ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม ตระหนักถึงบทบาทหนาที่ในฐานะเปนสวนหนึ่ง
ของวิทยาลัยแสงธรรม ที่มีภารกิจในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
การวิจัยที่เปนอัตลักษณของศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม คือ
การวิจัยรับใชสถาบัน รับใชพระศาสนจักรฯ และการเชื่อมโยงเครือขายงานวิจัยกับสถาบันตางๆใน
แผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2551 ศูนยวิจัยฯ ไดกําหนดโครงการวิจัยเพื่อตอบสนองภารกิจ
ดังกลาว และดําเนินการอยางจริงจัง รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัย นอกจากนั้นไดสราง
เครือขายเพื่อการดําเนินงานวิจัยจะไดเชื่อมโยงกับองคกรที่เกี่ยวของตามภารกิจของศูนยวิจัย
งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิก”
เปนสวนหนึ่งของ “งานวิจัยดานการอภิบาลและแพรธรรม และงานสํารวจและวิเคราะหความ
ตองการในการฝกอบรมดานศาสนสัมพันธแกคริสตชนคาทอลิก” ในแผนปฏิบัติงานปการศึกษา
2550 - 2551 ของศูนยวิจัยฯ ที่ใหความสําคัญตอการดําเนินงานตามภารกิจ ตามอัตลักษณของการ
ทํางานวิจัยของศูนยวิจัยฯ
ขอขอบคุณ บาทหลวง ดร.ลือชัย ธาตุวิสัย บาทหลวง ดร.สุรชัย ชุมศรีพันธุ บาทหลวง
บุญเลิศ สรางกุศลในพสุธา และ อาจารยทิพอนงค รัชนีลัดดาจิต ที่รวมกันทําวิจัยขึ้น จนสําเร็จ
ลุลวงตามกําหนดการ
อาจารย พิเชษฐ รุงลาวัลย
รองผูอํานวยการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
ปฏิบัติการแทนผูอํานวยการฯ

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคศึกษาเพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธที่
เหมาะสมกับคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย 2) เพื่อศึกษารูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธที่
เหมาะสมกับคริ สตชนคาทอลิกแตละสังฆมณฑล และ3) เพื่อเปรียบเทียบวิธีการจัด อบรม
ศาสนสัมพันธระหวางคริสตชนที่มีแตกตางกันในแตละสังฆมณฑล อายุ และประสบการณการ
อบรมดานศาสนสัมพันธ กลุมตัวอยาง ไดแก เปนคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยจํานวน 200
คน สุมจาก 10 สังฆมณฑลทั่วประเทศ ใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling)
การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามรูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสต
ศาสนจักรคาทอลิกใช การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติบรรยาย ไดแก การแจกแจงความถี่
คารอยละและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอางอิง ไดแก การทดสอบดวยคาทีและการวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบทางเดียว
ผลการวิจัยพบวา
1. รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิก
1.1 เนื้อหาการอบรมเรื่องจุดประสงคและวิธีการของศาสนสัมพันธมีความเหมาะสม
ในการจัดอบรมศาสนสัมพันธมากที่สุด รองลงมา ไดแก เรื่องพื้นฐานคําสอนที่เหมาะสมกับแตละ
ศาสนา อันดับสุดทาย ไดแก เรื่องกฎหมายคริสตศาสนจักรคาทอลิกเรื่องศาสนสัมพันธ คริสตชน
คาทอลิกในประเทศไทยเห็นวามีความเหมาะสมในการจัดอบรมศาสนสัมพันธนอยที่สุด
1.2 วิธีการจัดอบรมศาสนสัมพันธ คริสตชนคาทลิกในประเทศไทยเห็นวาวิธีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณดานวัฒนธรรมระหวางศาสนามีความเหมาะสมสูงที่สุดและเห็นวาวิธีการ
ประชุมทางวิชาการระหวางศาสนามีความเหมาะสมต่ําที่สุด
1.3 ชนิดของสื่อที่ใช คริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยเห็นวารายการโทรทัศนเปน
ชนิดของสื่อที่มีความเหมาะสมในการจัดอบรมศาสนสัมพันธมากที่สุด รองลงมา ไดแก ซีดี/
สื่ออิเลกทรอนิกส อันดับสุดทาย ไดแก กิจกรรมเกม/เพลงประกอบทา คริสตชนไทยเห็นวากิจกรรม
เกม/เพลงประกอบทาเปนชนิดของสื่อที่มีความเหมาะสมในการจัดอบรมศาสนสัมพันธนอยที่สุด
1.4 กลุมเปาหมายในการจัดอบรมศาสนสัมพันธ คริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย
เห็นวากลุมเยาวชนมีความเหมาะสมสูงที่สุดและเห็นวากลุมผูสูงอายุมีความเหมาะสมต่ําที่สุด

1.5 ผูใหการอบรม คริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยเห็นวามุขนายก/บาทหลวง/
นักบวช เปนผูใหการอบรมที่มีความเหมาะสมในการจัดอบรมศาสนสัมพันธมากที่สุด รองลงมา
ไดแก องคกรศาสนสัมพันธ อันดับสุดทาย ไดแก ผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง/นักบวช คริสตชน
คาทอลิกในประเทศไทยเห็นวาผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง/นักบวช เปนผูใหการอบรมที่มีความ
เหมาะสมในการจัดอบรมศาสนสัมพันธนอยที่สุด
1.6 ระยะเวลาในการจัดอบรมศาสนสัมพันธ คริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยเห็น
วาระยะเวลา 2 วันมีความเหมาะสมสูงที่สุดและเห็นวาระยะเวลา 1 วันมีความเหมาะสมต่ําที่สุด
2. ผลการเปรียบเทียบรูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธ
2.1 คริสตชนคาทอลิกที่อยูในสังฆมณฑลตางกันจะใชวิธีการจัดอบรมศาสนสัมพันธ
ตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 คริสตชนคาทอลิกที่อายุตางกันจะใชวิธีการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทาง
คริสตศาสนจักรคาทอลิกแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
2.3 คริสตชนคาทอลิกที่มีประสบการณอบรมดานศาสนสัมพันธตางกันใชวิธีการจัด
อบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิกแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
คําสําคัญ :

1) รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธ 2) คริสตศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย

Abstract
The purposes of this research were to 1) study the suitable inter – religious training for
Thai Christians 2) study the suitable inter- religions training for Thai Christians of each diocese
and 3) compare the procedure of inter-religions training among Christians in diocese, age and
experience in inter-religions training are different. The samples are 200 Thai Christian from 10
dioceses by stratified random sampling. The research instrument is questionnaire about the format
of Catholic inter-religious training. The quantitative analysis is descriptive statistics: frequency
(f), percentage (%) and standard deviation ( S.D. ) The relevant statistics is T-test and one-way
variance analysis.
The research findings are as the follows:1. The procedure of inter-religious training :
1.1 The training content: objectives and processes of inter-religious and high, the
suitable moral bases for each religion and the low of ecclesiastical ruling power about interreligious respectively.
1.2 The inter-religious training procedure: The procedure of experience interchange
in each religious culture is high and the academic conference in each religion is low.
1.3 The mass media: The T.V. program is the most suitable media for inter-religious
training, CD / electronic equipment and games / songs are the least suitable respectively.
1.4 The inter-religions training group: youths are the most suitable and the aged are
the least suitable.
1.5 The trainers: The bishop/priest/clergyman are the most suitable trainers, interreligious organization and novice are the least suitable in training.
1.6 The period of training: two days is the most suitable and one day is the least.
2. The comparative result in procedure of training
2.1 The procedure according to Catholic in each diocese is differently significant at
the level. 05

2.2 The procedure in training for different ages is differently insignificant.
2.3 The different experience in inter-religious trainees with the procedure is
differently insignificant.
Key words:

1) Inter – Religious Training

2) The Catholic Church in Thailand

งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิก”
มีวัตถุประสงคศึกษาเพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธที่เหมาะสมกับคริสตชน
คาทอลิกในประเทศไทย 2) เพื่อศึกษารูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธที่เหมาะสมกับคริสตชน
คาทอลิกแตละสังฆมณฑล และ3) เพื่อเปรียบเทียบวิธีการจัดอบรมศาสนสัมพันธระหวางคริสตชนที่
มีแ ตกตางกั นในแตละสังฆมณฑล อายุ และประสบการณการอบรมดานศาสนสั มพัน ธ กลุม
ตัวอยาง ไดแก เปนคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยจํานวน 200 คน สุมจาก 10 สังฆมณฑลทั่ว
ประเทศ ใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified random sampling) การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถามรูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิกใช การ
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติบรรยาย ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละและคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติอางอิง ไดแก การทดสอบดวยคาทีและการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
ปการศึกษา 2550 – 2551 ที่รับพิจารณาและอนุมัติใหงานวิจัยชิ้นนี้สามารถดําเนินการ และรับทุน
การวิจัยจากศูนยวิจัยฯ
หวังเปนอยางยิ่งวา ผลการศึกษาวิจัยนี้ จะเปนขอมูลที่เปนประโยชนตอการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิกในอนาคตตอไป
คณะผูวจิ ัย
28 กุมภาพันธ 2552

ภาคผนวก ก
รายนามผูทรงคุณวุฒิ / ที่ปรึกษางานวิจัย / คณะกรรมการศูนยวิจัยฯ

1. รายนามผูทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษาในการวิจัย
1.1 บาทหลวง ดร. ออกัสติน สุกีโย ปโตโย, เอส.เจ คณบดีคณะมนุษยศาสตร
และหัวหนาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
วิทยาลัยแสงธรรม
1.2 บาทหลวงวีรศักดิ์ วนาโรจนสุวิช
กรรมการสภาวิทยาลัยแสงธรรม
อดีตอธิการบดี อดีตคณบดี
คณะมนุษยศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม
1.3 บาทหลวงวุฒิชัย อองนาวา
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
วิทยาลัยแสงธรรม
1.4 ศ. กีรติ บุญเจือ
ราชบัณฑิตสาขาปรัชญา
ที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ
สาขาวิชาปรัชญา/ปรัชญาและศาสนา
วิทยาลัยแสงธรรม
1.5 รศ. ดร. สุมาลี จันทรชะลอ
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี

รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิก

2. คณะกรรมการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

บาทหลวงวุฒชิ ัย อองนาวา
บาทหลวงวิรัช นารินรักษ
บาทหลวง ดร. ออกัสติน ปโตโย
มุขนายกวีระ อาภรณรัตน
บาทหลวง ดร.ลือชัย ธาตุวิสัย
บาทหลวงเจริญ วองประชานุกูล
นายพีรพัฒน ถวิลรัตน
นายพิเชษฐ รุง ลาวัลย
นายทวีศักดิ์ เดชาเลิศ
นายมนตสิงห ไกรสมสุข
นางสาวทิพอนงค รัชนีลัดดาจิต
นางสาวสุจิตตรา จันทรลอย
นางสาวอิสรีย กิจสวัสดิ์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ภาคผนวก ข
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิก
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบการจั ด อบรมศาสนสั ม พั น ธ ที่
เหมาะสมตามแนวทางของคริสตศาสนจักรคาทอลิก
2. แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธ
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะสําหรับการจัดอบรมศาสนสัมพันธ
3. ผูตอบแบบสอบถามนี้ ไดแก คริสตชนคาทอลิกจาก 10 สังฆมณฑลในประเทศไทย
4. การแสดงความคิด เห็น ของทา นจะเปน ข อมู ล สํ า คั ญ ในการกํ า หนดรู ป แบบการจั ด
อบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย กรุณา
ตอบใหครบทุกขอทุกตอน และอานคําชี้แจงในแตละตอนใหครบถวน
5. ขอความกรุณาสงแบบสอบถามที่ตอบเรียบรอยแลวใหกับผูเก็บขอมูล หรือจัดสงให
ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน
2551
6. ขอขอบพระคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามนี้

ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยาลัยแสงธรรม

รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิก

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม
โปรดกาเครื่องหมาย 9 ลงในชอง ( ) หรือเติมคําตอบในชองหนาขอความที่ตรงกับ
ความเปนจริงของทาน
1) สังกัดสังฆมณฑล ( ) กรุงเทพฯ
( ) อุดรธานี
( ) จันทบุรี
( ) นครสวรรค
( ) ทาแร-หนองแสง
( ) สุราษฎรธานี
( ) เชียงใหม
( ) ราชบุรี
( ) อุบลราชธานี
( ) นครราชสีมา
2) อายุ
.................................. ป
3) ประสบการณเขารับการอบรมศาสนสัมพันธ
( ) เคยไดรับการอบรม
( ) ไมเคยไดรับการอบรม
ตอนที่ 2 รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธ
2.1 เนื้อหาการอบรมศาสนสัมพันธ
ทานเห็นวาเนือ้ หาเรื่องศาสนสัมพันธเหลานี้เหมาะสําหรับการอบรมศาสนสัมพันธมากนอย
เพียงใด โปรดทําเครื่องหมาย 9 ในที่ตรงกับความคิดเห็นทานมากทีส่ ุด
มาก
นอย
ระดับความคิดเห็น
เนื้อหาการอบรมศาสนสัมพันธ
5
4
3
2
1
1. ประวัติของศาสนสัมพันธ
2. จุดเดน-จุดบกพรองของศาสนสัมพันธ
3. จุดประสงคและวิธีการของศาสนสัมพันธ
4. พื้นฐานคําสอนที่เหมาะกับแตละศาสนา
5. ธรรมล้ําลึกของความเปนเอกภาพ
6. กฎหมายคริสตศาสนจักรคาทอลิกเรื่องศาสน
สัมพันธ

2.2 วิธีการจัดอบรมศาสนสัมพันธ
ทานคิดวาวิธีการจัดอบรมศาสนสัมพันธควรเปนแบบใดมากที่สุด โปรดทําเครื่องหมาย
9หนาขอความที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด (เลือกเพียง 1 ขอเทานั้น)
( ) 1. การบรรยายเนื้อหาทางวิชาการ
( ) 2. การประชุมทางวิชาการระหวางศาสนา
( ) 3. การสัมมนาศาสนสัมพันธระดับทองถิ่นและสากล
( ) 4. การแลกเปลี่ยนประสบการณดานวัฒนธรรมระหวางศาสนา
( ) 5. การภาวนารวมกันเพื่อความเปนเอกภาพ
( ) 6. การพบปะระหวางนักศึกษาของคริสตศาสนจักรคาทอลิกและชุมชนอื่น ๆ
2.3 ชนิดของสือ่ ที่ใช
ทานเห็นวาสื่อเหลานี้เหมาะสําหรับการอบรมศาสนสัมพันธมากนอยเพียงใด โปรดทํา
เครื่องหมาย 9 ในที่ตรงกับความคิดเห็นทานมากที่สุด
มาก
นอย
ระดับความคิดเห็น
ชนิดของสื่อทีใ่ ช
5
4
3
2
1
1. หนังสือ/เอกสารประกอบคําบรรยาย
2. รายการวิทยุ
3. รายการโทรทัศน
4. ซีดี/หนังสืออิเลกทรอนิกส
5. กิจกรรมเกม/เพลงประกอบทา
2.4 กลุมเปาหมายสําหรับการจัดอบรม
ทานคิดวากลุมเปาหมายใดเหมาะสําหรับการเผยแพรความรูดานศาสนสัมพันธมากที่สุด
โปรดทําเครื่องหมาย9หนาขอความที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด (เลือก 1 ขอเทานั้น)
( ) 1. เด็กนักเรียน อายุ 6-14 ป
( ) 2. เยาวชน อายุ 15-24 ป
( ) 3. ผูใหญ อายุ 25-54 ป
( ) 4. ผูสูงอายุ อายุ 55 ปขึ้นไป
(โปรดพลิกดานหลัง)

รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิก

2.5 ผูใหการอบรมศาสนสัมพันธ
ทานเห็นวาใครมีความเหมาะสมสําหรับการเปนผูอบรมศาสนสัมพันธ โปรดทํา
เครื่องหมาย 9 ในที่ตรงกับความคิดเห็นทานมากที่สุด
มาก
นอย
ระดับความคิดเห็น
ชนิดของสื่อทีใ่ ช
5
4
3
2
1
1. มุขนายก/บาทหลวง/นักบวช
2. ผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง/นักบวช
3. ครูสอนคริสตศาสนธรรม
4. องคกรศาสนสัมพันธ
5. กลุมคริสตชนคาทอลิกตางๆ
2.6 ระยะเวลาในการอบรม
ทานคิดวาควรใชเวลาในการจัดอบรมดานศาสนสัมพันธกี่วันจึงจะเหมาะสม โปรดทํา
เครื่องหมาย9หนาขอความที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด (เลือก 1 ขอเทานั้น)
( ) 1. ใชเวลา 1 วัน
( ) 2. ใชเวลา 2 วัน
( ) 2. ใชเวลา 3 วัน
( ) 4. ใชเวลามากกวา 3 วันขึ้นไป
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะสําหรับการจัดอบรมศาสนสัมพันธ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกีย่ วกับการจัดอบรมศาสนสัมพันธเพื่อใหรูปแบบการอบรมมีความ
สมบูรณครบถวน เพื่อชวยใหคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยมีความกาวหนา สรางความ
เปนหนึ่งเดียวในระหวางพีน่ อ งแตละศาสนา
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ณ เวลานี้ ควรใหความสําคัญตอความเขาใจและสงเสริมการสรางความสัมพันธที่ถูกตอง
ระหวางศาสนา เนื่องจากมีการนําขอความเชื่อหรือหลักธรรมของศาสนา เปนขออางของการเกิด
เหตุการณความรุนแรงตาง ๆ ในสังคม ทั้งๆ ที่สาเหตุแทจริงของการเกิดเหตุการณความรุนแรง
ตางๆ อาจมีเหตุผลบนปญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ฯลฯ แตศาสนามักถูกยกมาอางวาเปน
สาเหตุของเหตุการณความรุนแรงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะ แนวคิดของผูกอการรายบางกลุม ที่ยุยงให
เกิดความรุนแรงโดยใชศาสนาเปนขออาง ทั้งๆ ที่ผูนับถือศาสนาทุกศาสนา เชื่อมั่นวาหลักธรรม
ของทุกศาสนาไมไดสอนความรุนแรง แตหลักธรรมของศาสนา ตางมีจุดหมายสูการสรางสันติภาพ
และความกลมเกลี ย วกั น ทุก ศาสนาไดม อบแนวทางเพื่ อช ว ยมนุ ษ ย ไปสู ชีวิ ต ที่ เ ต็ม ด ว ยความ
ยุติธรรม มิตรภาพและสันติสุข แมสังคมจะมีหลายศาสนา แตการนับถือศาสนาตางกัน สามารถ
รวมมือกันสรางสังคมที่เต็มดวยสันติภาพได ดวยการเสวนาระหวางผูนับถือศาสนาตางๆ
คริสตศาสนา เปนศาสนาหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญตอการสงเสริมการจัดเสวนาระหวางศาสนา
ในรูปแบบของการทําศาสนสัมพันธ โดยเฉพาะจากการประชุมสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 21 ใน
เอกสาร Nostra Aetate (1965) เรียกรองใหเอาจริงเอาจังกับการทําศาสนสัมพันธ โดยถือเปนพันธกิจ
สําคัญของคริสตศาสนจักรคาทอลิก
หลั ง การประชุ ม สภาสั ง คายนาวาติ กั น ครั้ ง ที่ 2 ผู นํ า ของคริ ส ต ศ าสนจั ก รคาทอลิ ก ได
ดําเนินการอยางจริงจังตามขอเรียกรองของสภาสังคายนาดังกลาว โดยเฉพาะพระสันตะปาปา ยอหน
ปอล ที่ 2 2 พระองคเ ปน บุคคลตั ว อย างในการอุทิ ศ ตนเพื่อ การเสวนาและส งเสริมความรว มมื อ
ระหวางศาสนาตาง ๆ ทรงเชิญผูนําศาสนาตางๆ มารวมอธิษฐานภาวนาเพื่อสันติภาพเสมอ และ
พระองคเรียกรองใหทําศาสนสัมพันธในภูมิภาคตางๆ ทั่วโลก
1

สภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 เปนการจัดประชุมสังคายนาครั้งลาสุดของศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอลิก จัดขึ้นที่นครรัฐวาติกัน
ระหวางป ค.ศ. 1962 – 1965 โดยพระสันตะปาปา ยอหน ที่ 23 ทรงเรียกประชุมบรรดามุขนายกทั่วโลกกวา 3,000 องค รวมทั้งผูแทน
บาทหลวง นักบวช ฆราวาสและผูเชี่ยวชาญแขนงตาง ๆ เขารวมเปนที่ปรึกษาและสังเกตการณ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อปฏิรูปคําสอน
และวิถีปฏิบัติของคริสตศาสนจักรคาทอลิก.
2

อดีตประมุขคริสตศาสนจักรคาทอลิกระหวาง ค.ศ. 1978 – 2005.

