแตละเดือนตามความเหมาะสม   บรรดาผูมีความเชื่อรวมกันสรรเสริญพระเจาดวยความเปน

น้ําหนึ่งใจเดียวกันโดยมีพระคริสตเจาเปนศูนยกลาง อาศัยโตะพระวาจาและโตะศีลศักดิ์สิทธิ์ที่  หลอ

เลี้ยงชีวิตคริสตชน 

 หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณ แตละกลุมคริสตชนยอยในแตละเดือนมีการแบงปน        

พระวาจาตามวันเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสะดวกในแตละกลุมจะตกลงกัน หรืออาจ

กําหนดเปนนโยบายในระดับวัดใหทําการประชุมและแบงปนพระวาจาพรอมกันในวันใด  ทั้งนี้       

ผูประสานงานหรือทีมสภาอภิบาลจะตองไดรับการอบรมและฝกฝนในการนําประชุมแบงปน        

พระวาจากอน เพ่ือทราบถึงแนวทางรวมกันจากผูอภิบาลในแตละเดือน  แตละกลุมอาจมีเอกสาร

ประกอบการฝกอบรม “กระบวนการอภิบาลชุมชนคริสตชน” (AsIPA) เพ่ือใหแตละกลุมเปนไปตาม

แนวทางเดียวกัน  แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับปญหาหรือความตองการใหพระวาจาเปลี่ยนแปลงกลุมตางๆ  

โดยปกติ กลุมคริสตชนยอยอาจมีสภาพหมูคณะที่ตองการใหพระวาจาเขามาเปลี่ยนแปลงหมูคณะ

แตกตางกันก็สามรถประยุกตไดตามความเหมาะสม 

 กิจกรรมหลักๆที่แตละกลุมคริสตชนยอยสามารถดําเนินการ คือ การประชุมแบงปน    พระ

วาจาและการเยี่ยมเยียนกันของสมาชิกภายในกลุม เพ่ือแสดงถึงความรักและความเปนจิตหนึ่งใจ

เดียวกันในการเจริญชีวิตเปนประจักษพยานถึงพระคริสตเจาที่ยังคงปรากฏในโลกปจจุบันอาศัย

แบบอยางชีวิตของแตกลุมคริสตชนยอยตางๆ  

 นอกนั้น แตละกลุมคริสตชนยอยอาจมีกิจกรรมที่ตกลงกระทํารวมกันตามความตองการ

ของหมูคณะ เชน ถามีผูเจ็บปวย เมื่อเพ่ือนบานทราบขาวก็มีการเยี่ยมเยียนและใหกําลังใจ หรือมี

โอกาสชื่นชมยินดี งานมงคล กลุมคริสตชนยอยก็ตางรวมกันยินดีในโอกาสพิเศษตางๆตามความ

เหมาะสม ทั้งนี้ตองหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ไมเหมาะสม เชน การพนัน การดื่มสุรา ยาเสพติด เปนตน 
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 ทีละเล็กทีละนอย กลุมคริสตชนยอยจะคอยๆกาวหนาขึ้นในความรักและความเปน        

จิตหนึ่งใจเดียวกัน กลายเปนพระศาสนจักรซึ่งทุกคนตางรวมมือกัน ผลที่ตามมาอาจทําใหพ่ีนองตาง

ความเชื่อเกิดความประทับใจและตองการใหพระคริสตเจาเปนศูนยกลางของชีวิต ดวยการเขามา

เปนคริสตชนสักวันหนึ่ง  นี่เปนสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายๆ กลุมมาแลว 

 กลุมคริสตชนยอยจึงเปนวิถีชุมชนวัดที่มีอิทธิพลตอการประกาศพระวรสารในโลก         

ยุคปจจุบัน เปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการประกาศพระวรสารสูปวงชน อาศัยการเจริญชีวิต

ดวยความรักและความเปนจิตหนึ่งใจเดียวกัน  รวมกันในพิธีบูชาขอบพระคุณสรรเสริญพระเจาและ

กลับไปเจริญชีวิตทําใหพระวาจาเขามาเปลี่ยนแปลงชุมชนคริสตชนอยางแทจริง  

ทั้งนี้ กลุมคริสตชนยอยตางๆ ตองไดรับการสนับสนุนและความใสใจของผูอภิบาลเปนอยาง

มาก โดยเฉพาะในการดําเนินการเริ่มแรกจนกวาแตละกลุมคริสตชนยอยจะสามารถดําเนินการดวย

ตนเองได ทั้งนี้ผูอภิบาล และทีมสภาอภิบาลวัดในฐานะผูประสานงานในแตละกลุมคริสตชนยอย

ตองทํางานกันอยางกระตือรือรน เพ่ือทําใหแตละกลุมคริสตชนยอยเขมแข็งและเปนประจักษพยาน

ถึงพระคริสตเจาอยางแทจริง และมีผูเขามารูจักและเชื่อในพระเยซูคริสตเจามากยิ่งข้ึน 

 

9.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 สุเทพ ประทุมตรี, บาทหลวง และสมนึก ปญญาสิงห (2555) ไดทําการวิจัยเรื่อง แนว

ทางการพัฒนาการมีสวนรวมทางดานการศึกษาและศาสนาของครอบครัวคริสตชนคาทอลิก : 

กรณีศึกษาบานโนนแกว ตําบลตะโก อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา พบวา 1) การมีสวนรวม

ดานการศึกษาและศาสนาของครอบครัวคริสตชนคาทอลิก ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  พบวา การมี

สวนรวมดานการศึกษาเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมโดยการเปนคณะกรรมการสถานศึกษา 

เพอรวมพิจารณาวางนโยบายและแผนงาน ดานศาสนาโดยการพิจารณาเสนอตัวแทนเขามารวมเปน

คณะกรรมการสภาอภิบาลวัด เพ่ือรวมวางแผนจัดทํากิจกรรมตลอดทั้งป ปจจุบันมีการพัฒนา

รูปแบบการมีสวนรวมโดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมดําเนินกิจกรรม เชน การบริจาคสิ่งของเพ่ือ

จัดทํากิจกรรม และเขารวมพิธีกรรมในโบสถ 2) ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการพัฒนาการมีสวน
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รวมดานการศึกษาและศาสนาของครอบครัวคริสตชนคาทอลิกบานโดนแกว ดานการศึกษา พบวา 

คณะกรรมการบางทานยังไมเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง ดานศาสนา พบวา ครอบครัวคริสตชน

บางครอบครัวยังเชื่อและศรัทธาในคําสอนทางศาสนา กลาวคือ คริสตชนถูกสอนใหมีความนอบนอม

เชื่อฟงหลักคําสอนทางศาสนาและนําไปปฏิบัติตาม ทําใหเกิดการปลูกฝนกับลูกหลานตอมาวา

บาทหลวงหรือผูนําทางศาสนาพูดอะไรก็ใหเชื่อฟงไมใหโตเถียง ซึ่งปจจุบันยังคงมีความเชื่อและความ

ศรัทธาอยู และบุคลากรของพระศาสนจักรคาทอลิกบางสวนยังขาดวิสัยทัศนเกี่ยวกับแนวทางการ

พัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนดานการบริหารจัดการทางศาสนา เพราะคิดวาสิ่งที่เคยปฏิบัติมาก็ดี

อยูแลว จึงไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง  3) แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมทางดานการศึกษาและ

ศาสนา ผูบริหาร และกรรมการสถานศึกษา ผูนําหมูบาน ควรมีการประชุมรวมกันระหวางบานและ

โรงเรียนเพ่ือหาแนวทางการมีสวนรวมทุกครั้งกอนที่จะดําเนินกิจกรรม เชน การจัดกิจกรรมที่

สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น โดยเริ่มตั้งแตการวางแผน การจัดการ การทํากิจกรรม และการ

ประเมินผล จัดใหมีฐานการเรียนรูระดับชุมชน การถายทอดองคความรูในดานตางๆ ตามความถนัด

และความชํานาญ ขยายสูอาชีพเสริม แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมดานศาสนา มีสภาอภิบาลวัด 

ผูนําหมูบานและควรมีการประชุมรวมกันระหวางวัดและครอบครัวคริสตชนคาทอลิกบานโนนแกว 

โดยมีกิจกรรมที่ทํารวมกันคือการสงเสริมความรักและศรัทธา เปนพลังที่ทําใหเกิดความเปนหนึ่ง

เดียวกันในชุมชน เชน สงบุตรหลานเขามารับการอบรมทางดานคุณธรรม จริยธรรม ความรู นิสัย 

มารยาททางสังคม การเรียนรูแหลงประวัติศาสตรของชุมชน เปนตน 

 หัตถชัย วงศมาแสน วิรัช นารินรักษ และพิเชษฐ รุงลาวัลย (2551) ไดทําการศึกษาเรื่อง 

กลุมคริสตชนพื้นฐานกับการฟนฟูชีวิตคริสตชนในอัครสังฆมณฑลทาแร – หนองแสง พบวา  

การฟนฟูคริสตชนในรูปแบบของชุมชนคริสตชนพ้ืนฐานในอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง 

ซึ่งไดทําตามแบบอยางประเทศตางๆ ที่ไดจัดตั้งชุมชนคริสตชนพ้ืนฐานเปนเวลานาน และทางสังฆ

มณฑลไดไปดูงานและนํามาปรับเปลี่ยนใหเขากับบริบทในทองถิ่นของตัวเอง ซึ่งมีรูปแบบและ

ลักษณะดังตอไปนี้ 

1)  ชุมชนคริสตชนพื้นฐานแตละกลุมมีสมาชิก 10-15 ครอบครัว  
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2) ครอบครัวในกลุมเปนบานใกลเรือนเคียง ไปมาหาสูกันไดสะดวก   

3) สมาชิกในชุมชนมาประชุมพรอมเพรียงกัน และมาประชุมตรงเวลา โดยมีคูมือการรําพึง

พระวาจาจากสํานักงานชุมชนคริสตชนพื้นฐานสังฆมณฑลเปนแนวทาง 

4) สมาชิกมีความเขาใจและมองเห็นผลดีหรือประโยชนของชุมชนคริสตชนพื้นฐาน  

5)  สมาชิกใหความรวมมือในการทํากิจกรรมของกลุมตามมติของที่ประชุม 

6) การประชุมจัดหมุนเวียนไปตามบานของสมาชิก   

7) มีการประชุมประจําเดือนในวันที่สังฆมณฑลกําหนด หากมีความจําเปนตองเลื่อนหรือ

เปลี่ยนแปลงเปนมติของที่ประชุมกลุม  

8) สมาชิกมีความกลาในการแสดงความคิดเห็น และกลาแบงปนพระวาจา แบงปน

ประสบการณชีวิต  

9) ในการประชุมสมาชิกใหเกียรติกันและกัน รับฟง ไมถกเถียงไมโตแยง ไมพูดสอดแทรก  

10) มีผูนํากลุมเปนนักประชาธิปไตย ใจกวาง เสียสละ มีความรับผิดชอบ  

11)  กลุมมีกิจกรรมที่เปนรูปธรรม เชน การเยี่ยมคนปวย การใหความชวยเหลือผูยากไร 

ขาดแคลน คนชรา เด็กกําพรา การชวยงานวัด การชวยงานสังคมในหมูบาน การชวยงานเพื่อนบาน    

12) ชุมชนคริสตชนพ้ืนฐานเชื่อมสัมพันธกับพระศาสนจักรสากล คือ อยูในความดูแลของ

พระสงฆ พระสังฆราช  (สํานักงานชุมชนคริสตชนพื้นฐานอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง, 2006) 

ดานทัศนคติและความเขาใจตอชุมชนคริสตชนพ้ืนฐานของพระสงฆ นักบวชและสัตบุรุษ 

โดยภาพ สวนใหญตอบขอคําถามไดถูกมากวาตอบผิด ซึ่งผูวิจัยคิดวาทั้งสามกลุมนี้มีความเขาใจตอ

ชุมชนคริสตชนมากพอสมควร   

ดานผลของการฟนฟูชีวิตคริสตชนจากการจัดตั้งชุมชนคริสตชนพ้ืนฐานของพระสงฆ 

นักบวช และสัตบุรุษ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก  ยกเวนดานชุมชนคริสตชนพ้ืนฐานทําให  

คริสตชนมีจิตสํานึกชวยกันอนุรักษสภาพแวดลอม/ธรรมชาติ  พระสงฆมีความคิดเห็นอยูในระดับ

ปานกลาง 
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  ดานปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานชุมชนคริสตชนพ้ืนฐาน โดยพระสงฆ 

และสัตบุรุษมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง สวนนักบวชมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก   

  วีระเทพ วาทนเสรี และภราดาทินรัตน คมกฤส (2550) ไดทําการศึกษาเรื่อง วิถีชุมชนวัด : 

พระศาสนจักรที่ทุกคนตางรวมมือกัน  พบวา วิถีชุมชนวัดเปนการดําเนินชีวิตตามวิถีทางคริสตชนที่

มีพระคริสตเจาเปนศูนยกลางในการดําเนินชีวิต ซึ่งแนววิถีทางการดําเนินชีวิตนี้ไดรับการปฏิบัติมา

ยาวนาน เริ่มตั้งแตกลุมคริสตชนสมัยแรกเริ่ม พวกเขาดําเนินชีวิตโดยมีพระคริสตเจาเปนศูนยกลาง 

โดยมีพิธีบิปงหรือพิธีบูชาขอบพระคุณเปนอาหารหลอเลี้ยงชีวิตคริสตชน อีกทั้งการชุมนุมกันเพ่ือรับ

ฟงพระวาจาของพระเจาอยางสม่ําเสมอ ฟงคําสอน คําอธิบายจากบรรดาอัครสาวก และเจริญชีวิต

เปนประจักษพยานถึงคุณคาแหงพระวรสารทามกลางเพ่ือนพ่ีนอง ในหมูพวกเขาไมมีผูใดขัดสน 

เพราะพวกเขาไดเจริญชีวิตในความรัก ความเปนหนึ่งเดียว และทุกคนตางสํานึกวาตนเองเปนสวน