สหพันธสภามุขนายกแหงเอเชีย3ตอบสนองขอเรียกรองของสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2
และปฏิ บั ติ ต ามแนวทางของพระสั น ตะปาปายอหน ปอลที่ 2 อยา งจริ ง จัง ดว ยการจัด ประชุ ม
สหพันธสภามุขนายกแหงเอเชียอยางตอเนื่อง ย้ําถึงการดําเนินชีวิตอยูรวมกันดวยความปรองดอง
ระหว า งคริส ตชนคาทอลิ ก กั บผู นับ ถื อ ศาสนาอื่ น ๆ ว า เปน พั น ธกิ จ สํ าคั ญ ของคริ สต ศ าสนจัก ร
คาทอลิกแหงทวีปเอเชีย โดยอาศัยการทําศาสนสัมพันธ สหพันธสภามุขนายกแหงเอเชียใสใจตอ
การดําเนินตามพันธกิจของคริสตศาสนจักร ที่เรียกรองใหดําเนินชีวิตที่มีปฏิสัมพันธที่ดีกับศาสนา
อื่นๆ ซึ่ง Jacque Depuis (1997: 198) ไดวิเคราะหแนวคิดดังกลาวและนําเสนอในหนังสือ Toward a
Christian Theology of Religious Pluralism วาผูนําคริสตศาสนจักรคาทอลิกมีแนวคิดวา ความ
หลากหลายของวั ฒ นธรรมและความเชื่ อ ในศาสนาต า งๆ เป น เรื่ อ งที่ “ยิ น ดี แ ละควรส ง เสริ ม
เนื่องจากเปนการแสดงออกถึงความมั่งคั่งและความเขมแข็งของอารยธรรม การทดสอบความกลม
เกลียวกันวางอยูบนฐานของการยอมรับความหลากหลาย เนื่องจากความหลากหลายของศาสนาตาง
มีคุณคาในตัวเอง ซึ่งตองรักษาและเคารพ ความหลากหลายเปนสัญลักษณของการเชื้อเชิญ เปน
โอกาสดีเยี่ยมสําหรับการปรุงแตง การขามวัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงระหวางวัฒนธรรมใน
ตัวเอง”
อยางไรก็ตาม คริสตศาสนจักรตระหนักถึงปญหาสําคัญบางประการ โดยเฉพาะปญหาเรื่อง
กฎระเบียบ และหลักทางเทววิทยาที่สัมพันธกับหลักธรรมคําสอนของศาสนาอื่นๆ เนื่องจากความ
หลากหลายทางศาสนา ยอมมีหลักธรรมคําสอนที่อาจทําใหเกิดความเขาใจผิดและเปนอุปสรรคตอ
การสรางความสัมพันธแกผูนับถือศาสนาตางกัน ดังที่สมาคมเทววิทยาแหงอินเดีย (Indian Theology
Association) ยกตัวอยางปญหาวา (1991: 347 – 348) คริสตชนคาทอลิกจะเขาใจความแตกตางของ
ศาสนาได อ ย า งไร เหมื อ นกั น หรื อ ต า งกั น เท า เที ย มกั น หรื อ เหนื อ กว า กั น หรื อ มี ลํ า ดั บ ขั้ น
เนื่องจากคริสตศาสนาคาทอลิกมีความเปนเอกภาพในดานหลักธรรมคําสอนและหลักปฏิบัติ แตเมื่อ
3

คริสตศาสนจักรคาทอลิกมีการบริหารปกครองโดยมีพระสันตะปาปาเปนประมุขสูงสุด โดยมีมุขนายกซึ่งไดรับแตงตั้งจากพระ
สันตปาปาเปนประมุขในแตละเขตปกครอง มุขนายกแตละเขตปกครองรวมกันปกครองดูแลและกําหนดทิศทางการดําเนินงานของ
คริสตศาสนจักรคาทอลิกในแตละประเทศในรูปของสภามุขนายกคาทอลิกของแตละประเทศ (สําหรับคริสตศาสนจักรคาทอลิกแหง
ประเทศไทย ไดแก สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย) สภามุขนายกคาทอลิกของแตละประเทศสงเขารวม
เปนสหพันธสภามุขนายกของแตละทวีป.

รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิก

เสวนากับศาสนาอื่นๆ คริสตศาสนจักรคาทอลิกจะอธิบายปญหาเรื่องความรอดพนของศาสนาอื่นๆ
ไดอยางไร ทุกศาสนาไดเปดเผยความจริงที่ชวยใหรอดพนอยางเดียวกันหรือไม
จากประเด็ น ป ญ หาดั ง กล า ว คณะผู วิ จั ย เห็ น ว า ควรทํ า การทบทวนความหมายและ
กระบวนการทําศาสนสัมพันธของคริสตศาสนจักร รวมทั้งการพิจารณาขอเรียกรองของคริสต
ศาสนจักรคาทอลิกที่สงเสริมทําศาสนสัมพันธ เพื่อประโยชนตอการจัดอบรมการทําศาสนสัมพันธ
ของคริสตศาสนจักร โดยเฉพาะคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ที่คริสตชนคาทอลิกเปน
ชนกลุมนอยในสังคมไทยที่สวนใหญประชากรนับถือพุทธศาสนา
ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงสนใจศึกษารูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสต
ศาสนจักรคาทอลิกขึ้น โดยศึกษาขอมูลจากคริสตชนคาทอลิกไทยทั้ง 10 สังฆมณฑล4เพื่อนําขอมูล
ไปใชประโยชนในดานการจัดอบรมศาสนสัมพันธใหเหมาะสมกับคริสตชนคาทอลิกในแตละพื้นที่
โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและรูปแบบการดําเนินชีวิต ผลจาก
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะเปนแนวทางสําหรับผูนําของคริสตศาสนจักรคาทอลิกหรือองคกรศาสน
สัมพันธของคาทอลิกเพื่อนําขอมูลมาสรางเปนรูปแบบการอบรมตามความตองการของคริสตชน
คาทอลิก เพื่ อตอบสนองตามแนวทางการทําศาสนสัมพัน ธของคริ สตศาสนจัก รคาทอลิกอยาง
แทจริง

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อศึกษารู ปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธที่ เหมาะสมกับคริสตชนคาทอลิก ใน
ประเทศไทย
2. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธที่เหมาะสมกับคริสตชนคาทอลิกในแต
ละสังฆมณฑลในประเทศไทย

4

สังฆมณฑล หมายถึงเขตปกครองของคริสตศาสนจักรคาทอลิกที่มีมุขนายกเปนประมุข การแบงเขตปกครองและประมุขเขต
ปกครอง เปนอํานาจหนาที่ของพระสันตะปาปา.

3. เพื่อเปรียบเทียบวิธีการจัดอบรมศาสนสัมพันธระหวางคริสตชนที่มีความแตกตางกัน
ตามสังฆมณฑล อายุ และประสบการณการอบรมดานศาสนสัมพันธ

สมมติฐานของการวิจัย
1. คริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยที่อยูในสังฆมณฑลตางกัน จะมีวิธีการจัด อบรม
ศาสนสัมพันธตางกัน
2. คริสตชนคาทอลิกที่มีอายุตางกันจะมีวิธีการจัดอบรมศาสนสัมพันธตางกัน
3. คริสตชนคาทอลิกที่มีประสบการณการอบรมดานศาสนสัมพันธตางกัน จะมีวิธีการจัด
อบรมศาสนสัมพันธตางกัน

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษารูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธที่เหมาะสมกับคริสตชน
คาทอลิกในประเทศไทยและเปรียบเทียบวิธีการจัดอบรมศาสนสัมพันธที่เหมาะสมระหวางคริสต
ชนคาทอลิกที่อยูในสังฆมณฑล อายุ และประสบการณการอบรมดานศาสนสัมพันธที่ตางกัน ขอมูล
ที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้จะนําไปใชเปนขอมูลเพื่อนําไปจัดอบรมศาสนสัมพันธ

ขอบเขตดานเนื้อหา
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยศึกษารูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสต
ศาสนจักรคาทอลิก อันไดแก 1. เนื้อหาการอบรม 2. วิธีการจัดอบรม 3. ชนิดของสื่อที่ใช
4. กลุมเปาหมายสําหรับการจัดอบรม 5. ผูใหการอบรมและ 6. ระยะเวลาในการอบรม

ขอบเขตดานประชากร
ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จัย ครั้ งนี้ ไดแ ก คริส ตชนคาทอลิ ก ในประเทศไทยทั้ง 10
สังฆมณฑล ประกอบดวย อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลจันทบุรี อัครสังฆมณฑลทาแรหนองแสง สัง ฆมณฑลเชีย งใหม สั ง ฆมณฑลอุบ ลราชธานี สั ง ฆมณฑลอุด รธานี สั ง ฆมณฑล

รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิก

นครสวรรค สังฆมณฑลสุราษฎรธานี สังฆมณฑลราชบุรีและสังฆมณฑลนครราชสีมา ตัวอยางที่
ใชในการวิจัยครั้งนี้มีทั้งหมด 200 คน ใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling)
ขอบเขตดานตัวแปร
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
1. ตัวแปรตน ไดแก คุณลักษณะของคริสตชนคาทอลิกจําแนกตาม สังฆมณฑล
อายุและประสบการณในการอบรมดานศาสนสัมพันธ
2. ตัวแปรตาม ไดแก วิธีการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักร
คาทอลิก

นิยามศัพทเฉพาะ
1. รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิก หมายถึง
องคประกอบของการจัดอบรมศาสนสัมพันธแกคริสตชนคาทอลิก ประกอบดวย เนื้อหาการอบรม
วิธีการจัดอบรม ชนิดของสื่อที่ใช กลุมเปาหมายสําหรับการจัดอบรม ผูใหการอบรมและระยะเวลา
ในการอบรม
2. คริสตชนคาทอลิก หมายถึง ฆราวาสผูถือศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอลิกในประเทศ
ไทยทั้ง 10 สังฆมณฑล ไดแก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลทาแรหนองแสง สั ง ฆมณฑลเชี ย งใหม สั ง ฆมณฑลอุ บ ลราชธานี สั ง ฆมณฑลอุ ด รธานี สั ง ฆมณฑล
นครสวรรคสังฆมณฑลสุราษฎรธานี สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลนครราชสีมา
3. อายุ หมายถึง อายุของคริสตชนคาทอลิกในขณะตอบแบบสอบถาม โดยนับจํานวนป
เต็มไมคิดเศษเดือน ถาเกิน 6 เดือนใหนับเพิ่มอีกเปน 1 ป ในการศึกษาครั้งนี้จําแนกเปน 3 กลุม ดังนี้
3.1 อายุไมเกิน 25 ป
3.2 อายุ 26-50 ป
3.3 อายุมากกวา 51 ป

4. ประสบการณในการอบรมดานศาสนสัมพันธ หมายถึง การเขารวมกิจกรรมดานศาสน
สัมพันธที่คริสตศาสนจักรคาทอลิกระดับประเทศหรือระดับสังฆมณฑลจัดขึ้น ในการศึกษาครั้งนี้
จําแนกเปน 2 กลุมดังนี้
4.1 เคยไดรับการอบรม
4.2 ไมเคยไดรับการอบรม
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
1. คริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยไดรูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธที่เหมาะสมกับ
ความตองการแทจริงของแตละพื้นที่
2. องคกรศาสนสัมพันธของคริสตศาสนจักรคาทอลิกไดแนวทางสําหรับการจัดอบรม
ศาสนสัมพันธและสามารถนําขอมูลบางสวนมาปรับใหตรงกับความตองการแทจริงของคริสตชน
คาทอลิกในแตละสังฆมณฑลที่รับผิดชอบอยู
3. ผลจากการศึกษาในเรื่องขอเสนอแนะดานนโยบายจะเปนประโยชนสําหรับผูทํางาน
หรือผูวางนโยบายขององคกรศาสนสัมพันธในการที่จะสรางกฎเกณฑ แนวทางการจัดอบรมศาสน
สัมพันธในอนาคต

การวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิก
คณะผูวิจัยศึกษาคนควาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้
ตอนที่ 1 ศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิก
1. ความหมาย
2. หลักการทําศาสนสัมพันธ
3. รูปแบบของการทําศาสนสัมพันธ
4. ขอดีของการทําศาสนสัมพันธ
5. ขอจํากัดของการทําศาสนสัมพันธ
ตอนที่ 2 คําสอนของคริสตศาสนจักรคาทอลิกวาดวยศาสนสัมพันธ
1. คําสอนของสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2
2. คําสอนของพระสันตะปาปาฯ ที่เกี่ยวของกับศาสนสัมพันธ
3. คําสอนของสหพันธสภามุขนายกแหงเอเชีย
4. คําสอนของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย
ตอนที่ 3 ลักษณะของวัฒนธรรมไทยและแนวคิดเรื่องศาสนสัมพันธในพุทธศาสนา
ตอนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการกําหนดรูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทาง
คริสตศาสนจักรคาทอลิก

ตอนที่ 1 ศาสนสัมพันธตามแนวทางของคริสตศาสนจักรคาทอลิก
ความหมายของศาสนสัมพันธ
ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ (2001: 91- 95) ไดสรุปแนวคิดและคําสอนของคริสตศาสนจักร
คาทอลิก วาศาสนสัมพันธ (Interreligious Dialogue) เปน “คําทางการ บงบอกถึงกระบวนการและ
เปาหมาย เปนการระบุเฉพาะเจาะจงวาเปนความสัมพันธระหวางศาสนาและลัทธินิกายตาง ไม
รวมถึงลัทธิการเมือง วิทยาศาสตรหรือทางโลก” เปนคําที่สะทอนถึงความเกี่ยวของเชื่อมโยงกัน

ระหวางศาสนาต างๆ ว ามีความสัมพัน ธใ นลั ก ษณะที่ตอ งการความสามั คคี มิ ไ ดมุ ง หมายเพื่ อ
ผสมผสานลัทธิคํ าสอน ซึ่ง พิชิต ศรีออน (2520) อธิบายวาศาสนสัมพัน ธ เปนความสัมพัน ธ
ระหวางบุคคล อันเกิดขึ้นจากความเคารพนับถือบุคลิกของอีกฝายหนึ่ง ในฐานะที่เคยสนิทสัมพันธ
กันมากอน เพื่อกอใหเกิดสามัคคีธรรมอันใกลชิดสนิทสนมกันยิ่งขึ้น และที่ลึกซึ้งมากกวาและเพื่อ
ผลประโยชนของกันและกัน
จึ ง กล า วได ว า ศาสนสั ม พั น ธ หมายถึ ง การติ ด ต อ เสวนา รวมทั้ ง ความสั ม พั น ธ
ทางบวก และสรางสรรคระหวางศาสนา แบบบุคคลตอบุคคล และแบบหมูคณะตอหมูคณะของผูท มี่ ี
ความเชื่อตางกัน เพื่อทําใหเกิดความเขาใจและเพิ่มพูนกันและกัน โดยกระทําไปในบรรยากาศของ
ความเคารพตอความจริงและอิสรภาพ รวมทั้งการเปนพยานยืนยันและการออกคนหาความเชื่อใน
ศาสนาของตน (Ignatius, 2009)
นอกจากนั้น บอยครั้ง มีการใชคําวา “เสวนา” มาอธิบายคําวาศาสนสัมพันธ ซึ่งชูศักดิ์
สิริสุทธิ์ (2001: 91) อธิบายวา “การเสวนา (Dialogue) ที่ใชหมายถึงการปฏิสัมพันธระหวางคริสต
ศาสนจักรคาทอลิกกับศาสนา นิกาย วัฒนธรรม ลัทธิการเมืองหรือแนวความคิดทางดานสังคม
การเมือง การปกครอง เปนคําที่กินความกวางซึ่งบางครั้งใชแทนคําวาศาสนสัมพันธ (Interreligious
dialogue) การเสวนานี้มีความหมายแรกคือ การเจรจา การสนทนา แตความหมายไมหยุดอยูแคนั้น
ยังรวมถึงการทํางานรวมกันในดานตาง ๆ อีกดวย”
ศาสนสัมพันธ จึงหมายถึง การสรางความสัมพันธอันดีกับผูที่นับถือศาสนาอื่นๆ โดย
ยึดจิตตารมณความรัก ความเปนพี่นองกันเปนหลัก เพื่อเสริมสรางความเขาใจอันดีตอกัน รับรูคุณคา
ที่มีในศาสนาของกันและกัน และรวมมือกันสรางสรรคภราดรภาพและสันติภาพในสังคม ซึ่งพิชิต
ศรีออน (2520: 94 - 108) วิเคราะหความหมายของศาสนสัมพันธวามีสวนประกอบที่สําคัญ คือ
“สองบุคคลหรือสองพวกขึ้นไป – ความเคารพนับถือกัน – การใหและรับประโยชนจากกันและกัน
– การฟงและสื่อสัมพันธกัน – ความรอบคอบไตรตรอง - พรอมที่จะเสวนา – การปรับปรุงจิตใจให
งายที่จะรับความจริง” และมีคุณลักษณะพิเศษ คือ “ความแจงชัด ความสุภาพออนโยน ความ
ไววางใจ และความฉลาดรอบคอบ.... และสิ่งที่จะทําลายศาสนสัมพันธก็ไดแกการทะเลาะวิวาท –
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การคุยอวดคนเดียว – โออวดวาศาสนาของตนเอง ดีกวาของใครๆ – การไมยอมโอนออนผอนตาม
– ความรีบรอนจนเกินไป – ความเชื่อมั่นใหตัวเองจนเกินไป”
ดังนั้น ศาสนสัมพันธจึงเปนการเสวนา ที่มีจุดมุงหมายเฉพาะ กลาวคือ ไมใช การ
โนมนําใหเปลี่ยนความเชื่อ ไมใช การโตเถียงเพื่อเอาชนะไมใช การรวมศาสนา (Mix Religion) แต
เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู สรางมิตรภาพ (พันธมิตร) และอยูรวมกันไดอยางมีสันติ (Ignatius,
2009) ซึ่งสอดคลองกับที่ พิชิต ศรีออน (2520) ใหแนวความคิดวา ศาสนสัมพันธไมมุงหวังที่จะ
สอนศาสนาใหคนอื่น เพื่อจะไดเปลี่ยนมานับถือคริสตศาสนา ทั้งไมใชการคัดเลือกเอาแตสวนดี
ของศาสนาตางๆ มารวมกันเทานั้น แตศาสนสัมพันธเปนการสรางบรรยากาศที่เอื้ออํานวยแกการแผ
หลักธรรมคําสอนของศาสนา หรือการปฏิบัติศาสนกิจอยางอื่น การทําศาสนสัมพันธ คือ การเขาใจ
ศาสนาอื่นดวยทัศนคติใหมและดวยจิตตารมณใหม เพื่อการอยูรวมในสังคมเดียวกันอยางสันติ
เพื่อรวมมือกันดวยวิธีการตางๆ เพื่อใหเกิดสันติจริงๆ หรือรวมมือกันเสริมสรางพลังศาสนา เพื่อ
ตอตานทุกสิ่งที่จะทําลายลางหลักศาสนาและหลักศีลธรรมอันดีงาม
ศาสนสัมพันธมีลักษณะเปน “กระบวนการ” ซึ่ง ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ (2001: 93 – 94)
สรุปไววา
1. เปนกระบวนการพูดและฟง การใหและการรับ แสวงหาและแบงปน
2. เป น การเป ด ตั ว เองรั บ รู ป ระสบการณ ท างศาสนาของผู อื่ น และแลกเปลี่ ย น
ประสบการณทางศาสนา จะไมพูดถึงเนื้อหาแทของคําสอนทางศาสนา
3. อยูบนพื้นฐานของความเทาเสมอกัน
4. อยูบนพื้นฐานของความจริงและวางใจ
5. ยอมรับในความจริงใจในความผิดบกพรองของตนเองและของศาสนิกในศาสนของตนทั้งในอดีตและปจจุปน
6. เปนพยานถึงศาสนาของตนดวยความเชื่อมั่นและยึดมั่นในขนบประเพณีของตน
7. ตองแสดงออกดวยความเคารพ สุภาพ ซื่อตรง มีไมตรีจิตตอกัน
8. มีแรงจูงใจทําการเสวนาที่มาจากความรักตามคําสอนของศาสนา