หนึ่งของพระศาสนจักรที่ตองมีสวนรวม 

  ดังนั้น วิถีชุมชนวัดจึงเปนแนวทางการดําเนินชีวิตที่ไมเคยลาสมัย ตรงกันขาม อาศัยการ

ดําเนินชีวิตเปนประจักษพยานแหงพระวรสาร ซึ่งไดรับการหลอเลี้ยงดวยพิธีบูชาขอบพระคุณและ

พระวาจาที่เปนอาหารใหบรรดาคริสตชนไดเติบโตในความเชื่อ ความหวังและความรักตอพระเจา

และตอเพ่ือนมนุษยดวยกัน การดําเนินชีวิตตามวิถีชุมชนวัดยังคงสามารถนํามาเปนรูปแบบในการ

เจริญชีวิตคริสตชนสําหรับยุคสมัยปจจุบัน ดังนั้น พระศาสนจักรที่ทุกคนตางรวมมือกันจึงเปน

พระศาสนจักรที่เปนประจักษพยานถึงพระคริสตเจาในปจจุบันอยางแทจริง 



บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ คริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย จํานวน 

363,463 คน ใน 10 เขตสังฆมณฑล ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย 

 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางเปนคริสตชนคาทอลิกซึ่งสังกัดสังฆมณฑลตางๆ ทั่วประเทศจํานวน จํานวน 

400 คน (Yamane, 1973) โดยการสุมอยางงาย  รวมจํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 400 คน ทั้งนี้ได

จัดแบงตามสัดสวนของจํานวนคริสตชนในแตละสังฆมณฑล แจกแจงไดตามตารางที่ 1 

ตารางท่ี  3-1  จํานวนกลุมตัวอยาง แบงสัดสวนตามเขตการปกครอง (10 สังฆมณฑล) 
เขตปกครอง จํานวนประชากรทั้งหมด จํานวนกลุมตัวอยาง 

1. อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 115,945 128 
2. สังฆมณฑลราชบุรี 15,674 17 
3. สังฆมณฑลจันทบุรี 41,010 45 
4. สังฆมณฑลเชียงใหม 61,847 68 
5. สังฆมณฑลนครสวรรค 16,463 18 
6. สังฆมณฑลสุราษฎรธานี 7,065 8 
7. อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง 54,394 60 
8. สังฆมณฑลอุบลราชธานี 26,301 29 
9. สังฆมณฑลนครราชสีมา 6,170 7 
10. สังฆมณฑลอุดรธานี 18,594 20 

รวม 363,463 400 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับขั้นดังนี้ 

1. นําหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลจากศูนยวิจัยคนควาศาสนาและ 

วัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม จัดสงไปตามโบสถตางๆ ในแตละสังฆมณฑล ทั้ง 10 สังฆมณฑลของ

พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย 

2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2557 จนถึงวันที่ 30  

พฤษภาคม 2557 รวมใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลประมาณ 2 เดือน ไดจํานวนแบบสอบถาม

กลับคืนจํานวน 198 ชุด โดยคัดแยกแบบสอบถามที่กลุมตัวอยางตอบวา “ไมเคยเขารวม” ออก

จํานวน 45 ชุด คงเหลือแบบสอบถามที่ใชในการวิเคราะหขอมูล จํานวน  153 ชุด 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยแบงออกเปน 4 ตอน 

ดังนี้คือ 

 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบ ลักษณะของแบบสอบถามในตอนนี้เปนแบบ

เลือกตอบ  สอบถามเกี่ยวกับ สังกัดสังฆมณฑล อายุ ระยะเวลาในการเขารวมวิถีชุมชนวัด/ชุมชน 

คริสตชนพื้นฐาน และการเหตุผลในการเขารวม  รวมจํานวนทั้งสิ้น 4 ขอ 

 ตอนที่ 2  คําถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของการดําเนินงานวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสต-

ชนพื้นฐาน ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก 

ปานกลาง นอย และนอยที่สุด รวม 14 ขอ 

 ตอนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานของการเปนวิถีชุมชนวัด/ชุมชน 

คริสตชนพื้นฐาน ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด มีขอคําถามท้ังสิ้น 8 ขอ 
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 ตอนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับปจจัยที่จะนําไปสูความสําเร็จของการเปนวิถีชุมชนวัด/

ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด มีขอคําถามทั้งสิ้น 10 ขอ 

 

การทดสอบเครื่องมือในการวิจัย 

1. การหาคาความเที่ยงตรง (Validity) โดยนําแบบสอบถามไปปรึกษาผู เชี่ยวชาญ 

จํานวน 3 ทาน เพ่ือทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ของขอคําถาม

ในแตละขอแลวนํามาปรับปรุงแกไข 

2. การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวิจัยไดหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยได

นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช(Tryout) กับนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมที่ไมใช

กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน หลังจากนั้นนํามาหาคาความเชื่อมั่น โดยใชวิธีคํานวณหาคา

สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ของ Cronbach ซ่ึงผลการวิเคราะหพบวา คาความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ มีคาเทากับ 0.89  

 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยนําแบบสอบถามมาวิเคราะหและประมวลผล

ดวยเครื่องคอมพิวเตอร ดําเนินการบันทึกขอมูลลงรหัสเพ่ือเปลี่ยนขอมูลจากแบบสอบถามมาเปน

ขอมูลเชิงตัวเลขโดยการใหคะแนนดังนี้ 

 คารอยละ คํานวณไดจากสูตร ดังนี้ 

 
 เมื่อ P คือ   แทนคารอยละ 

  f  คือ  ความถี่ท่ีตองการแปลงใหเปนรอยละ 

  n  คือ  จํานวนความถี่ทั้งหมด 
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 คาเฉลี่ย (Mean) คํานวณไดจากสูตร ดังนี้ 

 
 เมื่อ      คือ  คาเฉลี่ย 

   คือ  ผลรวมของคะแนนดานนั้น 

  N      คือ  จํานวนคะแนนในกลุมตัวอยาง  

  

 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คํานวณไดจากสูตร ดังนี้ 

      

  เมื่อ S คือ  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

       คือ      ผลรวมคะแนน 

   N คือ จํานวนกลุมตัวอยาง 

 



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 ผลการวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการใชสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมความศรัทธาของ

คริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย จะนําเสนอเปน 4 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับกลุมตัวอยาง 

 ตอนที่ 2  สภาพทั่วไปของการดําเนินงานวิถีชุมชนวัด/ชมุชนคริสตชนพื้นฐาน 

 ตอนที่ 3  สภาพความสําเร็จของการดําเนินงานวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน 

 ตอนที่ 4  ปจจัยที่จะนําไปสูความสําเร็จของการเปนวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน 

 

ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับกลุมตัวอยาง 
ตารางท่ี  4-1  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสังฆมณฑล 

สังกัด จํานวน รอยละ 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 39 25.5 
อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง 25 16.3 
สังฆมณฑลราชบุรี 15 9.8 
สังฆมลฑลเชียงใหม 27 17.6 
สังฆมณฑลนครสวรรค 7 4.6 
สังฆมณฑลสุราษฎรธานี 4 2.6 
สั้งฆมณฑลนครราชสีมา 8 5.2 
สังฆมณฑลอุบลราชธานี 9 5.9 
สังฆมณฑลอุดรธานี 9 5.9 
สังฆมณฑลจันทบุรี 10 6.5 

รวม 153 100.0 
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 จากตารางที่ 4-1 พบวา กลุมตัวอยางที่สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีจํานวนมากที่สุด 

คือ จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 25.5 รองลงมาคือ สังฆมณฑลเชียงใหม มีจํานวน 27 คน คิดเปน

รอยละ 17.6 อันดับที่ 3 คือ อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง มีจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 16.3 

 
ตารางท่ี  4-2  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน รอยละ 
ต่ํากวา 18 ป 2 1.3 

18-25 ป 46 30.0 
26-33 ป 14 9.2 
34-41 ป 10 6.5 
42-49 ป 21 13.7 

50 ปขึ้นไป 60 39.3 
รวม 153 100.0 

 จากตารางที่ 4-2 พบวา กลุมตัวอยางที่ศึกษาในครั้งนี้ กลุมที่มีจํานวนมากที่สุดคือ ชวงอายุ 

50 ปขึ้นไป มีจํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 39.3 รองลงมาคือ ชวงอายุ 18 – 25 ป มีจํานวน 46 

คน คิดเปนรอยละ 30.0  สวนกลุมตัวอยางที่มีจํานวนนอยที่สุดคือ ชวงอายุ ต่ํากวา 18 ป มีจํานวน 

2 คน คิดเปนรอยละ 1.3  

 
ตารางท่ี  4-3  แสดงระยะเวลาการเขารวมวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน 

การเขารวม จํานวน รอยละ 
ไมเคยเขารวม 45 22.7 
นอยกวา 3 ป 79 40.0 

4-6 ป 50 25.3 
7-9 ป 10 5.0 

10 ปขึ้นไป 14 7.0 
รวม 198 100.0 

 
 จากตารางที่ 4-3 ระยะเวลาการเขารวมวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพื้นฐานนานเทาใดนั้น 

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเขารวม นอยกวา 3 ป มีจํานวน 79 คิดเปนรอยละ 40.0 รองลงมาคือ 
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4-6 ป มีจํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 25.3 และอันดับที่ 3 คือ ไมเคยเขารวม มีจํานวน 45 คน 

คิดเปนรอยละ 22.7   

 
ตารางท่ี  4-4  แสดงเหตุผลของการเขารวมวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพื้นฐานในครั้งแรก 

เหตุผลของการเขารวม จํานวน รอยละ 
มีเพ่ือนสัตบุรุษชักชวน 24 15.7 
คุณพอเจาวัดประชาสัมพันธ/ชักชวน 78 51.0 
เห็นการประชุมกลุมจึงสนใจเขารวม 16 10.5 
เปนผูรับผิดชอบกลุมจึงเขารวม 20 13.1 
อ่ืนๆ  15 9.8 

รวม 153 100.0 
 

 จากตารางที่ 4-4 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหเหตุผลของการเขารวมวิถีชุมชนวัด/

ชุมชนคริสตชนพื้นฐานในครั้งแรก โดยการประชาสัมพันธ/ชักชวนโดยคุณพอ มีจํานวน 78 คน คิด

เปนรอยละ 51.0 รองลงมาคือ มีเพื่อนสัตบุรุษชักชวน มีจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 15.7 และ

อันดับที่ 3 คือ เปนผูรับผิดชอบกลุมจึงเขารวม มีจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 13.1 

 
ตอนที่ 2 สภาพทั่วไปของการดําเนินงานวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน 
ตารางที่ 4-5  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของการปฏิบัติในเรื่องสภาพ 
                 ทั่วไปของการดําเนินงานวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน 
ที ่ ขอความ  S.D. ระดับ 
1 มีการแบงปนพระวาจา พรอมกับแบงปนประสบการณชีวิต 3.75 0.90 มาก 
2 จัดประชุมหมุนเวียนไปตามบานของสมาชิก 3.24 1.14 ปานกลาง 
3 ประชุมประจําเดือนในวันที่สังฆมณฑลกําหนด หากมีความ

จําเปนตองเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงเปนมติของที่ประชุม 
3.33 1.10 ปานกลาง 

4 สมาชิกในกลุมมาประชุมพรอมเพรียงกันและมาประชุมตรง
เวลา 

3.28 0.99 ปานกลาง 

5 มีคูมือรําพึงพระวาจาจากสํานักงานดานวิถีชุมชนวัด/ชุมชน 
คริสตชนพื้นฐาน สังฆมณฑลเปนแนวทาง 

3.81 1.03 มาก 

6 มีการชวยเหลือกันทั้งดานฝายกายและวิญญาณ 3.47 0.92 ปานกลาง 
7 สมาชิกมีความกลาในการแสดงความคิดเห็นและกลาแบงปน

พระวาจาแบงปนประสบการณชีวิต 
3.45 0.93 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4-5  (ตอ) 
ที ่ ขอความ  S.D. ระดับ 
8 ในการประชุมสมาชิกใหเกียรติกันและกัน รับฟง ไมถกเถียง 

ไมโตแยง ไมพูดสอดแทรก 
3.81 0.93 มาก 

9 มีกิจกรรมการเยี่ยมคนปวย 3.06 1.15 ปานกลาง 
10 มีกิจกรรมการใหความชวยเหลือผูยากไรขาดแคลน 3.01 1.13 ปานกลาง 
11 มีกิจกรรมการชวยเหลือเยี่ยมเยียนคนชรา 3.06 1.15 ปานกลาง 
12 มีกิจกรรมการชวยเหลือเยี่ยมเยียนเด็กกําพรา 2.67 1.10 ปานกลาง 
13 มีกิจกรรมการชวยงานวัด 3.86 0.91 มาก 
14 มีกิจกรรมการชวยงานสังคมในหมูบาน การชวยงานเพื่อนบาน 3.36 1.08 ปานกลาง 

รวม 3.37 0.65 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 4-5  สภาพการปฏิบัติในเรื่องสภาพทั่วไปของการดําเนินงานวิถีชุมชนวัด/

ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (   = 3.37, S.D.=0.65) หากพิจารณาใน

แตละขอ พบวา การดําเนินงานวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพื้นฐานในเรื่องการมีกิจกรรมชวยงานวัด 

มีการปฏิบัติมากที่สุด ในระดับมาก (   =3.86, S.D.=0.91)  ที่ปฏิบัติรองลงมาเทากัน 2 กิจกรรม  

1) มีคูมือรําพึงพระวาจาจากสังฆมณฑลเปนแนวทาง และ 2) ในการประชุมสมาชิกใหเกียรติกันและ

กัน ในระดับมาก (   =3.81, S.D.=1.03 และ S.D.=0.93 ตามลําดับ) และอันดับที่ 3 คือ มีการ