9. ส ง เสริ ม ความเข า ใจและสั ม พั น ธภาพ ความปรองดอง การเป น เพื่ อ น ความ
รวมมือกัน สันติ หัวใจสําคัญของศาสนสัมพันธ คือ “เคารพรัก” (Love and Respect) (ชูศักดิ์
สิริสุทธิ์, 2001: 94) กลาวคือ “เคารพ หมายถึงการปฏิบัติตอผูอื่นอยางดีตามกติกามารยาท ประเพณี
วัฒนธรรม ตามหลักมนุษยสัมพันธ เคารพในความเปนบุคคล ศักดิ์ศรี เสรีภาพ ดวยกาย วาจาและใจ
... รัก หมายถึง ปรารถนาดีถึงเขา หวังดี ไมทําใหเสียใจ ขัดใจ”

หลักการทําศาสนสัมพันธ
หลักการทําศาสนสัมพันธ สรุปไดดวยคําวา “หนึ่งเดียว ในความแตกตาง” (Unity in
Diversity) โดยมีเงื่อนไขสําคัญ คือ “เคารพ - จริงใจ – เทาเทียมกัน” (Ignatius, 2009) ซึ่ง ชูศักดิ์
สิริสุทธิ์ (2001: 95) ไดเสนอแนะและอธิบายในรายละเอียดวา การทําศาสนสัมพันธที่ดี ตองมีการ
เตรียมตัวลวงหนา จําเปนตองรูหลักการที่ถูกตอง มีความรู ความเขาใจที่ดี จึงทําใหงานศาสนสัมพันธเจริญกาวหนาและเกิดผลดีแกทุกคน โดยแบงหลักการทําศาสนสัมพันธไวสามขั้นตอน ดังนี้
(ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์, 2001: 95 – 97)
1. ขั้นเตรียมกอนการเสวนา
แบงยอยไดสองขั้นตอน ไดแก
1.1) เตรียมจิตใจ
หมายถึ ง การเตรี ย มจิ ต ใจ ด ว ยการมี ค วามเข า ใจที่ ถู ก ต อ งว า คริ ส ต
ศาสนจักรสอนและสงเสริมใหทําศาสนสัมพันธอยางไร ดวยการศึกษาพื้นฐานจากพระคัมภีร และ
คําสอนของคริสตศาสนจักรคาทอลิก รวมทั้งการศึกษาแบบฉบับของผูนําคริสตศาสนจักร เพื่อ
เรียนรูหลักการทําศาสนสัมพันธที่ถูกตอง ทั้งกระบวนการ วิธีการและเปาหมาย รวมทั้งเรียนรู
ศาสนาของตนใหดี และเรียนรูหลักคําสอนและพิธีกรรม ขนบธรรมเนียมของศาสนาของคูเสวนา
1.2) เตรียมความพรอมภายนอก
หมายถึง การเตรียมความพรอมดานบุคลิก คุณสมบัติภายนอกและ
มารยาทขั้นพื้นฐาน ไดแก การทําตัวใหมีบุคลิกดี การแตงกาย ตองใหเกียรติคูเสวนา ปฏิบัติตาม
ธรรมเนียม มีการติดตอลวงหนา กําหนดเวลา และ มาตามนัด รวมทั้งเตรียมหัวขอหลากหลายใน
การเสวนา
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2. ขอควรปฏิบัติระหวางการเสวนา
สิ่งที่ควรใหความใสใจเปนพิเศษ ไดแก
2.1) การมีมนุษยสัมพันธ รูจักกาลเทศะ รูจักพูด ฟง ถาม แสดงความสนใจ
2.2) ปฏิบัติตามมารยาทไทยและสมบัติผูดี
2.3) ถือธรรมเนียมของศาสนานั้น ๆ เชน การใชภาษา หรือการเรียกชื่อเฉพาะ
ตาง ๆ ของศาสนานั้น
2.4) ไมแสดงความประหลาดใจ หรือกิริยาดูหมิ่นในสิ่งที่แตกตางจากความเชื่อ
ที่ตนปฏิบัติ
2.5) สํานึกอยูเสมอวา มีอะไรอีกมากที่เรายังไมรู ทั้งในศาสนาของตนเองและ
ของคนอื่น
2.6) อธิบายหลักธรรมตามความจริง ไมควรคลอยตามความคิดเห็นหรือความ
เขาใจของคูเสวนา เพื่อเอาใจหรือหลีกเลี่ยงการขัดแยง แตควรอธิบายความจริงเพื่อจะไดรูวามีสิ่งที่
แตกตางกัน
2.7) การเริ่มตนเสวนา ควรจะเริ่มจากสิ่งที่เหมือนกันกอน ซึ่งมีเปนสวนใหญ
ของศาสนา แต จ ะแตกต า งกั น ในส ว นน อ ยและคงได แ บ ง ป น กั น ในเมื่ อ มี ค วามคุ น เคยหรื อ มี
ความสัมพันธที่ดีตอกันแลว
2.8) รูจักยอมรับดวยความสุภาพวาเราไมมีความรู ความเขาใจในหลายเรื่อง
และตองขอเวลากลับมาศึกษาหาความรูเพิ่มเติมขึ้น อยากลาอธิบายออกไปอยางมั่วๆ หรือเดาเอา
เพราะจะสรางความเขาใจผิดๆ ใหกับคูเสวนา
3. ขอควรปฏิบัติหลังการเสวนา
3.1) กลับมาไตรตรองสิ่งที่ไดรับ ไดยิน ไดฟง ไดเห็นเพิ่มขึ้น
3.2) กลับมาแสวงหาความรู ความเขาใจจากศาสนาของตนเองในสิ่งที่ไมรูและ
ไมแนใจ
3.3) แบงปนความรู ความเขาใจใหแกเพื่อนพี่นองดวยใจกวาง

นอกจากนั้น Ignatius (นามแฝง, 2009) ไดสรุปหลักการเสวนา หรือการทํา
ศาสนสัมพันธวา ตองเริ่มตนจากการออกจากตนเอง แสวงหาความรู ไมรูอะไรก็ขอใหถามดวย
มารยาทที่ดี
หามโตเถียงธรรมะ เอาคุณธรรมความดีมาแบงปนกัน การใหความเคารพผูใหญ
ผูอาวุโส รวมทั้งการมีมนุษยสัมพันธที่ดี นอกจากนั้น ไดเสนอหลักการที่ควรเอาใจใสดังนี้
1. ไมมีวาระซอนเรน ไมใชการสานเสวนาเพื่อการอันมิชอบ เชน การใหคู
เสวนาเปลี่ยนมานับถือศาสนาที่เรานับถือ
2. ปฏิสัมพันธกันอยางมนุษย มิใชแบบวัตถุสิ่งของ อยากใหเขาปฏิบัติตอเรา
อยางไร ตองปฏิบัติตอเขาอยางนั้น
3. สนทนากันดวยโอกาสอันเทาเทียมกัน ทั้งระหวางบุคคลและระหวางกลุม
4. บอกความคิดความเชื่อ จุดยืนของตนเองใหชัดเจนตั้งแตแรก
5. ฟงเหตุผลของกันและกันอยางลึกซึ้ง ตั้งใจ
6. ใจกวาง ยอมรับการวิพากษวิจารณความเชื่อ ความคิดและจุดยืนของตนเอง
ได ซึ่งอาจคนอื่นเปนผูวิจารณก็ได
7. ซื่อสัตยและจริงใจตอตนเองและคูเสวนา
8. ไววางใจวาคนอื่นก็มีเหตุผลและสามารถหาทางออกที่ดีไดเชนกัน
9. ไมปะปนหลักการกับการปฏิบัติ เมื่อพูดเรื่องหลักการ ก็อยูในระดับหลักการ
เมื่อพูดในระดับปฏิบัติก็พูดคุยในระดับปฏิบัติ
10. ตระหนักวาการเสวนาไมใชคําตอบสุดทาย หรือการแกปญหาของทุกปญหา

รูปแบบของการทําศาสนสัมพันธ
การประชุมสภาสั งคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ส งผลใหคริ สตศาสนจักรคาทอลิก ได
เปดรับแนวคิดที่หลากหลายยิ่งขึ้น และเริ่มดวยการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ไมวาจะเปนการเสวนากับ
ผูนับถือศาสนาอื่นๆ การอบรมเพื่อการเสวนาควรจะเปนจุดเริ่มตนเพื่อการยอมรับในความแตกตาง
ของกันและกัน สิ่งที่คริสตชนตองกําจัดออกไปคือ ความกลัว อคติ ความเขาใจผิด ที่มีตอศาสนา
อื่น และควรที่จะมีการเรียนรูเกี่ยวกับพื้นฐานของศาสนาที่เราจะไปเผชิญนั้นดวย เพื่อวาเราจะไดรู
อยางนอยสิ่งที่ควรรูเกี่ยวกับศาสนาอื่นพอประมาณ
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ดังนั้น การเสวนา หรือการทําศาสนสัมพันธนั้น แบงรูปแบบไดดังนี้
1. การเสวนาดวยชีวิต (Dialogue of Life)
หมายถึง การพบปะของศาสนิกชนตางศาสนา ซึ่งเปนไปโดยธรรมชาติ เชน ใน
หมูบาน ที่โรงเรียน ที่ทํางาน ฯลฯ การเสวนาจึงเปนไปในชีวิตโดยคนธรรมดาทั่วไป ถาหากเปน
การรวมกัน รูจักกันเปนเรื่องของมนุษยสัมพันธ แตถามีกิจกรรมของความเชื่อ พิธีกรรม วัฒนธรรม
และศาสนาเข า มาเกี่ ย วข อ งก็ จ ะเป น ขั้ น ของศาสนสั ม พั น ธ เพราะฉะนั้ น ถ า เรามองดู ดี ๆ
ชีวิตประจําวันของเราก็เปนการทําศาสนาสัมพันธอยูแลว โดยเฉพาะบุคคลทั่วไป (ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์,
2001: 98)
2. การเสวนาของนักวิชาการ (Dialogue of Experts)
การเสวนาระดั บนี้ เปน การเสวนาระหว า งผู เ ชี่ ย วชาญ หรื อ ผู มี ค วามรูอ ย า ง
แทจริงในเรื่องศาสนา ขอความเชื่อ และหลักทางเทวิทยา แบงปนเพื่อใหเกิดความเขาในศาสนานั้น
ๆ อย า งแท จ ริ ง และสามารถที่ จ ะแก ป ญ หาในการนํ า หลั ก ธรรมคํ า สอนของแต ล ะศาสนาไปสู
ภาคปฏิบัติได (Sekhar Vincent, 2006: 71)
3. การเสวนาทางจิต (Dialogue of Religious Experiences)
หมายถึง การเสวนาโดยผูมีประสบการณทางจิต เปนประสบการณดานจิตใจที่
ลึกซึ้ง จะไมเนนวิชาความรูหรือทฤษฏี แตจะเนนที่ประสบการณและผลของการฝกจิตภาวนาตาม
แนวทางของแตละศาสนา (ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์, 2001: 98)
4. การเสวนาเพื่อการทํางานรวมมือกับสังคม (Dialogue of Works)
หมายถึง การเสวนาที่คูเสวนาสามารถรวมกันทําประโยชนใหสวนรวมดวยกัน
กลาวคือ เปนการทํางานรวมกันที่มีจุดมุงหมายเดียวกัน เพื่อบําบัดทุกข บํารุงสุขของเพื่อมนุษย เปน
การแสดงออกทางกากระทําที่จะรวมมือกัน แมจะตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมก็ตาม (เกรียง
ยศ ปยวัณโณ, 2544: 4)

ขอดีของการทําศาสนสัมพันธ
แบรนารด กิลแมง (2523: 15 – 20) เสนอความคิดวา “การติดตอระหวางศาสนา
คริสตและศาสนาอื่นๆ นั้น ไมใชเปนเรื่องแปลกและใหม แตทวาเปนการตอเนื่องกันมาจากพระ
คัมภีรภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งในพระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม
แสดงวา ประชากรของพระเจาและคริสตศาสนจักรสมัยแรก ไดรับประโยชนจากศาสนาอื่นที่มิใช
ศาสนาคริสต”
นอกจากนั้น ยอหน อุลลิอานา (2532, 38 - 41) ไดวิเคราะหผลดีของการมี
ความสัมพันธระหวางศาสนาวา “ทําใหบุคคลตางศาสนารูจักกัน เคารพกันและกัน และทํางานรวม
กลุ มกั น ได โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในด า นสั ง คมสงเคราะห ในการให ก ารศึ ก ษาและอบรมพัฒ นา
ประชาชน ตอมาจึงเกิดความสนใจและอยากจะรูจักศาสนาของแตละฝายดวย เพราะวาเพื่อรูจักคน
ตองรูจักจิตใจและจุดยืนของความประพฤติทางจิตใจคือศาสนานั่นเองดวย” สงผลใหไมเกิดการ
แบงแยกในเรื่องศาสนา และใหศาสนาเปนเครื่องมือสําหรับประสานชีวิตของผูนับถือศาสนาตางๆ
ใหดําเนินชีวิตรวมดวยกันทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และจิตใจ นอกจานนั้น ยังสงผลใหเกิดการ
รวมมือในกิจการงานตางๆ ที่กลุมชนใดกลุมชนหนึ่งตองการใหชวยเหลือ หรือชวยพัฒนา ชวยกัน
ทําโดยไมแบงแยกศาสนา จะทําใหเกิดการพัฒนาและเสริมสรางสังคมที่เต็มดวยสันติสุข อาศัย
ความสัมพันธแหงการเขาใจกันและการรวมกําลังกันในกลุมชนที่นับถือศาสนาตางๆ ทําใหกลุมชน
นั้นๆ รูสึกวาเปนกลุมเดียวกันไมใชแบงกลุมตามศาสนาที่ตนนับถือ
ชู ศั ก ดิ์ สิ ริ สุ ท ธิ์ ได ส รุ ป ผลดี ข องการทํ า ศาสนสั ม พั น ธ ต ามแนวทางของคริ ส ต
ศาสนจักรคาทอลิกไวดังนี้ (2001: 99 – 101)
1. มีความภูมิใจที่ไดปฏิบัติตามคําสั่งของพระเยซูเจาและคริสตศาสนจักร
2. มีความเขาใจตอกันมากขึ้น
3. มีความรวมมือและสรางประโยชนตอสังคมมากขึ้น
4. มีเพื่อนมากขึ้น
5. ไดรูจักศาสนาทั้งของตนเองและผูอื่น
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6.
7.
8.
9.