แบงปนพระวาจาพรอมกับแบงปนประสบการณชีวิต อยูในระดับมาก (   =3.75, S.D.=0.90) สวน

กิจกรรมที่มีการปฏิบัตินอยที่สุดคือ มีกิจกรรมการชวยเหลือเยี่ยมเยียนเด็กกําพรา ในระดับปาน

กลาง (   =2.67 , S.D.=1.10) 
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ตอนที่ 3 สภาพการดําเนินงานของการเปนวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน 
ตารางที่ 4-6  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของความสําเร็จของการ 
                 ดําเนินงานวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน  
ที ่ ขอความ X S.D. ระดับ 
1 จัดตั้งวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน มาจากขอเรียกรองของ

พระศาสนจักรระดับสากล เอเชีย และประเทศไทย 
3.75 1.01 มาก 

2 สมาชิกในกลุมอยูบานใกลเคียงกัน ไปมาหาสูกันไดสะดวก 3.78 1.01 มาก 
3 มีสมาชิกไมเกิน 10-15 ครอบครัวตอกลุม 3.62 1.07 มาก 
4 มีผูนํากลุมเปนนักประชาธปิไตย ใจกวาง เสียสละ มีความรับผิดชอบ 3.62 1.00 มาก 
5 ทานมีความเขาใจในการเขารวมวิถีชุมชนวดั/ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน 3.78 0.83 มาก 
6 ทานมองเห็นผลดีหรือประโยชนของวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชน

พื้นฐาน 
4.12 0.79 มาก 

7 สมาชิกใหความรวมมือในการทาํกิจกรรมของกลุมตามมติของที่
ประชุม 

3.64 0.88 มาก 

8 กลุมของทานอยูในความดูแลของบาทหลวงหรือพระสังฆราช 
ในสังฆมณฑลของทาน 

4.00 0.97 มาก 

รวม 3.78 0.67 มาก 
 
 จากตารางที่ 4-6  สภาพความสําเร็จของการดําเนินงานวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชน

พ้ืนฐาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X=3.78, S.D.=0.67) หากพิจารณาในแตละขอ พบวา อันดับ

ที่ 1 คือ ผูเขารวมมองเห็นผลดีหรือประโยชนของวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน อยูในระดับมาก 

(X=4.12, S.D.=0.79)  รองลงมาคือ กลุมของทานอยูในความดูแลของบาทหลวงหรือพระสังฆราช

ในสังฆมณฑลของทาน อยูในระดับมาก (X=4.00, S.D.=0.97) และอันดับที่สามเทากัน 2 รายการคือ  

1) สมาชิกในกลุมอยูบานใกลเคียงกัน ไปมาหาสูกันไดสะดวก และ 2) ทานมีความเขาใจในการเขารวมวิถี

ชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน อยูในระดับมาก (X=3.78, S.D.=1.01 และ 0.83 ตามลําดับ)  

 
 
 
 
 
 
 



58 
 

ตอนที่ 4  ปจจัยที่จะนําไปสูความสําเร็จของการเปนวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน 
ตารางที่ 4-7  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับของปจจัยความสําเร็จของการ  
                 ดําเนินงานวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน  
ที ่ ขอความ X S.D. ระดับ 
1 ทักษะดานการอานพระคัมภีรในฐานะคูมือแหงชีวิต 3.82 0.85 มาก 
2 ความเขาใจในบริบทของแตละชมุชน เชน สภาพภูมิศาสตร การ

ทําแผนที่ชุมชน ฯลฯ 
3.59 0.94 มาก 

3 การเยี่ยมเยียนเชิงอภิบาล เชน การสื่อสารขอมูลระหวางวัดกับ
ชุมชน การสวดภาวนารวมกัน การสนทนาปญหาตางๆ 

3.69 0.94 มาก 

4 ทักษะดานการแบงปนพระวาจา 3.72 0.90 มาก 
5 ความรวมมือกันระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ เชน หนวยงาน

พระคัมภีร หนวยงานคาํสอนและพิธีกรรม หนวยงานชีวิต
ครอบครัว สภาอภิบาลวัด เปนตน 

3.71 0.94 มาก 

6 การใชโอกาสสาํคัญๆ ในการดาํเนินงานวิถชีุมชนวัด/ชุมชน 
คริสตชนพืน้ฐาน 

3.67 0.92 มาก 

7 วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสื่อตางๆ ที่มีมาตรฐาน 3.42 0.94 ปานกลาง 
8 การปลูกจิตสาํนึก และความเขาใจในบทบาทของศิษยพระคริสต 3.78 0.93 มาก 
9 การดําเนินชีวิตของสมาชิกตามพระวาจา 3.76 0.84 มาก 
10 การมีกลุมสมาชิกที่ใหความสําคญัของการปฏิบัติตามพระวาจา 3.71 0.90 มาก 

รวม 3.68 0.70 มาก 
 

 จากตารางที่ 4-7  ปจจัยความสําเร็จของการดําเนินงานวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชน

พ้ืนฐาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X=3.68, S.D.=0.70) หากพิจารณาในแตละขอ พบวา ปจจัย

ความสําเร็จอันดับที่ 1 คือ ทักษะดานการอานพระคัมภีรในฐานะคูมือแหงชีวิต อยูในระดับมาก 

(X=3.82, S.D.=0.85)  ปจจัยความสําเร็จอันดับ 2 คือ การปลูกจิตสํานึก และความเขาใจในบทบาท

ของศิษยพระคริสต อยูในระดับมาก (X=3.78, S.D.=0.93) และปจจัยความสําเร็จอันดับที่ 3 คือ การ

ดําเนินชีวิตของสมาชิกตามพระวาจา อยูในระดับมาก (X=3.76, S.D.=0.84)  



บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล ขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง ปจจัยพ้ืนฐานในการเปนวิถีชุมชนวัดในประเทศไทย  คณะผูวิจัยสนใจศึกษา

เกี่ยวกับสภาพทั่วไปของการดําเนินงานวิถีชุมชนวัดในประเทศไทย และศึกษาปจจัยพ้ืนฐานใน

ความสําเร็จการเปนวิถีชุมชนวัดในประเทศไทย โดยทําการศึกษาขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปน 

คริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย ทั้ง 10 สังฆมณฑล โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ สรุปผลการวิจัยแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

1.  สภาพทั่วไปของการดําเนินงานวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพื้นฐานในประเทศไทย 

2.  ปจจัยพ้ืนฐานในความสําเร็จการเปนวิถีชุมชนวัด/เรื่องชุมชนคริสตชนพื้นฐานใน

ประเทศไทย 

 

1.  สภาพทั่วไปของการดําเนินงานวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพื้นฐานในประเทศไทย   

1.1  สภาพการปฏิบัติของการดําเนินงานวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน 

สรุปผลไดดังนี้ ระดับของการปฏิบัติในเรื่องสภาพทั่วไปของการดําเนินงานวิถีชุมชนวัด/

ชุมชนคริสตชนพ้ืนฐาน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (X = 3.37, S.D.=0.65)  หากพิจารณา

ในแตละขอ พบวา การดําเนินงานวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพ้ืนฐานในเรื่องการมีกิจกรรมชวย

งานวัด มีการปฏิบัติมากที่สุด ในระดับมาก (X =3.86, S.D.=0.91)  ที่ปฏิบัติรองลงมาเทากัน 2 

กิจกรรม 1) มีคูมือรําพึงพระวาจาจากสังฆมณฑลเปนแนวทาง และ 2) ในการประชุมสมาชิกให

เกียรติกันและกัน ในระดับมาก (X =3.81, S.D.=1.03 และ S.D.=0.93 ตามลําดับ) และอันดับที่ 3 

คือ มีการแบงปนพระวาจาพรอมกับแบงปนประสบการณชีวิต อยูในระดับมาก (X =3.75, 

S.D.=0.90) สวนกิจกรรมที่มีการปฏิบัตินอยที่สุดคือ มีกิจกรรมการชวยเหลือเยี่ยมเยียนเด็กกําพรา 

ในระดับปานกลาง(X =2.67 , S.D.=1.10) 



60 
 

1.2  สภาพความสําเร็จของการดําเนินงานของการเปนวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน 

 สรุปผลไดดังนี้ สภาพความสําเร็จของการดําเนินงานวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพ้ืนฐาน 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X=3.78, S.D.=0.67) หากพิจารณาในแตละขอ พบวา อันดับที่ 1 คือ 

ผูเขารวมมองเห็นผลดีหรือประโยชนของวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพ้ืนฐาน อยูในระดับมาก 

(X=4.12, S.D.=0.79)  รองลงมาคือ กลุมของทานอยูในความดูแลของบาทหลวงหรือพระสังฆราช

ในสังฆมณฑลของทาน อยูในระดับมาก (X=4.00, S.D.=0.97) และอันดับที่สามเทากัน 2 รายการ

คือ  1) สมาชิกในกลุมอยูบานใกลเคียงกัน ไปมาหาสูกันไดสะดวก และ 2) ทานมีความเขาใจในการ

เขารวมวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพ้ืนฐาน อยูในระดับมาก (X=3.78, S.D.=1.01 และ 0.83 

ตามลําดับ)  

 

2.  ปจจัยพื้นฐานในความสําเร็จการเปนวิถีชุมชนวัด/เรื่องชุมชนคริสตชนพื้นฐานในประเทศ

ไทย 

 สรุปผลไดดังนี้  ปจจัยความสําเร็จของการดําเนินงานวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพ้ืนฐาน 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X=3.68, S.D.=0.70) หากพิจารณาในแตละขอ พบวา ปจจัย

ความสําเร็จอันดับที่ 1 คือ ทักษะดานการอานพระคัมภีรในฐานะคูมือแหงชีวิต อยูในระดับมาก 

(X=3.82, S.D.=0.85)  ปจจัยความสําเร็จอันดับ 2 คือ การปลูกจิตสํานึก และความเขาใจในบทบาท

ของศิษยพระคริสต อยูในระดับมาก (X=3.78, S.D.=0.93) และปจจัยความสําเร็จอันดับที่ 3 คือ 

การดําเนินชีวิตของสมาชิกตามพระวาจา อยูในระดับมาก (X=3.76, S.D.=0.84)  
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อภิปรายผล 

สภาพการปฏิบัติของการดําเนินงานวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพ้ืนฐาน โดยภาพรวมมีการ

ปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง   โดยพบวา การดําเนินงานวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพ้ืนฐานในเรื่อง

การมีกิจกรรมชวยงานวัด มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ซี่งสอดคลองกับ หัตถชัย วงศมาแสน(2551) 

ที่ไดศึกษาเรื่อง กลุมคริสตชนพ้ืนฐานกับการฟนฟูชีวิตคริสตชนในอัครสังฆมณฑลทาแร -หนองแสง 

พบวา ชุมชนคริสตชนพ้ืนฐานทําใหคริสตชนใหความรวมมือกับทางวัดในระดับมาก  อีกทั้งยังทําให 

คริสตชนมีสวนรวมในพระศาสนจักรระดับวัดมากยิ่งข้ึน   

มีคูมือรําพึงพระวาจาจากสังฆมณฑลเปนแนวทาง และในการประชุมสมาชิกใหเกียรติกัน

และกัน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  สอดคลองกับ การประกาศขาวดีในโลกสมัยใหม (Evangelli 

Nuntiandi)  ที่วา หลีกเลี่ยงการโตแยงที่ติดเปนนิสัย ตลอดจนการวิพากษวิจารณจนเกินไป โดยอาง

วาตองการความจริงและการรวมมือ กลุมคริสตชนพ้ืนฐานตองมีความซื่อสัตยอยางมั่นคงตอ 

พระศาสนจักรทองถิ่นท่ีตนสังกัด และตอพระศาสนจักรสากล (พระสันตะปาปาเปาโลที่ 6, 1988) 

มีการแบงปนพระวาจาพรอมกับแบงปนประสบการณชีวิต มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

สอดคลองกับ สอดคลองกับ การประชุมสหพันธสภาพระสังฆราชแหงเอเชีย ครั้งที่ 5 ณ บันดุง (ค.ศ. 

1990) ที่วา ในชุมชนเหลานั้น พวกเขาภาวนาและแบงปนพระวรสารของพระเยซูเจาดวยกัน ดําเนิน

ชีวิตตามพระวรสารในชีวิตประจําวัน ในขณะที่พวกเขาสนับสนุนกันและกันและทํางานรวมกัน 

จนกระท่ังพวกเขารวมมี “น้ําหนึ่งใจเดียวกัน” 

สภาพความสําเร็จของการดําเนินงานวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน พบวา อันดับที่ 1 

คือ ผูเขารวมมองเห็นผลดีหรือประโยชนของวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพ้ืนฐาน ซึ่งสอดคลองกับ

การดําเนินงานของชุมชนคริสตชนยอยที่ทรีวานดรัม ประเทศอินเดีย จากการสัมผัสประสบการณ

ตรงจากการดําเนินงานของกลุมคริสตชนยอยในวัดตางๆ ในอัครสังฆมณฑลทรีวานดรัม พบวา 

ชุมชนคริสตชนยอยๆ เจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง เกิดจากทุกคนในสังฆมณฑลมีวิสัยทัศนรวม

ตรงกัน  และทุกคนในชุมชนวัดมีสวนรวมอยางมีชีวิตชีวา ตางคนตางมีบทบาทและมีความ

รับผิดชอบชัดเจน มีความเปนจิตหนึ่งใจเดียวกัน ความรัก และความมีน้ําใจตอนรับผูมาเยือนของ
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ชุมชน  คริสตชนยอยๆ เปนที่นาชื่นชมมาก (การประชุม AsIPA ครั้งที่ 4 ณ ศูนยมาเรียรานี  

ทรีวานดรัม ประเทศอินเดีย, 2006) 

รองลงมาคือ ไดรับการดูแลเอาใจใสจากบาทหลวงหรือพระสังฆราชในสังฆมณฑล ซึ่ง

เปนไปตาม พระสมณสาสนการประกาศขาวดีในโลกสมัยใหม (Evangelli Nuntiandi) (พระ

สันตะปาปาเปาโลที่ 6, 1988)  ที่วา ชุมชนเหลานี้กําลังเติบโตขึ้นในสวนตางๆ ของพระศาสนจักรซึ่ง