มีการรวมพลังกัน เพื่อสูกับวัตถุนิยม
ทําใหศาสนาทําหนาที่ของตนเองไดอยางดี ไมตกเปนเครื่องมือของผูใด
ทําใหภาพลักษณของศาสนาดีขึ้น
รักษาความเปนชาติ แมวาจะแตกตางในเรื่องของศาสนาและวัฒนธรรม

ผลดีที่สุดของการทําศาสนสัมพันธ คือ ผลที่เกิดภายในตัวผูทําศาสนสัมพันธเอง
กล า วคื อ การทํ า ศาสนสั ม พั น ธ ทํ า ให ผู ทํ า ศาสนสั ม พั น ธ ต อ งหั น กลั บ มามองดู ตั ว เองอยู เ สมอ
ไตรตรองและตรวจสอบความเชื่อ พิธีกรรม รวมทั้งวิถีการดําเนินชีวิตในการนับถือศาสนาของแต
ละคน วามีความถูกตอง เที่ยงตรงกับหลักธรรมคําสอนตามศาสนาที่นับถือหรือไม อาจพูดไดวาเปน
การชําระลางตนเองใหสะอาดหมดจดยิ่งขึ้น ในเวลาเดียวกันผูทําศาสนสัมพันธก็มีหนาที่ที่จ ะ
แบงปนความเชื่อของตนแกผูนับถือศาสนาอื่น ซึ่งก็จะทําใหตองถามตัวเองอีกวา แลวตัวเรามีอะไร
ที่จะแบงปนใหกับผูอื่นหรือไม โดยเฉพาะคริสตชนคาทอลิก หากมีผูอื่นที่สนใจในศาสนาคริสต
แลวมีคําถาม มีขอสงสัย เราจะตอบเขาไดหรือไม นี่ก็เปนเหตุทําใหเราอึดอัด แตไมขัดเคือง ผลก็
คือ ผูทําศาสนสัมพันธตองกลับมาศึกษาศาสนาของตนอยางจริงจังมากยิ่งขึ้น

ขอจํากัด หรือ อุปสรรคของการทําศาสนสัมพันธ
ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ (2001) ไดวิเคราะหขอจํากัด หรือ อุปสรรคของการทําศาสนสัมพันธ
ของคริสตศาสนจักรคาทอลิกเปนสองประเภท ไดแก อุปสรรคภายในคริสตศาสนจักรคาทอลิก และ
อุปสรรคภายนอก กลาวคือ (ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์, 2001: 102-103)
อุปสรรคภายในคริสตศาสนจักรคาทอลิก ไดแก
1. แนวคิดการทําศาสนสัมพันธยังไมเปนที่ยอมรับ ไมเปนที่แพรหลาย รวมทั้งยังมี
ผูนําคริสตศาสนจักรประจํากลุมคริสตชนหรือมุขนายก ประมุขสังฆมณฑลจํานวนมากไมสนใจ
และนิ่งเฉย สงผลใหการทําศาสนสัมพันธยังไมเปนที่แพรหลาย รวมทั้งมีความเขาใจที่ไมถูกตองตอ
หลักการ แนวคิดและกระบวนการทําศาสนสัมพันธ ทําใหบางคนเกิดความสงสัยและไมชอบทํา
ศาสนสัมพันธ

2. แมวาสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 จะมีแนวคิดที่ใหความสําคัญและสงเสริมการ
ทําศาสนสัมพันธอยางจริงจัง แตในภาคปฏิบัติ การทําศาสนสัมพันธยังขาดการสนับสนุน ขาดระบบ
การบริหารจัดการ งบประมาณ บุคลากร ฯลฯ ที่จําเปนตอการบริหารจัดการทั้งในคริสตศาสนจักร
คาทอลิกระดับประเทศ และระดับสังฆมณฑล
3. งานศาสนสัมพันธไมทาทายเหมือนงานบริหารอื่นๆ อีกทั้งเปนเรื่องใหม ยาก
และเปราะบาง ดังนั้น จึ งถูก จัด ลําดั บใหอยูในความสําคัญทายๆ ของการดําเนินงานของคริสต
ศาสนจักร
อุปสรรคภายนอกคริสตศาสนจักรคาทอลิก ไดแก
1. ความบาดหมางในอดีตของแตละศาสนา หรือนิกายตางๆ สงผลใหเกิดความ
หวาดระแวง สงผลใหไมสามารถสรางความไววางใจและจริงใจตอกันได
2. ศาสนสัมพันธเปนการเริ่มของคริสตศาสนจักรฝายเดียว สงผลใหการทําศาสน
สัมพันธดําเนินไปแบบคอยเปนคอยไป ไมกาวหนาเทาที่ควร
3. ภาษาหรือคําศัพทเฉพาะของแตละศาสนา ที่ขาดความเขาใจที่ถูกตอง สงผลให
เกิดทัศนคติที่ไมดีตอการทําศาสนสัมพันธ
เชนเดียวกับ Sekhar Vincent (2006: 74 – 75) ไดสรุปอุปสรรคการทําศาสนสัมพันธ
ไวดังนี้
1. ผู ทํ า ศาสนสั ม พั น ธ ยั ง ไม มี ค วามลึ ก ซึ้ ง ในความเชื่ อ ต อ หลั ก ธรรมคํ า สอนใน
ศาสนาของตน
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ยังไมเขาใจความหมายของคําศัพทตาง ๆ ที่ใชในการทําศาสนสัมพันธ
รอยแผลและความปวดราวในอดีต
ทัศนคติที่มองวาตัวเองดีอยูแลว
ขาดความตั้งใจหรือเอาใจใส
บางคนสงสัยในแรงจูงใจของการทําศาสนสัมพันธ
บางคนไมสนใจเลย เพราะมัวแตสนใจเรื่องวัตถุนิยม บริโภคนิยม
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นอกจากนั้น พิชิต ศรีออน (2520) ไดเสนออุปสรรคอีกอยางหนึ่ง ที่อาจขวางกั้น
การศาสนสัมพันธไดแก การที่ผูทําศาสนสัมพันธมีใจรอนรนจนเกิดเหตุ อยากเห็นผลทันตา อยาก
ใหทุกคนคิดหรือปฏิบัติเหมือนกับตน หรือการประพฤติปฏิบัติสิ่งใดโดยพลการ หรือโดยขาด
ความรอบรู รอบคอบ
อยางไรก็ตาม การศึกษาวิเคราะหถึงขอจํากัด หรืออุปสรรคในการทําศาสนสัมพันธ
ชวยใหสํานึกวา การทําศาสนสัมพันธตองการเวลาและโอกาส ตองการความเพียรพยายามและ
อดทน ตองการความเปดเผยและจริงใจและความพรอมที่จะรวมมือกับศาสนาอื่น เพื่อสันติธรรม
และสามัคคีธรรมในชุมชนและในสังคม

ตอนที่ 2 คําสอนของคริสตศาสนจักรคาทอลิก เรื่องศาสนสัมพันธ
ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ (2552) เสนอความคิดวา การทําศาสนสัมพันธของผูนับถือคริสตศาสนา
เริ่มตนจากคริสตชนโปรเตสแตนต1บางกลุมที่พยายามสานสัมพันธกับผูนําคริสตศาสนจักรคาทอลิก
และคริสตชนกลุมอื่นๆ ที่เชื่อในพระเยซูคริสตเจา คริสตศาสนจักรคาทอลิกสานรับไมตรีจิตดังกลาว
บาง ขึ้ นอยูกั บผูนํ าคริ สต ศาสนจัก รแต ละทองถิ่น แตยัง ไมมี การสอนหรือแนวปฏิบัติอยางเปน
ทางการจากผูนําคริสตศาสนจักรคาทอลิก มีความพยายามสานสัมพันธภาพของคริสตชนตางๆ ตาม
โอกาสและไมเปนทางการ
จนที่สุด คริสตศาสนจักรคาทอลิก เริ่มใสใจอยางจริงจัง รวมทั้งใหแนวทางและสงเสริมการ
ทําศาสนสัมพันธอยางเปนทางการครั้งแรกในสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ซึ่งเปนการประชุมผูนํา
คริสตศาสนจักรคาทอลิกครั้งสําคัญ ดังที่ พิชิต ศรีออน (2520: 94 - 98) วิเคราะหวาพระสันตะปาปา
ยอห น ที่ 232 ทรงประสงค ใ ห ก ารประชุ ม สั ง คายนาดั ง กล า ว เป น “การกลั บ สู บ า น” (Home
Coming) ของคริสตศาสนจักรคาทอลิก เพื่อจะพิจารณาดูตัวเองและหาแนวทางพัฒนาคริสตศาสน
จักรคาทอลิก ผานทางประสบการณในอดีต หรือกลาวไดวา พระสันตะปาปายอหนที่ 23 ในฐานะ
1

คริสตชนแบงกวางๆ ไดสามกลุมใหญๆ ไดแก คาทอลิก (คริสตศาสนจักรคาทอลิก) ออรทอดอกซ (คริสตศาสนจักรออรทอดอกซ)
และโปรเตสแตนต (คริสตศาสนจักรโปรเตสแตนต).
2

ดํารงตําแหนงประมุขคริสตศาสนจักรคาทอลิก ระหวาง ค.ศ. 1958 – 1963 พระองคเปนผูเรียกประชุมสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2.

ประมุขของคริสตศาสนจักรคาทอลิกและคณะทํางานของพระองค ประสงคจะ “ผาตัดคริสตศาสนจักรคาทอลิก” เพื่อรูเห็นความดีที่นาเอาเยี่ยงอยาง และสิ่งที่ควรปรับปรุงแกไขใหดีขึ้นสําหรับคริสต
ศาสนจักรคาทอลิก

คําสอนของสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2
เปโตร คาเร็ตโต (2523: 6 – 14) เสนอความคิดวา การประชุมสภาสังคายนาวาติกัน
ครั้งที่ 2 ไดปฏิวัติเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางคริสตศาสนจักรคาทอลิกกับศาสนาอื่นๆ มี
ผลทําใหเปลี่ยนทัศนะของคริสตชนคาทอลิก ในการติดตอกับศาสนาอื่นๆ อยางหนามือเปนหลังมือ
ทีเดียว อยางไรก็ตาม คริสตศาสนจักรคาทอลิกตระหนักวาเรื่องหลักคําสอนและขอความเชื่อนั้น
เปลี่ยนไมได แตการประชุมสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ไดเริ่มคนหาการทํางานของพระจิตเจาใน
ศาสนาอื่นๆ และลงมติวา ทุกศาสนาเกิดมาจากความกระหายแสวงหาพระเจา และอาจพามนุษยไป
จนบรรลุถึงความรอดพนในพระเจาได ผูนับถือศาสนาอื่นๆ อาจจะเปนสมาชิกของคริสตศาสนจักรในดานจิตใจ
ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ (2001) วิเคราะหวาเอกสารสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ซึ่งมีทั้งสิ้น
16 ฉบับ มี 3 ฉบับที่กลาวถึงความสัมพันธระหวางคริสตศาสนจักรคาทอลิกกับคริสตศาสนจักร
อื่นๆ และระหวางศาสนาตางๆ โดยมีเอกสาร “Nostra Aetate” (1964) เปนเอกสารเดนที่สุด
นอกจากนั้นก็ยังมีกลาวไวอยูทั่วไปอีกหลายเอกสาร (2001: 67)
เอกสารสํ า คั ญ ที่ ถ า ยทอดแนวคิ ด และคํ า สอนของสภาสั ง คายนาวาติ กั น ครั้ ง ที่ 2
เกี่ยวกับการทําศาสนสัมพันธโดยตรง คือ เอกสาร Nostra Aetate (ความสัมพันธระหวางคริสต
ศาสนจักรคาทอลิกกับศาสนาอื่นๆ, 1964) ซึ่งพิชิต ศรีออน (2520: 95 – 98) เสนอความคิดวา
เอกสารดังกลาว เปน “กฎปฏิบัติ” ที่ตองยึดถืออยางเครงครัด เนื่องจากนําเสนอเจตนารมณของ
คริ ส ต ศ าสนจั ก รคาทอลิ ก ต อ ศาสนาอื่ น ๆ ถื อ เป น ทั ศ นคติ ใ หม แ ละเป น แรงผลั ก ดั น ให ค ริ ส ต
ศาสนจักรคาทอลิกยุคตอๆ มาตองกระทําศาสนสัมพันธกับศาสนาอื่นๆ อยางจริงจัง คริสต
ศาสนจักรคาทอลิกยอมเคารพ นับถือ ยกยองและไมลบหลูดูหมิ่น “ทุกสิ่งที่ศาสนาอื่นเห็นวาดีและ
ศักดิ์สิทธิ์” (Nostra Aetate, 1964: 2) คริสตศาสนจักรคาทอลิกยังเคารพศาสนกิจและการดําเนิน

รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิก

ชีวิตตามวิถีทางของแตละศาสนา ทั้งบทบัญญัติและหลักธรรมคําสอนที่ศาสนาอื่นมี ซึ่งบางทีก็ไม
เหมือนกับที่คริสตศาสนจักรคาทอลิกเชื่อถือก็ตาม คริสตศาสนจักรคาทอลิกตองสํานึกเสมอ ตาม
หลักธรรมคําสอนของคริสตศาสนาที่สอนวามนุษยทุกคนเปนบุตรของพระเจา มนุษยตางก็มุงสู
ความดี ความงามและความสุขดวยกันทั้งนั้น จึงเปนภารกิจของคริสตศาสนจักรคาทอลิกที่จะ
รวมมือกับทุกคน นอกนั้นสิ่งดีงามที่ศาสนาอื่นๆ เทิดทูน ยกยองบูชา ยอมถือวาเปนเครื่องหมายถึง
พระเจา และเปนหนาที่ของคริสตศาสนจักรคาทอลิกที่จะยืนยันสิ่งดีงามและศักดิ์สิทธิ์เหลานี้ให
ศาสนาอื่นรูและรวมกันหวงแหนรักษาไวอีกดวย ซึ่ง แบรนารด กิลแมง (2523: 15 – 20) ไดอางถึง
เอกสารอื่นๆ ของสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ที่ยืนยันในเรื่องดังกลาว โดยเฉพาะในเอกสาร
Lumen Gentium (พระศาสนจักร, 1964) ที่วา “คริสตศาสนจักรคาทอลิกพยายามอยางยิ่งไมใหสิ่ง
ใดๆ ที่ อ ยู ใ นความคิ ด และจิ ต ใจมนุ ษ ย ห รื อ ที่ แ ฝงซ อ นเร น อยู ใ นการปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ และ
ขนบธรรมเนียมของกลุมชนตางๆ ตองสูญไป แตตรงขาม ใหไดรับการแกไข เทิดทูนและบริบูรณ
ไป เพื่อพระสิริมงคลของพระเจา” (Lumen Gentium, 1964: 17)

คําสอนสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 จากเอกสาร Nostra Aetate
เอกสาร Nostra Aetare (1964) เปนเอกสารฉบับแรกที่คริสตศาสนจักรคาทอลิก
อางอิงถึงศาสนาตางๆ ในเอกสารของคริสตศาสนจักร เปนการประกาศอยางชัดเจนวาคริสตศาสนจักรยอมรับสิ่งที่จริงและศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาอื่นๆ แสดงถึงทัศนคติและทาทีของคริสตศาสนจักร
คาทอลิกที่มีตอตอผูนับถือศาสนาอื่นๆ ในทิศทางที่เปนมิตร (ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์, 2001: 42)
เนื้อหาของเอกสารดังกลาว แมไมยาวนักแตไดนําเสนอหลักคําสอน เรื่องศาสนสัมพันธ แบงออกเปน 5 ขอ ดังนี้ (Nostra Aetare, 1964)
ข อ แรก เป น “อารั ม ภบท” ของเอกสาร ที่ นํ า เสนอว า คริ ส ต ศ าสนจั ก รคาทอลิ ก
“พิจารณาดวยความสนใจยิ่งขึ้นวา ตนมีความสัมพันธอยางไรกับศาสนาที่มิใชคริสตศาสนา ดวยวา
ชนชาติเปนประชาคมเดียวกัน มีตนกําเนิดอันเดียวกัน เพราะเปนพระเจาที่ใหมนุษยอาศัยอยูบนโลก
นี้ (กจ 17: 26) ชนทุกชาติมีจุดหมายปลายทางเดียวกัน คือ องคพระเจา พระองคเอาพระทัยสอดสอง

แสดงพระทัยดีและตั้งพระทัยชวยมนุษยทุกคนใหเอาตัวรอด (ปชญ 8:1, กจ. 14: 17, รม 2:6-7 1 ทธ
2:4)…” (1964: 1)
ขอที่สอง กลาวถึงศาสนาตางๆ ที่ไมใชคริสตศาสนา ความวา “ตลอดประวัติศาสตร
จนถึงปจจุบันนี้ คริสตศาสนจักรคาทอลิกเห็นวาในชนชาติตางๆ มีความรูสึกอยางหนึ่งถึงพละกําลัง
อันเรนลับซึ่งอยูในกระแสสิ่งของและเหตุการณของชีวิตมนุษย ดังนั้น ศาสนาจึงพยายามหาคําตอบ
ในปญหาเหลานั้น ในศาสนาฮินดู มนุษยพยายามไตรตรองขอลึกลับเกี่ยวกับพระเจาและพยายาม
หาวิธีหลุดพนจากความกระวนกระวายในชีวิตมนุษย ดวยการเจริญชีวิตอยางเครงครัดแบบตางๆ
พุทธศาสนาสอนวาไมมีความเที่ยงแท มนุษยจะหลุดพนไดตองอาศัยความศรัทธา และศาสนาอื่น
ๆ ก็มีวิธีการของเขาเองในการที่จะทําใหหลุดพน คริสตศาสนจักรคาทอลิกไมไดปดทิ้งสิ่งใดที่จริง
และศักดิ์สิทธในศาสนาเหลานี้ ยังใหความเคารพตอพระธรรมคําสอนของศาสนาเหลานี้ดวย...”
(1964: 2)
ขอที่สาม กลาวถึงศาสนาอิสลาม ความวา “คริสตศาสนจักรคาทอลิกใหความเคารพ
อยางสูงแกพี่นองมุสลิม พวกเขามนัสการพระเจาองคเดียว ผูทรงชีวิตและดํารงอยู พระทัยเมตตา
และทรงอนุภาพ ผูเนรมิตสวรรคและแผนดิน และไดตรัสกับมนุษยดวย พวกเขาพยายามที่จะมอบ
ตัวเองปราศจากการซอนเรนอยางเชนอับราฮัมมอบตัวตามแผนการณของพระเจา ผูซึ่งพี่นองมุสลิม
ไดเชื่อ พวกเขานับถือพระเยซูเจาเหมือนกับประกาศก และไดใหเกียรติแกพระมารดาพรหมจารี
และแมแตในการวิงวอนอยางศรัทธาดวย มากกวานั้น พวกเขารอคอยวันพิพากษาและการตอบแทน
รางวัลของผูติดตามพระองคผูทรงกลับคืนชีพจากความตาย ดวยเหตุผลนี้ การเคารพอยางสูงและ
ชีวิตที่ชอบธรรมและการนมัสการพระเจา โดยเฉพาะอยางดวยวิธีการภาวนา การทําทาน การ
กระทําและการอดอาหาร...” (1964: 3)
ขอที่สี่ กลาวถึงศาสนายิว ความวา “สภาสังคายนาฯ ระลึกถึงความสัมพันธฝายจิตที่
ผูกโยงประชากรของพันธสัญญาใหมกับเชื้อสายของอับราฮัม คริสตศาสนจักรคาทอลิกรับรูวา
แผนการแหงความรอดหรือการไถกูของพระเจา เริ่มตนดวยความเชื่อและการเลือกสรรที่พบใน
ปตาจารย โมเสสและประกาศกอื่น ๆ คริสตศาสนจักรคาทอลิกประกาศวาคริสตชนผูมีความเชื่อเปน
เช น ลู ก ของอั บ ราฮั ม (กท 3:7) ต อ งนั บ รวมเข า ในการเรี ย กของป ต าจารย และความรอดของ

รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิก

พระศาสนจักรเปนเครื่องหมายลึกล้ําของประชากรที่ไดรับเลือกสรรของพระเจาที่อพยพออกจาก
ดินแดนแหงความเปนทาส คริสตศาสนจักรคาทอลิกถือวาพระเยซูคริสตเจา ซึ่งเปนองคสันติภาพ
ของเราทรงใชกางเขนของพระองคทําใหพวกยิวและคนตางศาสนากลับคืนดีกัน และทรงทําใหเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันในพระคริสตเยซู (อฟ 2:14-16)…” (1964: 4)
ขอที่หา กลาวถึงแนวคิดที่วาภราดรภาพสากลไมยอมใหมีการแบงแยกใด ๆ ทั้งสิ้น
ความวา “คริสตศาสนจักรคาทอลิกไมสามารถภาวนาตอพระเจาอยางแทจริงได ถาปฏิบัติตอคนอื่น
เหมือนเปนพี่นอง เพราะพระเจาสรางมนุษยทุกคน พระเจาสรางมนุษยตามภาพลักษณของพระองค
มนุษยทุกคนมีอิสรภาพในความสัมพันธกับพระเจา พระบิดาและเพื่อนมนุษย ดังที่กลาวไวในพระ
คัมภีรวา "ใครไมมีความรัก ผูนั้นไมรูจักพระเจา (1 ยน 4:8)
เพราะฉะนั้น ไมมีหลักเกณฑพื้นฐาน ทฤษฎีหรือการปฏิบัติใด ในการดูถูกเหยียด
หยามระหวางบุคคลตอบุคคล หรือ ระหวางประชาชน สภาสังคายนาฯ ไดวิงวอนบรรดาสัตบุรุษ
ของพระคริสตเจาอยางเรารอนให "ประพฤติตนใหเปนที่นาเคารพนับถือทามกลางชนชาติอื่น( 1 ปต
2:12) ตามรอยอัครสากลเปโตรและเปาโล และถาเปนไปได ขอใหอยูเปนปกติสุขกับเพื่อมนุษยทุก
คนเทาที่จะทําได เพื่อจะเปนบุตรแทของพระบิดาเจาในสวรรค ( มธ 5:45)…” (1964: 5)

คําสอนสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 จากเอกสารอื่นๆ ที่กลาวถึงศาสนสัมพันธ
นอกจากเอกสาร Nostra Aetate แลว ยังมีเอกสารสําคัญอีกหลายฉบับที่ใหคําสอน
และเสนอแนวทางเรื่องศาสนสัมพันธ ซึ่งชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ (2001) นําเสนอไวอีก 4 เอกสาร ไดแก
Lumen Gentium (1964), Gaudium et Spes (1965), Ad Gentes (1965) และ Dignitatis Humanae
(1965) ที่สรุปสาระไดดังนี้ (2001: 49 – 67)
จากเอกสาร Lumen Gentium (คริสตศาสนจักร, 1964) สรุปแนวคิดที่เกี่ยวของกับ
ศาสนสัมพันธไดดังนี้
1. ทุกคนไดรับเรียกใหเปนประชากรของพระเจา (1964: 13)

2. สําหรับผูเปนคริสตชน แมไมไดเปนคริสตชนคาทอลิก คริสตศาสนจักรคาทอลิก
ยอมรั บศี ล3ลางบาปและศีลศัก ดิ์ สิทธิ์อื่ นๆ ของคริสตศาสนจักรอื่น ๆ ที่มี ความเชื่อในพระบิด า
พระบุตรและพระจิต4 แตคริสตศาสนจักรคาทอลิกก็พยายามสวดภาวนาและทํางานเพื่อใหคริสตชน
เปนหนึ่งเดียวกัน (1964: 15)
3. สําหรับผูที่ไมไดเปนคริสตชน ไดแกชาวอิสราเอล ชาวมุสลิมและบรรดาผูที่ไม
รูจักคําสอนของพระเยซูคริสตเจาหรือคริสตศาสนจักรของพระองค แตพยายามดําเนินชีวิตที่ดีงาม
ตามเสียงมโนธรรมที่พระเจาชวยเหลือ พวกเขาก็ไดรับความรอดพนดวย (1964: 16)
จากเอกสาร Gaudium et Spes (คริสตศาสนจักรในโลกสมัยนี้, 1965) สรุปแนวคิด
เกี่ยวกับศาสนสัมพันธไดดังนี้
1. คริสตศาสนจักรคาทอลิก สงเสริมและเทิดทูนทุกสิ่งที่จริงและดีงามในประชาคม
มนุษย (1965: 76)
2. คริสตศาสนจักรคาทอลิก เปนเครื่องหมายของภราดรภาพ ความเปนหนึ่งเดียวใน
หมูคริ สตชนคาทอลิก กั บคริ สตชนอื่น ๆ และกับผูนั บถือศาสนาอื่น ๆ และกับทุกคนไมเ วนใคร
(1965: 92)
3

คําวา “ศีล (ศักดิ์สิทธิ์)” แปลจากภาษาอังกฤษวา Sacraments คําวา “ศีล” นี้ เปนศัพทเฉพาะของศาสนาคริสต โรมันคาทอลิก (ซึ่ง
ไมไดมีความหมายวา “ขอหาม” ตามคําวา “ศีล” ของพุทธศาสนา) คําวา “ศีลศักดิ์สิทธิ์” ของคาทอลิก หมายถึง การประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาคริสต อันเปนเครื่องหมายภายนอกเพื่อแสดงออกถึงความสัมพันธของศาสนิกชนกับพระเจา เปนเครื่องหมายถึง
การประทานพระพรของพระเจา ในศาสนาคริสต โรมันคาทอลิกประกอบดวยศีลศักดิ์สิทธิ์เจ็ดประการ ไดแก ศีลลางบาป (Baptism)
ศีลกําลัง (Confirmation) ศีลมหาสนิท (Communion) ศีลอภัยบาป (Confession) ศีลสมรส (Matrimony) ศีลบวช (Order) และศีล
เจิมคนไข (Anointing of the Sick)
แตละพิธี (ศีล) ศักดิ์สิทธิ์ มีพระพรเฉพาะ ไดแก พิธีลางบาป ทําใหไดรับพระหรรษทานแหงการเปนบุตรของพระเจา พิธี
กําลังทําใหไดรับพระหรรษทานจากพระจิตเจาเพื่อทําใหคริสตชนเขมแข็ง พิธีศีลมหาสนิท ทําใหไดรับพระเยซูเจาเขามาในชีวิต ทํา
ใหมีความสัมพันธกับพระเจาและเพื่อนพี่นอง พิธีอภัยบาป ไดรับพระหรรษทานแหงการคืนดีกับพระเจา พิธีเจิมผูปวย ทําใหไดรับ
พระหรรษทานแหงการบําบัดรักษาโรคภัยทางกายและจิต พิธีแตงงาน ทําใหไดรับพระหรรษทานในการดําเนินชีวิตครอบครัว และ
พิธีบวช ทําใหไดรับพระหรรษทานในการเปนผูแทนของพระเยซูเจาบนโลก.
4
คริสตศาสนาเชื่อในพระเจาหนึ่งเดียว สามพระบุคคล หรือที่เรียกวา “พระตรีเอกภาพ” พระเจาหนึ่งเดียว ที่ทรงสรางความสัมพันธ
กับมนุษยในสามพระบุคคล คือ พระบิดา พระบุตรและพระจิต.

รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิก

จากเอกสาร Ad Gentes (งานธรรมทูตของคริสตศาสนจักร, 1965) สรุปแนวคิด
เกี่ยวกับศาสนสัมพันธไดดังนี้
1. คริสตศาสนจักรเปนความจําเปนสําหรับความรอดพน แตสําหรับผูที่ไมรูจักพระ
เยซูคริสตเจาและคริสตศาสนจักรของพระองค พระเจาทรงใชวิธีของพระองคเพื่อชวยเขาบรรลุถึง
ความรอดพน (1965: 7)
2. ทุกคนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา (1965: 13)
3. ผูที่กําลังเตรียมเปนบาทหลวงประจําสังฆมณฑลตางๆ ตองเรียนรูวัฒนธรรมและ
ศาสนาของชาติของตน ตองไดรับการเตรียมตัวเพื่อทํางานดานศาสนสัมพันธ (1965: 16)
4. หนาที่ของคริสตชน คือ การเปนพยานถึงพระเยซูคริสตเจา ทําศาสนสัมพันธดวย
การดําเนินชีวิต ปรับปรุงวัฒนธรรม รวมเปนหนึ่งเดียวกับคนรวมชาติ เพื่อชวยเหลือสังคม (1965:
21)
จากเอกสาร Dignitatis Humanae (เสรีภาพในการนับถือศาสนา, 1965) สรุปแนวคิด
เกี่ยวกับศาสนสัมพันธไดดังนี้
1. มนุษยตองถือตามมโนธรรมของตน จึงไมควรใหมีการขัดขวางไมใหกระทําตาม
มโนธรรม เปนตนในเรื่องศาสนา (1965: 3)
2. เสรีภาพในการถือศาสนายังเรียกรองมิใหขัดขวางนิกายศาสนาตางๆ (1965: 4)
3. คริสตศาสนจักรคาทอลิก ยืนยันถึงเสรีภาพใสการถือศาสนาเสมอ (1965: 12)

คําสอนของพระสันตะปาปาฯ ที่เกี่ยวของกับศาสนสัมพันธ
คริสตศาสนจักรคาทอลิกมีระบบการบริหารปกครองคริสตศาสนจักร ภายใตการนํา
ของพระสันตะปาปา ซึ่งถือเปนประมุขสูงสุดของคริสตศาสนจักร คําสอนและแนวปฏิบัติของพระ
สันตะปาปา โดยเฉพาะการนําเสนอแนวคิดที่สืบเนื่องจากการประชุมสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2
จึงเปนสิ่งที่คริสตศาสนจักรคาทอลิกตองเอาใจใสเปนพิเศษดวยเชนกัน

พระสั น ตะปาปาที่ มี บ ทบาทสํ า คัญต อ การกํา หนดแนวคิ ด และคํ า สอนของคริ ส ต
ศาสนจักรคาทอลิกในเรื่องศาสนสัมพันธ คือ พระสันตะปาปาปอลที่ 6 และพระสันตะปาปา ยอหน
ปอลที่ 2 ที่เสนอคําสอนผานทางเอกสารทางการของพระองค

คําสอนของพระสันตะปาปาปอลที่ 6 เรื่องศาสนสัมพันธ
พระสันตะปาปาปอลที่ 6 ถือเปนพระสันตะปาปาที่มีบทบาทอยางเปนทางการตอการ
ทําศาสนสัมพันธของคริสตศาสนจักรคาทอลิก แนวคิดและคําสอนของพระองคปรากฎอยางเปน
ทางการผานทางเอกสารที่สําคัญ โดยเฉพาะเอกสาร Ecclesiam Suam (คริสตศาสนจักรของพระองค
, 1964) ที่พระองคใหแนวทางแกคริสตชนคาทอลิกวาตองเสวนากับโลกและศาสนาตางๆ ทั้งนี้
ไมใชเปนแคการเสวนาเพื่อการเสวนา แตเปนการเสวนาแหงความรอดพน ซึ่งสรุปคําสอนไดดังนี้
1. การเสวนาแหงความรอดพน เปนการแสดงออกถึงความรักที่ปราศจากความเห็น
แกตัว อันเปนแรงบันดาลใจในการเสวนา (1964: 75)
2. การเสวนาแหงความรอดพน ไมบังคับผูใดตองรวมเสวนา ยังคงมีเสรีภาพที่จะ
รับหรือปฏิเสธก็ได (1964: 77)
3. การเสวนาแหงความรอดพน ตองคอยเปนคอยไป เปนศิลปะของการสื่อทาง
จิตใจ (1964: 79)
4. การเสวนา ตองมีความชัดเจน มีความสุภาพถอมตน ตองมีความเชื่อมั่นในไมตรี
จิต และตองมีความรอบคอบ โดยคํานึงถึงจิตใจและศีลธรรมของกันและกัน (1964: 93 – 94)

คําสอนของพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 เรื่องศาสนสัมพันธ
พระสันตะปาปายอหน ปอลที่ 2 ทรงใหความสําคัญตอการสานตอ ติดตามคําสอน
ของสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 อยางจริงจัง โดยเฉพาะในเรื่องศาสนสัมพันธ พระองคใหแนว
ทางการทํ า ศาสนสั ม พั น ธ ใ นเอกสารทางการของพระองค โดยเฉพาะในเอกสาร Redemptor
Hominis (1979) Redemptoris Missio (1990) และ Ecclesia in Asia (1999) ซึ่งสรุปคําสอนของ
พระองคไดดังนี้

รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิก

1. งานสรางความสัมพันธใกลชิดกับผูนับถือศาสนาอื่นที่ไมใชคริสตศาสนา สําแดง
ออกดวยการเจรจา การติดตอ การภาวนารวมกันและการสงเสริมการพัฒนาฝายจิตภาวะ เปนผลงาน
ของพระจิ ต เจ า ที่ เ ตื อ นสติ ใ ห ค ริ ส ตชนใส ใ จต อ การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ศี ล ธรรมของคริ ส ต ศ าสนา
(Redemptor Hominis, 1979)
2. ความรอดพนเปนสิ่งที่พระเจาประทานแกมนุษยทุกคน มนุษยทุกคนไดรับเรียก
และไดรับการกํ าหนดให เ ขาสู ความรอดพนในพระเยซูคริสตเจา การเสวนาเป น สว นหนึ่งของ
พันธกิจการเผยแผคําสอนของพระเยซูคริสตเจา เปนสวนสงเสริมเพื่อการบรรลุถึงความรอดพนที่
พระเจาประทานแกมนุษยทุกคน การเสวนาเปนกิจกรรมที่มีศักดิ์ศรี เปนการคนพบคุณคาในตัว
บุคคลและในขนบธรรมประเพณีทางศาสนาของมนุษยชาติ (Redemptoris Missio, 1990)
3. พระจิตเจาทรงเปนปฐมเหตุแหงการเสวนาแหงความรอดพน คริสตศาสนจักร
คาทอลิกเปนเครื่องหมายแหงความเปนหนึ่งเดียวกันของมนุษยกับพระเจา เนื่องจากความเปนหนึ่ง
เดียวกันของมนุษย มีรากฐานอยูในความเปนหนึ่งเดียวของพระเจา คริสตศาสนจักรตองทําหนาที่
ของตนอย า งซื่ อสั ต ย เพื่ อ เอาชนะความแตกแยก จะได ส ร า งความเป น หนึ่ ง เดีย วกั น ให เ กิ ด ขึ้ น
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเอเชีย ซึ่งเปนแหลงกําเนิดศาสนา วัฒนธรรมและการพัฒนาดานจิตภาวะที่
สําคัญของโลก ความเปนหนึ่งเดียวกันและการเสวนากับศาสนาอื่น นับเปนพันธกิจสองประการที่
สําคัญยิ่งของคริสตศาสนจักร (Ecclesia in Asia, 1999)

คําสอนของสหพันธสภามุขนายกแหงเอเชีย
การดําเนินงานศาสนสัมพันธของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในระดับสากล คําสอน
และแนวปฏิบัติเรื่องศาสนสัมพันธ ดําเนินตามรูปแบบที่สันตะสํานักกําหนด นอกจากนั้น คริสต
ศาสนจักรคาทอลิก ยังมีการดําเนินงานรวมกันในระดับทวีปและแตละประเทศ การดําเนินงาน
ศาสนสัมพันธในระดับทวีป ดําเนินตามแนวทางที่สหพันธมุขนายกแหงทวีปนั้นกําหนด สวนการ
ดําเนินงานศาสนสัมพันธในระดับประเทศ จะดําเนินตามแนวทางที่สภามุขนายกแตละประเทศ
กําหนด
คริสตศาสนจักรคาทอลิกแหงประเทศไทย เปนสวนหนึ่งของสหพันธสภามุขนายก
แหงเอเชีย การดําเนินงานศาสนสัมพันธจึงดําเนินงานผานทางหนวยงานของสถาบันความสัมพันธ

ระหวางศาสนาของสหพันธสภามุขนายกแหงเอเชีย หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกวา Bishop's for
Interreligous Dialogue Affairs (BIRA) ซึ่งมีการประชุมกันอยางตอเนื่อง วั ต ถุ ป ระ สงค ห ลั ก
ของการประชุม คือ การเสวนากับศาสนาหลักของทวีปเอเชีย ไดแก พุทธศาสนา อิสลาม และ
พราหมณ-ฮินดู ซึ่งจะเห็นไดวาเมื่อไปประชุมที่ประเทศไหน ก็จะนําเอาความสัมพันธระหวาง
ศาสนาในประเทศนั้นๆ เปนประเด็นหลัก
เปโตร คาเร็ตโต (2523: 6 – 14) ผูแทนมุขนายกของคริสตศาสนจักรคาทอลิก
ประเทศไทย ซึ่งเขารวมประชุมสถาบันความสัมพันธระหวางศาสนาของสหพันธสภามุขนายกใน
ครั้ ง แรกๆ สรุ ป แนวคิ ด จากการประชุ ม ว า สหพั น ธ ส ภามุ ข นายกแห ง เอเชี ย ให ห ลั ก การว า
ใหคริสตชนคาทอลิก พยายามมองศาสนิกชนทุกคนไมวาศาสนาใด ดวยความรักกันฉันพี่นอง
รวมทั้งใหพยายามเขาใจหลักศาสนาอื่นอยางถูกตอง เพื่อจะไดชวยศาสนิกชนดวยกันไดมากขึ้น
เนื่องจากทุกศาสนาเกิดมาจากพระเจาโดยตรง หรือเปนผลแหงการแสวงหาพระเจาเปนเปาหมาย
สูงสุดแหงชีวิต และความตองการที่จะชวยมนุษยใหพนจากความชั่ว เพราะฉะนั้น ทุกศาสนามุงถึง
ภราดรภาพและสันติภาพของโลก
ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ (2001: 21) เสนอความคิดวา คําสอนของสหพันธสภามุขนายกแหง
เอเชีย เรื่องศาสนสัมพันธ ปรากฎชัดเจนจากการประชุมสภามุขนายกแหงเอเชีย โดยเฉพาะจากคํา
แถลงของสหพันธสภามุขนายกแหงเอเซีย จากการประชุมดังกลาว ซึ่งสรุปแนวคิดที่สําคัญไดดังนี้
(ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์, 2001: 21 – 152)
การประชุม BIRA ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในประเทศไทย วัตถุประสงค คือ การทําความ
เขาใจและการการเสวนากับพี่นองชาวพุทธ เนื่องจากประเทศไทย เปนประเทศที่ประชากรสวน
ใหญนับถือศาสนาพุทธ เชนกันในการประชุมครั้งที่ 2 ที่ประเทศมาเลเซีย ประเด็นหลักคือ การ
เสวนากับพี่นองมุสลิม และในการประชุมครั้งที่ 3 ที่ประเทศอินเดีย ไดพูดถึงการเสวนากับพี่นอง
พราหมณ-ฮินดู เนื่องจากทามกลางบรรดาพี่นองตางศาสนาเหลานี้ คริสตศาสนจักรคาทอลิกแหง
เอเชียควรจะมีทาทีตอพวกเขาอยางไร การสรางความเขาอันดีตอกัน เปนเปาหมายหลักในการทํา
ศาสนสัมพันธ การมองเห็นความแตกตาง การเรียนรูขอแตกตางของกันและกัน จะสรางความ
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เขาใจและการรวมมือกันมากขึ้น นอกจากนั้นในการประชุมครั้งที่ 4 และแบงยอยออกเปน 12 ครั้ง
การประชุมนอกจากมุงเนนเฉพาะเรื่องของศาสนาแลว ยังพิจารณาเรื่องของสังคมอีกดวย เชน เรื่อง
ของเทววิทยาในเรื่องของพระจิตเจา เรื่องของความยากจน เรื่องของสิทธิ การเอารัดเอาเปรียบ
โดยเฉพาะในการประชุมยอยครั้งที่ 4/12
ดังนั้น จากแถลงการณประชุมสถาบันความสัมพันธระหวางศาสนาของมุขนายกแหง
เอเชีย ทําใหทราบวาคริสตศาสนจักรคาทอลิกในเอเชียไดเปดกวางมากขึ้น แมวาคริสตชนคาทอลิก
จะเปนชนกลุมนอยในทวีป แตคริสตศาสนจักรคาทอลิกเองก็มีบทบาทอยางมากในดานสังคม
คริสตศาสนจักรคาทอลิกในแตละประเทศ พยายามดําเนินการตามความเหมาะสมในสภาพแวดลอม
ในบริบทของคริสตศาสนจักร ที่ใหความใสใจเรื่องวัฒนธรรม การศึกษา การพัฒนาจิตภาวะ
เปนตน
ซึ่ง ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ (2538) วิเคราะหวา คริสตศาสนจักรคาทอลิกแหงเอเชียเรียกรอง
ใหใสใจตอการเสวนาและปรั บเปลี่ยนทาทีกับผูนับถือพุทธศาสนา อิสลามและพราหมณ-ฮิน ดู
ดวยการตระหนักถึงเจตนารมณของสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ที่เรงเราคริสตชนคาทอลิกใหมี
ความจริงใจที่จะเขาใจผูไมไดนับถือคริสตศาสนา พยายามเขาใจกันและกัน ในนามของมนุษยชาติ
ทั้ง มวล เพื่ อรว มกั นปกป องและสงเสริมความยุติธรรมทางสังคม ตลอดจนคุ ณ คาทางศีลธรรม
สันติภาพและเสรีภาพ (2538: 41)
สหพันธสภามุขนายกแหงเอเชีย ยังย้ําวาการเสวนา เปนการทาทายสําคัญสําหรับ
คริสตศาสนจักรคาทอลิกทุกประเทศในเอเชีย ที่ตองพยายามและรับเปนพันธกิจที่จะเสริมสรางให
เกิดความเปนหนึ่งเดียวกันในพระเจา (2538: 53) การเสวนา เปนวิถีชีวิตแบบหนึ่งซึ่งสามารถเรียนรู
ไดจากการลงมือกระทํา ซึ่งเรียกรองใหผูนําคริสตศาสนจักรคาทอลิกในระดับตางๆ ตองทําการ
เขาใจหลักทางเทววิทยาและเขารวมเสวนาอยางจริงจัง รวมทั้งตองมีหลักสูตรสอนศาสนาอื่นๆ ใน
หลักสูตรอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง เรียกรองใหสถาบันของคริสตศาสนจักรคาทอลิก ไดแก
โรงเรียน โรงพยาบาล ตองเปนแหลงทําการเสวนาระหวางศาสนา มีการจัดตั้งคณะกรรมการดาน
ความสัมพันธระหวางศาสนา ทั้งในระดับสังฆมณฑลและระดับประเทศ เพื่อทํางานรวมกับองคกร