แมในพื้นที่เดียวกันก็มีความแตกตางหลากหลาย บางพ้ืนที่เกิดข้ึนและเจริญพัฒนาภายในชุมชมวัด มี

สวนรวมในความเปนไปของชุมชนวัด โดยรับการหลอเลี้ยงจากคําสอนของพระศาสนจักรและจากผู

อภิบาล 

และอันดับที่สามเทากัน 2 รายการคือ  1) สมาชิกในกลุมอยูบานใกลเคียงกัน ไปมาหาสูกัน

ไดสะดวก และ 2) มีความเขาใจในการเขารวมวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพ้ืนฐาน  สอดคลองกับ 

สมเด็จพระสันตะปาปา ยอหน ปอลที่ 2 (2000)  ที่วา  กลุมคริสตชนยอยจึงเปนหนทางที่มี

ประสิทธิภาพในการสงเสริมความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันและการมีสวนรวมในกิจกรรมของวัดและ

ในสังฆมณฑล และเปนพลังอันแทจริงในการประกาศพระวรสาร กลุมยอยๆ เหลานี้จะชวยให

สัตบุรุษเจริญชีวิตเยี่ยงกลุมชนผูมีความเชื่อ อธิษฐานภาวนาและรักกันและกัน ดังเชน กลุมคริสตชน

รุนแรก พวกเขามีจุดประสงคที่จะชวยใหสมาชิกเจริญชีวิตตามแนวพระวรสาร ดวยจิตตารมณแหง

ความรักและรับใชกันและกันฉันพ่ีนอง จึงนับเปนจุดเริ่มตนที่มั่นคงในการเสริมสรางสังคมใหม เปน

การแสดงออกซ่ึงอารยธรรมแหงความรัก 

 ปจจัยความสําเร็จของการดําเนินงานวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพ้ืนฐาน พบวา ปจจัย

ความสําเร็จอันดับที่ 1 คือ ทักษะดานการอานพระคัมภีรในฐานะคูมือแหงชีวิต  ซึ่งสอดคลองกับการ

ประชุม AsIPA ครั้งที่ 3 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี (2003) ที่วา  ครอบครัวคริสตชนจํานวนไมนอย

หันมาใชพระวาจาในการภาวนาตามบานและรวมชวยเหลือกัน ทําใหครอบครัวซึ่งเปน “พระ 

ศาสนจักรระดับบาน” สามารถมีบทบาทประกาศขาวดีไดเดนชัดมากขึ้น 

ปจจัยความสําเร็จอันดับ 2 คือ การปลูกจิตสํานึกและความเขาใจในบทบาทของศิษยพระ

คริสต สอดคลองกับภราดาทินรัตน คมกฤส  ที่กลาวไววา  กลุมยอยตางๆ เหลานี้ชวยใหคริสตชน



63 
 

ดําเนินชีวิตอยูในฐานะชุมชนที่มีความเชื่อ ชุมชนแหงการภาวนา และเปนชุมชนที่เปยมดวยความรัก

เหมือนดังเชนคริสตชนในยุคแรก พวกเขามุงหวังชวยบรรดาสมาชิกในหมูคณะของตนใหดําเนินชีวิต

ตามขาวดีของพระคริสตเจา ดวยเจตนารมณแหงความรักและการรับใชฉันพ่ีนอง ดังนั้นจึงเปน

จุดเริ่มตนที่มั่นคงในการสรางสังคมใหมที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมแหงความรัก พรอมกันกับบรรดา

พระสังฆราชที่รวมประชุมสมัชชา พระสันตะปาปาขอสนับสนุนใหพระศาสนจักรในเอเชียถือวา 

ชุมชนพ้ืนฐานเหลานี้สามารถเปนวิธีปฏิบัติที่ไดผลในการประกาศขาวดีของพระศาสนจักร (ภราดา

ทินรัตน, 2549) และสอดคลองกับการประชุม AsIPA ครั้งที่ 4 ณ ศูนยมาเรียรานี  

ทรีวานดรัม ประเทศอินเดีย (2006)  ที่วา  ความหวังและความใฝฝนของเรา  พระศาสนจักรใน

เอเชียกําลังกาวเขาสูสภาวะใหมของการเปนศิษยและการทําหนาที่ในฐานะศิษยของพระคริสตเจา

เริ่มตนขึ้นพรอมกับการทาทายหลายประการ  ในทวีปเอเชีย ชุมชนวัดจะตองเปนเชื้อแปง คริสตชน

ทุกคนจะตองเปนผูที่ไดรับความสวางจากพระวรสาร ไดรับพลังจากศีลศักดิ์สิทธิ์ตางๆ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งศีลมหาสนิท และมีความกลาที่จะประกาศขาวดี   เพ่ือจะมุงไปสูความใฝฝนนี้ เราขอเสนอ

แนวปฏิบัติดังตอไปนี้ 

และปจจัยความสําเร็จอันดับที่ 3 คือ การดําเนินชีวิตของสมาชิกตามพระวาจา สอดคลอง

กับพระสมณสาสน บทบาทและพันธกิจของคริสตชนฆราวาสในพระศาสนจักรและโลก       

(Christifideles Laici) (สมเด็จพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ที่2, 1992) ที่วา ทุกกลุมจําเปนตอง

ไดรับผลประโยชนจากพระวาจาและพระหรรษทานแหงพระวรสาร และจําเปนตองนําพระวรสาร

ไปสูพวกเขาใหตรงกับสภาพแวดลอมตางๆ ของชีวิต   

  

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1.  ควรมีการศึกษาเฉพาะเจาะจงในแตละเขตการปกครอง เพราะแตละที่แตละแหงก็มี

บริบทที่แตกตางกัน 
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แบบสอบถาม 

 แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “ปจจัยพื้นฐานในการเปนวิถีชุมชนวัดใน
ประเทศไทย” ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือสอบถามสภาพทั่วไปของการดําเนินงานวิถีชุมชนวัดในประเทศไทย 
และศึกษาปจจัยพื้นฐานในความสําเร็จการเปนวิถีชุมชนวัดในประเทศไทย แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 4 
ตอน ขอความกรุณาใหทานชวยตอบตามความเปนจริงที่สอดคลองกับการปฏิบัติของทานมากท่ีสุด  

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นและความเปนจริงของทาน 

ตอนที ่1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1. สังฆมณฑลที่สังกัด 
 � 1) อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   � 2) อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง 
 � 3) สังฆมณฑลราชบุรี    � 4) สังฆมณฑลเชียงใหม 
 � 5) สังฆมณฑลนครสวรรค   � 6) สังฆมณฑลสุราษฎรธานี 
 � 7) สังฆมณฑลนครราชสีมา   � 8) สังฆมณฑลอุบลราชธานี 
 � 9) สังฆมณฑลอุดรธานี   � 10) สังฆมณฑลจันทบุรี 