ของศาสนาอื่นๆ เพื่อเสริมสรางความเขาใจและความรวมมือระหวางศาสนา และการใชสื่อมวลชน
เพื่อสงเสริมความเขาใจระหวางศาสนา และการอยูรวมกันดวยความปรองดอง (2538: 97 – 99)
นอกจากนั้น เปโตร คาเร็ตโต (2523: 6 – 14) อธิบายวาสหพันธสภามุขนายกแหง
เอเชียวิเคราะหวาอุปสรรคสําคัญของการทําศาสนสัมพันธ ไดแกความเขาใจของคริสตชนคาทอลิก
ที่คิดวาศาสนสัมพันธเปนเหมือนการขัดกับคําสั่งของพระเยซูเจาที่ใหประกาศขาวดีแหงความรอด
พน ซึ่งสหพันธสภามุขนายกแหงเอเชียพยายามใหแนวทางเสริมสรางความเขาใจที่ถูกตองแกคริสต
ชนคาทอลิก วาวิธีทําตามคําสั่งของพระเยซูเจาในขั้นเริ่มตน คือ การเสริมสรางมิตรภาพระหวาง
ศาสนิกชนเสียกอน ศาสนสัมพันธไมใชการปฏิเสธขอความเชื่อขอใดขอหนึ่ง ตรงขาม คริสตชน
คาทอลิกจะตองเรียนรูขอความจริงของแตละศาสนาอยางถูกตอง และประกาศขอความจริงนั้นให
เหมาะสมกับทัศนะและความคิดเห็นของผูที่กําลังรับฟง
นอกจากนั้น เปโตร คาเร็ตโต (2523: 6 – 9) ยังเสนอวา สหพันธสภามุขนายกแหง
เอเชียเรี ยกร องใหคริ สตชนคาทอลิก ที่จะทํ าศาสนสัมพัน ธ หรือการเสวนาสํ านึ กถึงหลักสําคัญ
ประการแรกของการเสวนา คือ การมีความสุภาพ และการเตรียมพรอมที่จะฟงความคิดเห็นของ
อีกฝายหนึ่ง ดวยการสํานึกวา ตนรูหลักศาสนาของอีกฝายหนึ่งนอย จากความรูสึกนี้ ก็มีความ
ตองการที่จะเรียนรูศาสนาของตนและของอีกฝายหนึ่งมากขึ้น พรอมกับเตรียมพรอมที่จะแบงปน
ความเขาใจ นอกจากนั้น การเสวนาตองไมใชวิธีการสนทนาที่จี้ปมดอยของศาสนาอื่นๆ ซึ่งอาจ
กอใหเกิดปฏิกิริยา หรืออคติจากอีกฝายหนึ่ง แตใชวิธีเลือกตั้งคําถามใหอีกฝายหนึ่งตอบ ตามความ
คิดเห็นและหลักศาสนาของเขา เปนการศึกษาและรับความจริงในแตละศาสนา
ดังนั้น แนวทางที่จะชวยในการเสวนาใหเกิดผลดีก็คือ การสรางมิตรภาพที่บริสุทธิ์
ใจระหวางศาสนิกชนศาสนาตางๆ และอยูในการรวมมือรวมใจกันในงานพัฒนาชนบท โดยไมเห็น
แกพรรคพวก แตมุงเพื่อประโยชนของสวนรวม ดังที่การประชุมสถาบันของสหพันธสภามุขนายก
แหงเอเชียสรุปความคิดตรงกันในหลักที่วา “ถาตําบลใด หรือหมูบานใด บาทหลวงอธิการโบสถ
คาทอลิก สมภารวัดพุทธ กับสัตบุรุษคริสต – พุทธ เปนมิตรกันจริง ก็จะมีผลดีเกิดขึ้นอยางแนนอน”
(เปโตร คาเร็ตโต, 2523: 9)
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คําสอนของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย
ความพยายามของคริ สต ศ าสนจัก รคาทอลิก ประเทศไทย โดยเฉพาะผู นําคริส ต
ศาสนจั ก รคาทอลิ ก ในประเทศไทย (สภาประมุ ข แห ง บาทหลวงโรมั น คาทอลิ ก ฯ) ที่ พ ยายาม
ตอบสนองเจตนารมณของสภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 ในเรื่องศาสนสัมพันธนี้ พิชิต ศรีออน
(2523: 10 – 14) ไดศึกษาเอกสารการประชุมสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก ประเทศไทย
พบวาครั้งแรกที่สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกประเทศไทยมีการพิจารณาแนวคิดและ
หลักการทําศาสนสัมพันธในประเทศไทยอยางเปนทางการ5 คือ การประชุมสมัยสามัญของสภาฯ
ระหว า งวั น ที่ 23 -26 พฤษภาคม ค.ศ. 1978 โดยคณะกรรมการพระสั จ จธรรม ซึ่ ง เป น
คณะกรรมการดํ า เนิ น งานชุ ด หนึ่ ง ของสภาฯ ได เ สนอเอกสารที่ น า ใส ใ จมากฉบั บ หนึ่ ง ที่ ว า
“ชาวคริสตอาจรวมพิธีกับชาวพุทธไดอยางไร?” เอกสารดังกลาวไดนําเสนอถึงอัตลักษณของชาว
พุ ท ธ รวมทั้ ง พุ ท ธศาสนพิ ธี ต า งๆ อย า งไรก็ ต าม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ว า ยั ง ไม เ ห็ น ด ว ยกั บ สิ่ ง ที่
คณะกรรมการพระสัจจธรรมเสนอ และไดขอรองใหคณะกรรมการเดิม นําเรื่องนี้ไปศึกษาใหลึกซึ้ง
มากกวานี้ โดยการสงแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะจากเอกสารดังกลาวไปยัง
บาทหลวงและนักบวชชายหญิงของคริสตศาสนจักรคาทอลิกทั่วประเทศ
ตอมา ในการประชุมสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก ประเทศไทย ในวันที่
2 - 8 พฤษภาคม ค.ศ. 1980 ที่ประชุมสภาฯ เห็นควรวาจะไมนําขอเสนอแนะจากเอกสารดังกลาว
มาพิจารณาอีก แตเสนอใหเริ่มตนงานศาสนสัมพันธของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
อย า งเป น ทางการ ด ว ยการศึ ก ษาความหมายและความสํ า คั ญ ความจํ า เป น ของศาสนสั ม พั น ธ
เนื่องจากมีความเขาใจวาศาสนสัมพันธเปนเรื่องเกี่ยวพันกับเรื่องการประยุกตคริสตศาสนากับ
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การติดตอสัมพันธระหวางคริสตชนคาทอลิกชาวไทยกับผูนับถือศาสนาอื่นๆ โดยเฉพาะผูนับถือพุทธศาสนา พบวามีการติดตอ
สัม พั น ธ กั น มาอย า งดี ตั้ ง แต เ ริ่ ม ต น การประกาศคริ ส ต ศ าสนาในประเทศไทย ตั้ ง แต ส มั ย สมั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาเป น ราชธานี โดย
ชาวตะวันตกชาติแรกที่เขามาสรางความสัมพันธอยางเปนทางการ คือ โปรตุเกส ที่สงทูตเขามายังกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ 2 (ค.ศ. 1491-1529) และไดรับการตอนรับเปนอยางดี ถือเปนการเปดรับความสัมพันธกับชาติตะวันตกอยางเปนทางการ
ครั้งแรกของกรุงศรีอยุธยา5 (เอกชัย ชิณโคตร, 2008: 16) และมีการสานสัมพันธที่ดีอยางตอเนื่อง แตยังไมมีการใหแนวทางจากผูนํา
คริสตศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทยเกี่ยวกับการทําศาสนสัมพันธอยางเปนทางการกับผูนับถือศาสนาอื่นๆ.

วัฒนธรรมไทย ซึ่งเปนโครงการที่คริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยไดตั้งไวและจะพยายาม
ใหบรรลุผลสําเร็จอยางจริงจัง
มติ ของที่ ป ระชุม สภาประมุ ข แหง บาทหลวงโรมัน คาทอลิก ประเทศไทยในการ
ประชุมในชวงเวลาดังกลาว มีผลสรุปดังนี้ (พิชิต ศรีออน, 2523: 12 – 13)
1. ความเขาใจพื้นฐาน (ทฤษฏี) การทําศาสนสัมพันธ
ที่ประชุมสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย เห็นดวยกับ
แนวคิดของ Rossano P. (n.y.: 41 – 42) ในเรื่องตอไปนี้
1.1. ความหมายของศาสนสัมพันธ
ศาสนสัมพันธ หมายถึง
1.1.1. สภาพจิตใจที่พรอมที่จะแสวงหา พรอมที่จะรับและพรอมที่จะให
1.1.2. การเรียนรูศาสนาของตนเองและของคนอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งในจุด
ที่จะนําเราไปสูการรวมมือกันได
1.1.3. การพบปะกันบอยๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับประชาชนธรรมดา
โดยมีจุดประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกัน
1.2. เหตุจูงใจที่ตองทําศาสนสัมพันธ
1.2.1. เปนหนาที่ของคริสตชนที่จะตองรูจักกัน คริสตชนเปนคน จึงตองอยู
กับคนอื่น เปนมิตรตอกันและรักกันและกัน ตามคําสอนของพระเยซูคริสตเจา
1.2.2. เพื่อบรรลุถึงความรอดหรือความหลุดพน โดยสรางอาณาจักรสวรรค
คือสังคมแหงความรักภราดรภาพ ความยุติธรรมและสันติ ซึ่งก็เปนหนาที่ของคริสตชน
1.2.3. เพื่อรวมมือกันโดยใหศาสนิกชนของทุกศาสนาหันหนาเขาหากันดวย
ความหวังดีตอกัน
1.3. หลักเกณฑของศาสนสัมพันธ
1.3.1. ศาสนสัมพันธ ไมใชประกาศเผยแผศาสนา ไมใชการรวมทุกศาสนา
มาเปนลัทธิเดียว ไมใชการเปลี่ยนใจคนอื่นใหมานับถือคริสตศาสนา และไมใชการคัดคานรุนแรง
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เรื่องหลักศาสนา
ศาสนา

แตศาสนสัมพันธหมายถึง การรูจัก เขาใจ เคารพ หวงแหนรักษาคุณคาของทุก

1.3.2. ศาสนสัมพันธเรียกรองใหมีการติดตอสื่อสารกันบอยๆ ในฐานะเพื่อน
มนุษย เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีตอกัน อันเปนการทําศาสนสัมพันธระดับชีวิต (Dialogue
of Life)
1.3.3. ศาสนสัม พั น ธเ รีย กร อ งใหมี ท า ทีเ ปด รั บ สิ่ง ที่ ดีที่ ง ามในศาสนาอื่ น
หมายถึง การยอมรับรูคุณคาที่ดีๆ ของศาสนาอื่น
1.3.4. ศาสนสัมพันธเรียกรองใหเรียนรูศาสนาอื่นใหลึกซึ้งถึงแกนแท ไมใช
รูเพียงอยางผิวเผิน
นอกจากนั้น จากการประชุมในเดือนพฤษาคม ค.ศ. 1978 สภาประมุขแหงบาทหลวง
โรมันคาทอลิก ไดมอบขอปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนสัมพันธ ดังนี้ (พิชิต ศรีออน, 2523: 13 – 14)
1. คณะกรรมการศาสนสัมพันธควรไดรับการสนับสนุน เพื่องานศาสนสัมพันธจะ
ไดดําเนินการอยางมีคุณภาพมากขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการฯ ควรมีการปรับปรุงใหมีบุคลากร มี
ระบบแบบแผนในการดําเนินงานอยางจริงจัง
2. ใหเอาใจใสตอสิ่งที่คริสตชนคาทอลิกรวมศาสนกิจกับผูนับถือพุทธศาสนาอยู
แลว เชน การทอดผาปาสามัคคี ฯลฯ เพื่อทําใหมีความหมายมากขึ้นในดานศาสนสัมพันธ
3. ในโรงเรี ย นของคริ ส ต ศ าสนจั ก รคาทอลิ ก ซึ่ ง มี ทั้ ง นั ก เรี ย นพุ ท ธและคริ ส ต
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรมีหลักสูตรหรือรายวิชาใหศึกษาศาสนาอื่นอยางลึกซึง้
ยิ่งขึ้น หรือจัดกิจกรรมในดานนี้โดยเฉพาะในบางโอกาสดังที่บางแหงมีทําบางแลว
4. ใหแตละสังฆมณฑลมีผูรับผิดชอบงานดานศาสนสัมพันธ
5. ใหความสนใจตอนักเรียนที่ไมไดนับถือคริสตศาสนาที่เรียนในโรงเรียนของ
คริสตศาสนจักรคาทอลิกมากขึ้น เชน เปดโอกาสใหนักเรียนมีชมรมศาสนา ชมรมปฏิบัติตามหลัก
ธรรมะในศาสนาของตน
6. ควรติดตอกับคริสตชนนิกายอื่นๆ และผูนับถือศาสนาอิสลามมากขึ้น โดยมี
ผูรับผิดชอบแยกออกไปตางหาก

7. ผูนําของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในระดับตางๆ ควรใหความสนใจในกิจกรรม
ที่รัฐบาลจัดขึ้น
หลังจากนั้น ใน ค.ศ. 1994 สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศ
ไทย ไดใหคําสอนและแนวทางศาสนสัมพันธ ผานทางจดหมายอภิบาลเรื่อง “แนวทางการเขารวม
พิธีกรรมศาสนาอื่น” (1994) ที่วางแนวทางใหกับคริสตชนคาทอลิกในการทําศาสนสัมพันธกับพี่
นองผูมีความเชื่อตางกันวาควรปฏิบัติอยางไร โดยเฉพาะในการเขารวมศาสนกิจของผูไมไดนับถือ
คริสตศาสนา ซึ่งเปนแนวทางกวาง ๆ เพื่อคริสตชนคาทอลิกจะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง โดยมี
แนวทางสําคัญสองขอดังนี้ (สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก ประเทศไทย, 2537 อางถึง
ใน ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์, 2001: 163 - 165)
ขอ 1 คริสตชนคาทอลิกตองทราบกอนวา การเขารวมพิธีกรรมศาสนาอื่น มิใชวา
เปนสิ่งที่ทําไมไดไปเสียทั้งหมด ทั้งนี้เพราะวาการเขารวมพิธีกรรมใดๆ จะทําไดหรือไมนั้น ไม
ขึ้นกับเนื้อหาสาระของการกระทํา และสภาพแวดลอมเพียงอยางเดียว แตขึ้นกับเจตนาของผูกระทํา
เป น สํ า คั ญ อี ก ด ว ย หมายความว า เนื้ อ หาสาระของพิ ธี ก รรม สภาพแวดล อ ม และเจตนาของ
ผูเขารวมพิธีตองดีพรอมทั้งสามอยางจึงจะเขารวมพิธีได
ขอ 2 คริสตชนคาทอลิกตองทราบดวยวา การเขารวมพิธีกรรมนั้น มีสองอยางคือ
การอยูในพิธี (Passive participation) และการเขามีสวนรวมในพิธี (Active participation)
การอยูในพิธี (Passive Participation) หมายถึง การอยูในสถานที่ที่มีการประกอบ
พิธีกรรมโดยตนไมไดมีบทบาททําอะไรในพิธีนั้น ในกรณีเชนนี้ คริสตชนคาทอลิกสามารถอยูใน
พิธีได โดยวางตัวดวยความสุภาพ เรียบรอย
การเขามีสวนรวมในพิธี (Active participation) หมายถึงการกระทําอะไรบางอยาง
ตามที่กําหนดในพิธีกรรมนั้น ๆ ในกรณีเชนนี้ คริสตชนคาทอลิก พึงละเวนการมีสวนรวมในพิธี
ทั้งนี้ เพื่อคงไวซึ่งอัตลักษณของการเปนคริสตชน
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อยางไรก็ตาม ในกรณีที่คนหนึ่งตองเขามีสวนรวมในพิธี ขอแนะนําวา กอนตัดสินใจ
เขารวมพิธีนั้น ตองเรียนรูเสียกอนวา สิ่งที่ตนจะทํานั้น ตนทําไดหรือไม โดยตอบคําถามเหลานี้กอน
ไดแก
1. ฉันกําลังปฏิเสธความเชื่อและคําสอนของคริสตศาสนจักรคาทอลิกหรือไม
2. การกระทํ า ของฉั น เป น ที่ ส ะดุ ด แก บุ ค คลอื่ น ที่ เ ป น คริ ส ตชนคาทอลิ ก หรื อ
ศาสนิกชนอื่น ๆ โดยเฉพาะคนที่เปนสมาชิกของศาสนานั้นหรือไม
ถาตอบวา “ไม” ทั้งสองขอ ก็สามารถเขามีสวนรวมในพิธีได แตถาตอบวา “ใช” ขอ
ใดขอหนึ่ง ก็ไมอาจเขารวมพิธีได มิฉะนั้น จะถือวาเปนการกระทําที่ผิดหลักของคริสตศาสนจักร ใน
กรณีที่สงสัย ใหปรึกษากับบาทหลวงหรือผูเชี่ยวชาญของคริสตศาสนจักรคาทอลิก
สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก ยังไดเตือนคริสตชนคาทอลิกใหมุงมั่นที่
จะปฏิบัติศาสนกิจในศาสนาของตนอยางเครงครัด และดวยความจริงใจ แตขณะเดียวกัน ก็ตองให
เกียรติและเคารพี่นองตางศาสนา พรอมกับยอมรับวา แตละศาสนาก็มีคุณลักษณะเดนเปนอัตลักษณ
เฉพาะของแตละศาสนา ทั้งดานหลักธรรมคําสอนและศาสนกิจ

ตอนที่ 3 ลักษณะสําคัญของวัฒนธรรมไทยและแนวคิดเรื่องศาสนสัมพันธใน
พุทธศาสนา
ลักษณะสําคัญของวัฒนธรรมไทย
ศาสนาและวั ฒ นธรรมบางครั้ ง ก็ แ ยกกั น อยู แต บ างครั้ ง ก็ เ ป น หนึ่ ง เดี ย วกั น
โดยเฉพาะวัฒนธรรมไทย เนื่องจากวัฒนธรรมไทยกับพุทธศาสนานั้นไปดวยกัน ดังที่ เปโตร คาเร็ต
โต (2523: 7) วิเคราะหวาวัฒนธรรมไทยซึมซาบไปดวยพุทธศาสนา จนเปนการยากที่จะแยกศาสนา
ออกจากวัฒนธรรมหรือขนบธรรมเนียมของไทยได
ฉะนั้น ในการพิจารณาวัฒนธรรมไทยก็จําเปนที่ตองพูดถึงพุทธศาสนาดวย เพราะ
เราจะไดยินเสมอวาเมืองไทยเปนเมืองพุทธศาสนา

สิวลี ศิริไล (2537: 106, อางถึงในชูศักดิ์ สิริสุทธิ์) ใหนิยามวา วัฒนธรรม
หมายถึง สิ่งที่ทําใหเจริญงอกงามแกหมูคณะ วิถีชีวิตของหมูคณะ วัฒนธรรมจึงเปนองคประกอบ
สําคัญของมนุษย ทั้งนี้วัฒนธรรมครอบคลุมเกือบทุกสิ่งที่เกี่ยวของกับมนุษยและการดําเนินชีวิต
ของมนุษย โดยเหตุที่ประเทศไทยมีพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติมาตั้งแตอดีตกาล วัฒนธรรม
ไทยจึงมีพื้นฐานบนหลักคําสอนของศาสนาพุทธ วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตที่ ไดมาจากการเรียนรู
หลังการเกิด และไมไดมีลักษณะเปนสัญชาติญาณที่ติดตัวมาตั้งแตเกิดของมนุษย
สุภาพรรณ ณ บางชาง (2537: 57 อางถึงในชูศักดิ์ สิริสุทธิ์) สรุปลักษณะสําคัญของ
วัฒนธรรมไทย ดังนี้
1. มีความเปนระเบียบเรียบรอยในการแตงกายตามกาลเทศะที่เหมาะสม
2. มีขั้นตอนในการปฏิบัติตอผูใหญ
3. ใหความสําคัญแกเรื่องของจิตใจ
4. มีความสามารถในการประกอบอาชีพและรักษาคุณภาพของการแระกอบอาชีพ
5. มีรูปแบบวรรณกรรมและศีลปกรรมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
6. มีศีลปะการแสดง
7. มีความรักในเกียรติของความเปนไทย

แนวคิดเรื่องศาสนสัมพันธในพุทธศาสนา
วิจิตร เกิดวิศิษฐ (2523: 45 – 50) เสนอความคิดวา พุทธศาสนาก็เชนเดียวกับศาสนา
อื่นๆ ที่เกิดขึ้นภายหลัง ยอมจะมีศาสนสัมพันธกับศาสนาเดิมในทางใดทางหนึ่ง สมัยของศาสดานั้น
ยอมเปนสมัยของการประดิษฐานลัทธิตามประสบการณใหมที่ทานไดพบ ศาสนสัมพันธยอมจะมี
ลักษณะเปนเชิงนิเสธ (Negative) แตนี่ก็มิไดหมายความวาพระพุทธเจาจะปฏิเสธทั้งหมด บางอยาง
พระองคก็ยอมรับ
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พระพุ ท ธเจ า ต อ งสร า งศาสนสั ม พั น ธ กั บ ศาสนาพราหมณ คํ า สอนของศาสนา
พราหมณบางอยาง พระองคก็ทรงยอมรับ บางอยางก็ทรงตําหนิ บางอยางก็ทรงตีความใหมก็มี
เชน ไดตรัสไวในมหาสีหนาทสูตรวา (มหสีหนาทสูตร 9/215)
“กัสสปะ! พวกสมณพราหมณที่กลาวหาเราวา พระสมณะโคดมติเตียนตบะทุก
อยาง กลาวเหยียบย่ํา ดาทอผูบําเพ็ญตบะ มีชีวิตอยูอยางปอนโดยสวนเดียว ดังนี้ สมณพราหมณ
เหลานั้นไมไดกลาวตรงตามที่เรากลาว เขากลาวตูเราดวยคําเท็จไมมีจริงไมเปนจริง
กัสสปะ ! ในเรื่องนี้ เราเห็นผูบําเพ็ญตบะมีชีวิตอยางปอน บางคนหลังจากการตาย
เพราะการทําลายแหงกาย บังเกิดในอบายทุคคติวินัทตนรก บางคนหลังจากการตายเพราะการ
ทําลายแหงกายบังเกิดแลวในสุคติโลกสวรรค เห็นดวยจักษุอันเปนทิพย บริสุทธิ์หมดจดกวาจักษุ
สามัญมนุษย........กัสสปะ! เรายอมรูชัดตามความเปนจริง ซึ่งการมา, การไป, การจุติ, การบังเกิด
ของผูบําเพ็ญตบะเหลานี้ อะไรเลาจักติเตียนตบะทุกอยาง เหยียบย่ําดาทอผูบําเพ็ญตบะมีชีวิตอยาง
ปอนๆ ทุกคนโดยทาเดียว ไดเลา”
การสรางศาสนสัมพันธในสมัยของพระพุทธเจา แมจะมีความมุงหมายเพื่อประกาศ
ลัทธิที่มาจากประสบการณ แตการที่ตองเผชิญกับลัทธิที่มีอยูแลว การโตแยงในทางลัทธิยอมจะมี
ขึ้นได แตเนื่องจากพระพุทธเจามิไดปฏิเสธสัจจะในศาสนาอื่นในทุกๆ อยาง ในการโตแยงจึงมีการ
ยอมรับและการปฏิเสธ มีขอสังเกตอยูประการหนึ่งก็คือการสนทนานั้น คูสนทนาตองพรอมที่จะ
เปดใจยอมรับสัจจะดวยเราไดพบในพระไตรปฎกวา ครั้งหนึ่ง พระพุทธเจาไดสนทนากับอุบาลี
สาวกของนิครนถ มีประโยคหนึ่งที่นาสนใจวา พระพุทธเจาจะทรงสนทนากันในเรื่องลัทธินั้นตอง
มีความจริงใจพรอมที่จะรับสัจจะทานกลาววา (อุปาลิสูตร 13/69)
“ดูกรคฤหบดี สัจจเจ ปติฏฐาย มนฺเตยยาสิ
ถาทานจะตั้งอยูในความสัจจ หรือความจริง
แลว พึงพูดจาหารือกันแลว
สิยาโน เอตฺถ กถาสัลลาโป – เมื่อนั้นแหละ
การพูดจากันระหวางเรากับทานควรจะมี”

ในคํ า กล าวของพระพุทธเจานี้ มีคํา หนึ่งที่นา สนใจคือ คําวา กถาสัลลาโป ซึ่ง
แปลวาการสนทนา และดูเหมือนจะตรงกับคําวา Dialogue ที่แปลกันวา “ศาสนสัมพันธ”
ศาสนสัมพันธในความหมายเชนนี้ เปนที่นาสังเกตวาในคําสอนของพระพุทธเจานั้น
ก็มีเปนอันมากที่เปดทางไวใหแลว เชน ในมงคลสูตร ที่กลาวถึงการเสวนาและอเสวนา คือ การคบ
คนและการไมคบคน คนที่ควรคบคือบัณฑิต สวนคนที่ไมควรคบคือคนพาล5 (มงคลสูตร 25/6)
ในคําสอนบางแหงพระองคตรัสถึงธาตุที่เขากันได ธาตุในที่นี้หมายถึงระดับจิต ความรู อารมณ
เปนตน ตรงกันบางตางกันบาง ที่ตรงกันยอมคบกันได กระผมเห็นวาทานทั้งหลายที่นั่งอยูนี้ ก็ไม
นาจะขัดของที่จะสรางศาสนสัมพันธกับชาวพุทธ ทั้งนี้เพราะตางก็เปนนักศาสนา ซึ่งมีธาตุตรงกัน
อยูแลว ในคําสอนอื่นๆ เชน เกสปุตตสูตร สอนใหเชื่ออยางมีเหตุผลก็ไดยอมรับความเห็นของ
บัณฑิตมาเปนเครื่องประกอบการพิจารณาดวย และในคําสอนเรื่องคุณสมบัติของสัตบุรุษหรือคนดี
ก็มีลักษณะของบัณฑิตอยูดวย ซึ่งลักษณะเชนนี้ยอมหมายถึงความเปนผูใจกวาง รอบรู และพรอม
ที่จะรับฟงสัจจะของผูอื่นอยูแลว ในจังกีสูตร พระพุทธเจาตรัสถึงวิธีวางตนตอความคิดเห็นและ
ความเชื่อของตน และการรับฟงความคิดเห็นและความเชื่อของผูอื่นวา (ม.ม. 13/655)
“บุรุษผูแจง (วิญูปุริโส) เมื่อจะ (ตาม) รักษาความจริงไมควรถึงความตกลงในขอ
นั้นสวนเดียววา สิ่งนี้จริง สิ่งอื่นเปลา” หมายความวา แมตนจะรักความจริง (สัจจานุรักข) มีสงิ่ ใด
สิ่ ง หนึ่ ง ยึ ด ถื อ อยู เพราะความเชื่ อ เพราะชอบใจ เพราะได ฟ ง ตามกั น มา หรื อ ตรงกั บ ทิ ฎ ฐิ
(ความเห็น) ของตนก็ไมควรคิดวานี้จริง สิ่งอื่นนอกจากนี้เท็จหมด เพราะสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตนยึดถือ
อยู เพราะเหตุดังกลาวนั้นอาจเปนจริงก็มี หรือเปนเท็จก็มี เพราะฉะนั้นการรับฟงความเห็นของ
ผูอื่น จึงเปนทัศนคติที่รอบคอบและถูกตอง
ตามหลักฐานคําสอนดังกลาวขางตนนี้จะเห็นไดวา พุทธศาสนามิไดมีทัศนคติที่เปน
อุปสรรคขัดขวางตอการสรางศาสนสัมพันธแตอยางใด ทั้งนี้ก็ดวยเหตุผลที่พอจะสรุปไดวา (2523:
50)
1. พุทธศาสนาไมไดปฏิเสธสัจจะที่มีอยูในศาสนาอื่น

รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิก

2. พุทธศาสนาเห็นวาศาสนสัมพันธจะมีขึ้นได หากแตละฝายตั้งอยูในสัจจะหรือ
ยึดมั่นอยูในความจริง
3. พุทธศาสนามีคําสอนที่เปดทางไวสําหรับการคบหาสมาคมกับบุคคลอื่น ใน
ลักษณะบัณฑิต ซึ่งรวมถึงบุคคลทั่วไปโดยไมจํากัดเชื้อชาติและศาสนา

ตอนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการศึกษา พบวายังไมเคยมีการทําวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตาม
แนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิก แตมีงานสํารวจที่เกี่ยวของ ไดแก
ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ (2001: 142 – 148) ไดศึกษาวิเคราะหแบบสอบถามที่เอแบคโพลลจัดทํา ใน
พ.ศ. 2542 เพื่อเตรียมขอมูลจัดการสัมมนากําหนดทิศทางงานอภิบาลสูคริสตสหัสวรรษที่ 3 ของ
คริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คณะทํางานไดสงแบบสอบถามดังกลาวไปยังประชาชน
ทั่วไปที่ไมไดนับถือคริสตศาสนาคาทอลิกที่ครอบคลุมเฉพาะผูปกครองนักเรียนในโรงเรียนของ
คริสตศาสนจักรคาทอลิ ก ทั่ วประเทศ รวมทั้ งกลุ มบุ คคลที่รูจั ก ติดต อกับคริสตชนคาทอลิก จาก
ภูมิภาคตางๆ สรุปผลการสํารวจไดดังนี้
1. ระดับความคุนเคยกับคริสตชนคาทอลิก
ผลสํ า รวจ พบวาคริ สตชนคาทอลิก ไทย ยัง เปน ที่รูจั ก สํา หรับ คนต างศาสนา/นิก าย
คอนขางนอย โดยรอยละ 34.4 ระบุวารูจักคอนขางนอย รอยละ 19.5 ระบวารูจักนอย และรอยละ 9.7
ระบุวาไมคุนเคยเลย
2. แนวทางการรูจักคริสตชนคาทอลิกไทย
ผลสํารวจพบวา รอยละ 69.8 ระบุวารูจักคริสตชนคาทอลิกไทยจากโรงเรียนของคริสต
ศาสนจักรคาทอลิก รองลงมา รอยละ 41.7 รูจักดวยตนเอง (กรณีนี้ คณะผูวิจัยตั้งขอสังเกตวา อาจ
เนื่องมาจากการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนผูปกครองนักเรียน)
3. คําสอนของคริสตศาสนจักรคาทอลิกที่ประทับใจ
กลุ ม ตั ว อย า ง ร อ ยละ 44.4 ระบุ ว า เคยได ยิ น คํ า สอนคริ ส ต ศ าสนจั ก รคาทอลิ ก ที่ น า
ประทับใจ คือ การแบงปนความรักใหแกกันและกัน

4. การเขารวมพิธีกรรมทางคริสตศาสนาคาทอลิก
ผลสํ า รวจ พบว า กลุ ม ตั ว ตั ว อย า งที่ พั ก อาศั ย ใกล เ ขตชุ ม ชนคริ ส ตชนคาทอลิ ก มี
แนวโนมเคยเขารวมพิธีกรรมมากกวากลุมที่พักอาศัยนอกชุมชน กลุมตัวอยางที่พักอาศัยใกลชุมชนค
ริสตชนคาทอลิก รอยละ 70 ระบุ วาเคยเขารวมพิธีกรรมของคริสตศาสนาคาทอลิก ขณะที่กลุม
ตัวอยางที่พักอาศัยอยูนอกชุมชนคริสตชนคาทอลิก รอยละ 45.9 ระบุวาเคยเขารวมพิธีกรรม
5. การเขาใจความหมายพิธีกรรมของคริสตศาสนาคาทอลิก
ผลสํารวจ พบวา รอยละ 44.2 ไมเขาใจความหมายของพิธีกรรมคริสตศาสนาคาทอลิก
แตรอยละ 24.6 ระบุวาเขาใจความหมาย โดยมีขอสังเกตวา กลุมตัวอยางที่พักอาศัยใกลชุมชนคริสต
ชนคาทอลิก รอยละ 48.7 ระบุวาเขาใจความหมาย ขณะที่ผูอาศัยนอกเขตชุมชนคริสตชนคาทอลิก
รอยละ 23.6 ระบุวาเขาใจ
6. ความรูสึกของการปฏิบัติตนในพิธีกรรมของคริสตศาสนาคาทอลิก
กลุมตัวอยางรอยละ 45 ระบุวาการปฏิบัติตนในพิธีกรรมคริสตศาสนาคาทอลิกไมมี
ความยุงยาก ขณะที่ รอยละ 49 ไมมีความคิดเห็น มีเพียงรอยละ 6 ที่ระบุวายุงยาก โดยมีเหตุผลที่
สําคัญ คือ ไมมีความเขาใจในตัวพิธีกรรมและมีขั้นตอนมากเกินไป
7. ความสามารถในการปรับตัวของคริสตชนคาทอลิกกับวัฒนธรรมไทย
ผลสํารวจ พบวา คริสตชนคาทอลิกไทย มีการปรับตัวในดานตางๆ คือ การใชศัพททาง
ศาสนา พิธีกรรมทางศาสนาและสิ่งปลูกสรางใหเขากับวัฒนธรรมไทยไดดี
8. ปญหาและอุปสรรค เมื่อคริสตชนคาทอลิกไทย แตงงานกับชาวไทยตางศาสนา
ปญหาคูสมรสที่มีความสําคัญเปนลําดับตนๆ คือ หลักคําสอน ขอหาม ความเชื่อและ
พิธีกรรมของคูสมรสที่นับถือศาสนาตางกัน รองลงมา คือ กลัววาจะชักจูงใหนับถือศาสนาอีกฝาย
หนึ่ง และสงสัยวาบุตรที่จะเกิดมา จะนับถือศาสนาใด
ขณะเดียวกัน ปญหาที่เกิดขึ้นกับสมาชิกในเครือญาติ กลุมตัวอยางใหความสําคัญเปน
อันดับแรก คือ ความขัดแยง การตอตานในดานทัศนคติละการประกอบศาสนกิจ อันดับที่สอง คือ
ความไมเขาใจในพิธีกรรมทางศาสนาของคูสมรส และอันดับสาม คือ การวางตัวกับเครือญาติที่นับ
ถือศาสนาตางจากตน

รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิก

9. ความคิดเห็นตอคริสตชนคาทอลิกไทย กรณีเชิญชวนใหผูอื่นมานับถือคริสตศาสนา
กลุมตัวอยาง มีความเห็นพองวา การดําเนินกิจกรรมของคริสตชนคาทอลิก แมวาจะ
เปนการเชิญชวนใหผูอื่นมานับถือศาสนา โดยรอยละ 53.7 เห็นวาเปนการแบงปนหลักธรรมคําสอน
อยางไรก็ตาม รอยละ 3.9 ระบุวา ในการเชิญชวน ไมควรมีการโฆษณาชวนเชือ มอมเมาหรือใสราย
ศาสนาอื่นๆ
10. ความคิดเห็นตอการที่คริสตชนคาทอลิกไทย ติดตอสัมพันธและรวมกิจกรรมกับเพื่อน
ตางศาสนา/ตางนิกาย
ผลสํารวจพบวา รอยละ 73.1 ระบุวาเห็นดวย มีเพียงรอยละ 1.8 ที่ไมเห็นดวยกับการ
ติดตอสัมพันธและรวมกิจกรรมกับเพื่อนตางศาสนา/นิกาย โดยในกลุมตัวอยางรอยละ 30.4 ระบุ
เหตุผลวา เนื่องจากนับถือศาสนาตางกัน รอยละ 26.1 ใหเหตุผลวา กิจกรรมบางอยางขัดตอหลัก
ศาสนา/ผิดกฎศาสนา
11. ความคิดเห็นตอการที่คริสตชนคาทอลิกไทย ทํากิจกรรมพัฒนาสังคมรวมกับเพื่อนตาง
ศาสนา/ตางนิกาย
กลุมตัวอยางสวนมากรอยละ 92.6 เห็นดวยกับการทํากิจกรรมพัฒนาสังคมรวมกับ
เพื่อนตางศาสนา
12. ความคิดเห็นตอการที่คริสตชนคาทอลิกไทยเรียนรู แบงปนหลักธรรมหรือขอคําสอน
กับเพื่อนตางศาสนา/ตางนิกาย
ผลสํารวจ พบวา รอยละ 82.8 เห็นดวยกับการเรียนรู แบงปนหลักธรรมหรือขอคําสอน
กับเพื่อนตางศาสนา/ตางนิกาย มีเพียงรอยละ 1.1 ที่ระบุวาไมเห็นดวย โดยรอยละ 38.5 ของกลุมที่ไม
เห็นดวย ใหเหตุผลวาแตละศาสนามีหลักคําสอนที่ตางกัน รอยละ 30.8 เห็นวาแตละศาสนามีหลักคํา
สอนที่ดีอยูแลว
นอกจากนั้ น ผลสํ ารวจดัง กล า วไดใ ห ขอ เสนอแนะที่ผู ต อบแบบสอบถามเสนอมา
รวบรวมประเด็นที่นาสนใจดังนี้ (2001: 146 – 147)
1. สิ่งที่ชื่นชอบเกี่ยวกับคริสตชนคาทอลิกไทย