2. อาย ุ .............................. ป 

3. ทานเขารวมวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน (Basic Christian Communities หรือ BCCs) 
นานเทาใด 
 � 1) ไมเคยเขารวม (ไมตองตอบแบบสอบถามขออ่ืน ขอบคุณในความกรุณา)  
 � 2) นอยกวา 3 ป � 3) 4-6 ป  � 4) 7-9 ป � 5) 10 ปขึ้นไป 

4. ทานเขารวมวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน ครั้งแรกอยางไร 
 � 1) มีเพ่ือนสัตบุรุษชักชวน  � 2) คุณพอเจาวัดประชาสัมพันธ/ชักชวน 

� 3) เห็นการประชุมกลุมจึงสนใจเขารวม � 4) เปนผูรับผิดชอบกลุมจึงเขารวม 
� 5) อ่ืนๆ โปรดระบุ....................................................................................................... 
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ตอนที่ 2 สภาพทั่วไปของการดําเนินงานวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน 
 วิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพ้ืนฐานที่ทานเขารวมอยูในปจจุบัน มีการปฏิบัติในหัวขอตอไปนี้
อยางไร อยูในระดับใด โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับระดับการปฏิบัติในปจจุบันมากที่สุด 
หากมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือความคิดเห็นอื่นๆ กรุณาเขียนเพิ่มเติมในชอง “ความคิดเห็นอ่ืนๆ” 

ขอความ 

ระดับการปฏิบัติ 

ความคิดเห็นอื่นๆ 5
มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
นอย 

1 
นอย
ที่สุด 

1. มีการแบงปนพระวาจา พรอมกับแบงปน
ประสบการณชีวิต 

      

2. จัดประชุมหมุนเวียนไปตามบานของสมาชิก       
3. ประชุมประจําเดือนในวันที่สังฆมณฑลกําหนด 
หากมีความจําเปนตองเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงเปน
มติของที่ประชุม 

      

4.สมาชิกในกลุมมาประชุมพรอมเพรียงกันและมา
ประชุมตรงเวลา 

      

5.มีคูมือรําพึงพระวาจาจากสํานักงานดานวิถีชุมชน
วัด/ชุมชนคริสตชนพ้ืนฐาน สังฆมณฑลเปนแนวทาง 

      

6.มีการชวยเหลือกันทั้งดานฝายกายและวิญญาณ       
7.สมาชิกมีความกลาในการแสดงความคิดเห็นและ
กลาแบงปนพระวาจาแบงปนประสบการณชีวิต 

      

8.ในการประชุมสมาชิกใหเกียรติกันและกัน  
รับฟง ไมถกเถียงไมโตแยง ไมพูดสอดแทรก 

      

9.มีกิจกรรมการเยี่ยมคนปวย        
10.มีกิจกรรมการใหความชวยเหลือผูยากไรขาด
แคลน  

      

11.มีกิจกรรมการชวยเหลือเยี่ยมเยียนคนชรา        
12.มีกิจกรรมการชวยเหลือเยี่ยมเยียนเด็กกําพรา        
13.มีกิจกรรมการชวยงานวัด        
14.มีกิจกรรมการชวยงานสังคมในหมูบาน การ
ชวยงานเพื่อนบาน 

      

15. อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................. 
................................................................................. 
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ตอนที่ 3 สภาพการดําเนินงานของการเปนวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน 
ใหทานพิจารณาวากลุมชุมชนคริสตชนพ้ืนฐานที่ทานรวม มีสภาพ/ลักษณะตอไปนี้เพียงใด โปรด

ทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับความเห็นที่แทจริงของทาน  หากมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือความ
คิดเห็นอื่นๆ กรุณาเขียนเพ่ิมเติมในชอง “ความคิดเห็นอ่ืนๆ” 

ขอความ 

ระดับความสําเร็จ 

ความคิดเห็นอื่นๆ 5
มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
นอย 

1 
นอย
ที่สุด 

1.จัดตั้งวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชน
พ้ืนฐาน มาจากขอเรียกรองของพระศาสน
จักรระดับสากล เอเชียและประเทศไทย 

      

2. สมาชิกในกลุมอยูบานใกลเคียงกัน ไป
มาหาสูกันไดสะดวก 

      

3. มีสมาชิกไมเกิน 10-15 ครอบครัวตอ
กลุม 

      

4.มีผูนํากลุมเปนนักประชาธิปไตย  
ใจกวาง เสียสละ มีความรับผิดชอบ 

      

5.ทานมีความเขาใจในการเขารวมวิถีชุมชน
วัด/ชุมชนคริสตชนพ้ืนฐาน 

      

6.ทานมองเห็นผลดีหรือประโยชนของวิถี
ชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพ้ืนฐาน 

      

7.สมาชิกใหความรวมมือในการทํากิจกรรม
ของกลุมตามมติของที่ประชุม 

      

8.กลุมของทานอยูในความดูแลของ
บาทหลวงหรือพระสังฆราชในสังฆมณฑล
ของทาน 
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ตอนที่ 4 ทานคิดวาปจจัยใดที่จะนําไปสูความสําเร็จของการเปนวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพื้นฐาน 
ทานคิดวาปจจัยใดตอไปนี้ที่จะสงผลใหการดําเนินงานวิถีชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพ้ืนฐาน 

ประสบความสําเร็จ  โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นที่แทจริงของทาน  หากมี
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือความคิดเห็นอื่นๆ กรุณาเขียนเพิ่มเติมในชอง “ความคิดเห็นอ่ืนๆ” 

ปจจัยสูความสําเร็จ 

ระดับความสําเร็จ 

ความคิดเห็นอ่ืนๆ 
5

มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
นอย 

1 
นอย
ที่สุด 

1.ทักษะดานการอานพระคัมภีรในฐานะคูมือ
แหงชีวิต 

      

2. ความเขาใจในบริบทของแตละชุมชน เชน 
สภาพภูมิศาสตร การทําแผนที่ชุมชน ฯลฯ 

      

3. การเยี่ยมเยียนเชิงอภิบาล เชน การสื่อสาร
ขอมูลระหวางวัดกับชุมชน การสวดภาวนา
รวมกัน การสนทนาปญหาตาง ๆ 

      

4. ทักษะดานการแบงปนพระวาจา       
5. ความรวมมือกันระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน หนวยงานพระคัมภีร หนวยงาน
คําสอนและพิธีกรรม หนวยงานชีวิตครอบครัว 
สภาอภิบาลวัด เปนตน 

      

6. การใชโอกาสสําคัญ ๆ ในการดําเนินงานวิถี
ชุมชนวัด/ชุมชนคริสตชนพ้ืนฐาน 

      

7. วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และสื่อตาง ๆ ที่มี
มาตรฐาน 

      

8. การปลูกจิตสํานึก และความเขาใจใน
บทบาทของศิษยพระคริสต 

      

9.การดําเนินชีวิตของสมาชิกตามพระวาจา       
10. การมีกลุมสมาชิกที่ใหความสําคัญของการ
ปฏิบัติตามพระวาจา 

      

11. อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................................... 
.................................................................... 
................................................................... 

      

 
**ขอขอบพระคุณทุกทานที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามนี้** 