ประเด็นที่สําคัญเปนอันดับแรก คือ การยึดมั่นในหลักคําสอน รองลงมา คือ ความ
มีน้ําใจ มีจิตใจเมตตา ชวยเหลือเพื่อนมนุษย และการมีพิธีกรรมที่สงางามและศักดิ์สิทธิ์
2. สิ่งที่ไมชื่นชอบเกี่ยวกับคริสตชนคาทอลิกไทย
ประเด็นที่สําคัญ ไดแก การมีพิธีกรรมที่ยุงยาก ใชเวลานาน รองลงมา ไดแก การ
โฆษณาชวนเชื่อ โออวด ใหหันกลับมานับถือคริสตศาสนา และการแบงชนชั้น เหยียดหยามคนตาง
ศาสนา
3. สิ่งที่ตองการใหคริสตชนคาทอลิกไทยทํา
ประเด็นที่สําคัญ ไดแก การทํากิจกรรมชวยเหลือสังคมและเพื่อนมนุษย รองลงมา
คือ ตองการใหมีการประชาสัมพันธเผยแผศาสนาใหมากขึ้น
4. สิ่งที่ไมตองการใหคริสตชนคาทอลิกไทยทํา
ไมตองการใหดูถูกเหยียดหยามเพื่อนตางศาสนา ไมตองการใหชักจูงโนมนาวให
นับถือศาสนาจนเกินเหตุ ไมตองการใหแบงชนชั้นกับเพื่อนตางศาสนา/นิกาย และไมตองการใหคริ
สตชนคาทอลิกไทยไมปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาสนา
5. สิ่งที่ไมเขาใจและตองการทราบเกี่ยวกับคริสตศาสนาคาทอลิก
ตองการทราบขั้นตอน ความหมายและเหตุผลในการประกอบศาสนพิธี ตองการ
ทราบหลักคําสอนตางๆ และตองการทราบประวัติศาสนาและศาสดา
6. ขอเสนอแนะอื่นๆ
กลุมตัวอยาง รอยละ 69 เสนอใหมีกิจกรรมทางศาสนารวมกัน เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูซึ่งกันและกัน รอยละ 17 เสนอใหคริสตชนคาทอลิกไทยเขารวมศาสนพิธีทางพุทธศาสนาบาง
และรอยละ 16.3 เสนอใหมีการเผยแผคําสอนที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันใหมากขึ้น

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษารูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคาทอลิกผูวิจัย
ไดกําหนดขั้นตอนการศึกษาตามลําดับดังนี้
1. ประชากรที่ใชในการวิจยั
2. ตัวอยางทีใ่ ชในการวิจัย
3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
รายละเอียดเกีย่ วกับวิธีดําเนินการวิจัยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ คริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยทั้ง 10 สังฆมณฑล
ประกอบดวยอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลจันทบุรี อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง
สัง ฆมณฑลเชี ย งใหม สั ง ฆมณฑลอุ บ ลราชธานี สั ง ฆมณฑลอุด รธานี สัง ฆมณฑลนครสวรรค
สังฆมณฑลสุราษฎรธานี สังฆมณฑลราชบุรีและสังฆมณฑลนครราชสีมา มีจํานวนทั้งสิ้น 326,898
คน (ปฏิทินคาทอลิก ป พ.ศ.2550)

ตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนคริสตชนไทยจํานวน 200 คน สุมจาก 10 สังฆมณฑลทั่ว
ประเทศ ใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น (stratified random sampling) ขอมูลทั่วไปของตัวอยางมี
รายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้

ตารางที่ 3.1 ขนาดประชากรและตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั จําแนกตามสังกัดสังฆมณฑล
สังกัดสังฆมณฑล
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
สังฆมณฑลเชียงใหม
อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง
สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลนครสวรรค
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลสุราษฎรธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
รวม

จํานวนประชากร
106,914
35,802
47,243
51,856
5,910
14,037
14,744
6,898
17,258
26,236
326,898

จํานวนตัวอยาง
34
26
28
29
8
14
14
9
16
22
200

เครื่องมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูล คือ แบบสอบถามรูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคาทอลิก มีสาระครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม 2) รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธ 3) ขอเสนอแนะสําหรับการจัดอบรมศาสนสัมพันธ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
แบบสอบถามรูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธ ไดกําหนดประเด็นคําถามโดยมีสาระ
ครอบคลุมรูปแบบการจัดอบรม การอบรมศาสนสัมพันธ ซึ่งแบบสอบถามมีขั้นตอนการสรางและ
พัฒนาเครื่องมือ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบการจัดอบรม การอบรมศาสนสัมพันธ
นํามาสังเคราะหรางเปนขอคําถามของแบบสอบถามในประเด็นขางตนและจัดพิมพเปนฉบับราง

รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิก

2. กําหนดลักษณะของแบบสอบถามในแตละประเด็น ซึ่งแตละประเด็นจะพิจารณาถึง
ความเหมาะสมและความเปนไปไดในการวัดตัวแปรเปนเกณฑโดย
2.1 ขอมูลที่เปนขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามลักษณะของ
แบบสอบถามเป น แบบเลื อ กตอบและแบบเติ ม คํ า ตอบ โดยสอบถามสั ง กั ด สั ง ฆมณฑล อายุ
ประสบการณการอบรมศาสนสัมพันธ
2.2 ขอมูลรูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธ มีจํานวน 5 ขอ เปนการสอบถามขอมูลที่
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคาทอลิกที่เหมาะสม โดยให
ตัวอยางตอบตามความคิดเห็นที่เปนจริง ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
5 ระดับ (Rating Scale) และแบบเลือกตอบ

ตัวอยางคําถามรูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธเรื่องเนื้อหาการอบรม
ทานเห็นวาเนือ้ หาเรื่องศาสนสัมพันธเหลานี้เหมาะสําหรับการอบรมศาสนสัมพันธมากนอย
เพียงใด โปรดทําเครื่องหมาย 9 ในที่ตรงกับความคิดเห็นทานมากทีส่ ุด
มาก
นอย
ระดับความคิดเห็น
เนื้อหาการอบรมศาสนสัมพันธ
5
4
3
2
1
1. ประวัติของศาสนสัมพันธ
2. จุดเดน-จุดบกพรองของศาสนสัมพันธ
3. จุดประสงคและวิธีการของศาสนสัมพันธ
4. ..........
5. ..........
6. ..........

3. ตรวจสอบคุณภาพดานความตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถามโดยการประเมินจาก
ผูเชี่ยวชาญ 5 ทานแลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับประเด็นที่ตองการวัดดวย
การคํานวณคาดัชนี IOC ซึ่งคา IOC มีคาระหวาง 0.80-1.00 นําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไข
4. ทดลองใช กั บ คริ ส ตชนคาทอลิ ก จํ า นวน 30 คน ในวัน ที่ 6 กั น ยายน 2551 เพื่ อ หา
คุณภาพทั้งฉบับ โดยการหาความเชื่อมั่นเชิงความสอดคลองภายในดวยวิธีการหาคํานวณหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบราค ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.98

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผู วิ จั ย นํ า แบบสอบถามรู ป แบบการจั ด อบรมศาสนสั ม พั น ธ ต ามแนวทางคาทอลิ ก ไป
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ระหวางวันที่ 5 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งมีขั้นตอนใน
การเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. ผูวิจัยติดตอประสานงานกับผูประสานของโบสถคาทอลิกในแตละสังฆมณฑล เพื่อขอ
ความรวมมือในการแจกและเก็บแบบสอบถามกลับคืน นัดเวลาในการรับแบบสอบถามคืนโดยเวน
ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน
2. ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปจํานวน 200 ฉบับ ไดรับกลับคืนจํานวน 157 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 78.50
การวิเคราะหขอมูล
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามคํานวณความถี่แลวหาคารอยละ
2. ขอมูลรูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคาทอลิกใชการวิเคราะหความถี่
แลวหาคารอยละในเรื่องตางๆ ดังนี้
2.1 วิธีการจัดอบรมศาสนสัมพันธ
2.2 กลุมเปาหมายสําหรับการจัดอบรม
2.3 ระยะเวลาในการอบรม
3. ขอมูลรูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคาทอลิกใชการวิเคราะหคาเฉลีย่
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในเรื่องตางๆ ดังนี้

รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิก

3.1 เนื้อหาการอบรมศาสนสัมพันธ
3.2 ชนิดของสื่อที่ใช
3.3 ผูใหการอบรมศาสนสัมพันธ
4. เปรียบเทียบวิธีการจัดอบรมศาสนสัมพันธระหวางคริสตชนที่มีประสบการณอบรม
ด า นศาสนสั ม พั น ธ แ ตกต า งกั น โดยการวิ เ คราะห ค วามแตกต า งของค า เฉลี่ ย การทดสอบค า ที
(Independent t-test)
5. เปรียบเทียบวิธีการจัดอบรมศาสนสัมพันธระหวางคริสตชนที่อยูในสังฆมณฑลและมี
อายุแตกตางกันโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)
6. วิเคราะหขอเสนอแนะของรูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธโดยใชการวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis)

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติพื้นฐาน
1. คารอยละ คํานวณไดจากสูตร ดังนี้

เมื่อ

P

=

f
×100
n

P
f
n

คือ
คือ
คือ

แทนคารอยละ
ความถี่ที่ตองการแปลงใหเปนรอยละ
จํานวนความถีท่ ั้งหมด

2. คาเฉลี่ย (Mean) คํานวณไดจากสูตร ดังนี้
X

=

∑X
N

เมื่อ

X
∑X

N

คือ
คือ
คือ

คาเฉลี่ย
ผลรวมของคะแนนดานนัน้
จํานวนคะแนนในกลุมตัวอยาง

3. คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คํานวณไดจากสูตร ดังนี้

เมื่อ

S

=

S

คือ
คือ
คือ

∑X

N

N ∑ X 2 − (∑ X )2
N (N − 1 )

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลรวมคะแนน
จํานวนกลุมตัวอยาง

สถิติทดสอบสมมติฐาน
1. คา t- Independent ใชสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2547, หนา 223) ดังนี้
t

เมื่อ

x

s2
n1, n2

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

=

x1 − x 2
s12 s22
+
n1 n 2

คาเฉลี่ย
ความแปรปรวน
จํานวนคนของกลุมที่1 และกลุมที่ 2

2. เปรี ย บเที ย บวิ ธี ก ารจั ด อบรมศาสนสั ม พั น ธ กั บคริ สตชนที่ อยู ในสั งฆมณฑล อายุ
ประสบการณอบรมดานศาสนสัมพันธตางกันโดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way
ANOVA)

รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิก

สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. หาคาความเชือ่ มั่นของแบบสอบถาม โดยใชคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient)
ตามวิธีของคอนบราค (Cronbach) จากสูตรดังนี้

เมื่อ

α

=

α

คือ คาความเชื่อมัน่ ของแบบสัมภาษณ
คือ จํานวนขอ
คือ คะแนนความแปรปรวนแตละขอ
คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ

n
si2
st2

2⎤
⎡
⎡ n ⎤⎢ ∑ si ⎥
⎢⎣ n − 1 ⎥⎦ ⎢1 − 2 ⎥
s ⎥
t ⎦
⎣⎢

คือ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธที่เหมาะสม
กั บ คริ ส ตชนคาทอลิ ก ในประเทศไทยและเปรี ย บเที ย บรู ป แบบการจั ด อบรมศาสนสั ม พั น ธ ที่
เหมาะสมระหวางคริสตชนคาทอลิกที่มีเพศ อายุ และประสบการณการอบรมดานศาสนสัมพันธที่
ตางกัน โดยผลการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ไดนําเสนอเปนลําดับ คือ
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ตอนที่ 5

ขอมูลทั่วไปของตัวอยางที่ใชในการวิจัย
รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิก
รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธสําหรับคริสตชนคาทอลิกแตละสังฆมณฑล
ผลการเปรียบเทียบรูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธ
ผลการวิเคราะหเนื้อหาขอเสนอแนะสําหรับการจัดอบรมศาสนสัมพันธ

สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมาย สื่อความหมาย การวิเคราะหขอมูล
ครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
n
x

S.D.
t
F
P
*
**

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

จํานวนตัวอยาง
คาเฉลี่ย (Mean)
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การทดสอบคาที (t-test)
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)
การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ
คาความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ตารางที่ 4.1 จํานวนและรอยละของขอมูลทั่วไปของตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ขอมูลทั่วไป
1. สังกัดสังฆมณฑล
- อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
- สังฆมณฑลจันทบุรี
- อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง
- สังฆมณฑลเชียงใหม
- สังฆมณฑลอุบลราชธานี
- สังฆมณฑลอุดรธานี
- สังฆมณฑลนครสวรรค
- สังฆมณฑลสุราษฎรธานี
- สังฆมณฑลราชบุรี
- สังฆมณฑลนครราชสีมา
รวม
2. อายุ
- อายุ 6-24 ป
- อายุ 25-54 ป
- อายุ 55 ปขึ้นไป
รวม
3. ประสบการณอบรมดานศาสนสัมพันธ
- เคยไดรับการอบรม
- ไมเคยไดรับการอบรม
รวม

จํานวน

รอยละ

41
17
19
20
21
10
9
10
10
157

26.1
10.8
12.1
12.7
13.4
6.4
5.7
0.0
6.4
6.4
100.00

90
59
8
157

57.32
37.58
5.10
100.00

52
105
157

33.1
66.9
100.00

รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิก

จากตารางที่ 4.1 พบวา ตัวอยางที่ใชในการวิจัยอยูในสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มาก
ที่สุด มีจํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 26.1 มีอายุระหวาง 11-24 ป มากที่สุด มีจํานวน 90 คน คิดเปน
รอยละ 57.32 ไมเคยไดรับการอบรมดานศาสนสัมพันธ มากที่สุด มีจํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ
66.9

ตอนที่ 2
คาทอลิก

รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักร

การสํารวจรูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิกของ
คริส ตชนคาทอลิ ก ในประเทศไทยทั้ ง 10 สั ง ฆมณฑล ประกอบดว ยอั ค รสัง ฆมณฑลกรุ ง เทพฯ
สั ง ฆมณฑลจั น ทบุ รี อั ค รสั ง ฆมณฑลท า แร -หนองแสง สั ง ฆมณฑลเชี ย งใหม สั ง ฆมณฑล
อุบลราชธานี สังฆมณฑลอุดรธานี สังฆมณฑลนครสวรรค สังฆมณฑลสุราษฎรธานี สังฆมณฑล
ราชบุ รี แ ละสั ง ฆมณฑลนครราชสี ม า เป น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณที่ ใ ช ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง สํ า รวจ
คณะผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลรูปแบบการจัดอบรมเกี่ยวกับเนื้อหา วิธีการจัดอบรม ประเภทของ
สื่อ กลุมเปาหมาย ผูใหการอบรม และระยะเวลาการอบรม ดวยแบบสอบถาม ผลการวิเคราะหขอมูล
นําเสนอดังแสดงในตารางที่ 4.2 - 4.7
ตารางที่ 4.2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทาง
คริสตศาสนจักรคาทอลิกเรื่องเนื้อหาการอบรม
เนื้อหาการอบรม
1. ประวัติของศาสนสัมพันธ
2. จุดเดน-จุดบกพรองของศาสนสัมพันธ
3. จุดประสงคและวิธีการของศาสนสัมพันธ
4. พื้นฐานคําสอนที่เหมาะกับแตละศาสนา
5. ธรรมล้ําลึกของความเปนเอกภาพ
6. กฎหมายคริสตศาสนจักรคาทอลิกเรื่องศาสนสัมพันธ

x

4.01
4.11
4.42
4.41
4.09
3.90

S.D.
.84
.91
.79
.80
.94
.94

อันดับ
5
3
1
2
4
6

จากตารางที่ 4.2
พบว า ค าเฉลี่ย และสว นเบี่ย งเบนมาตรฐานรู ป แบบการจัด อบรม
ศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิกเรื่องเนื้อหาการอบรม มีดังนี้
คาเฉลี่ยอันดับแรก ไดแก เรื่องจุดประสงคและวิธีการของศาสนสัมพันธ มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.42 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .91 หมายความวา คริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยเห็น
ว า เนื้ อ หาการอบรมเรื่อ งจุด ประสงค แ ละวิธี ก ารของศาสนสัมพั น ธมี ค วามเหมาะสมในการจั ด
อบรมศาสนสัมพันธมากที่สุด
รองลงมา ไดแก เรื่องพื้นฐานคําสอนที่เหมาะสมกับแตละศาสนา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .80
อันดับสุดทาย ไดแก เรื่องกฎหมายคริสตศาสนจักรคาทอลิกเรื่องศาสนสัมพันธ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.90 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .94 หมายความวา คริสตชนไทยเห็นวาเนื้อหาการ
อบรมเรื่ อ งกฎหมายของพระศาสนจั ก รเรื่ อ งศาสนสั ม พั น ธ มี ค วามเหมาะสมในการจั ด อบรม
ศาสนสัมพันธนอยที่สุด
ตารางที่ 4.3 จํานวนและรอยละรูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักร
คาทอลิกเรื่องวิธีการจัดอบรมศาสนสัมพันธ
วิธีการจัดอบรม
1. การบรรยายเนื้อหาทางวิชาการ
2. การประชุมทางวิชาการระหวางศาสนา
3. การสัมมนาศาสนสัมพันธระดับทองถิ่นและสากล
4. การแลกเปลี่ยนประสบการณดานวัฒนธรรมระหวางศาสนา
5. การภาวนารวมกันเพื่อความเปนเอกภาพ
6. การพบปะระหวางนักศึกษาของคริสตศาสนจักรคาทอลิกและ
ชุมชนอื่น ๆ

n
2
30
85
10
30

รอยละ
1.3
0.0
19.1
54.1
6.4
19.1

อันดับ
5
6
2
1
4
2

รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิก

จากตารางที่ 4.3 พบวา จํานวนและรอยละรูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทาง
คริสตศาสนจักรคาทอลิกเรื่องวิธีการจัดอบรมศาสนสัมพันธ คริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยเห็น
ดวยกับวิธีการแลกเปลี่ยนประสบการณดานวัฒนธรรมระหวางศาสนามีความเหมาะสมสูงที่สุด คิด
เปนรอยละ 54.1 และไมมีผูใดเห็นวาวิธีการประชุมทางวิชาการระหวางศาสนามีความเหมาะสม
ตารางที่ 4.4 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทาง
คริสตศาสนจักรคาทอลิกเรื่องชนิดของสื่อที่ใช
ชนิดของสื่อที่ใช
1. หนังสือ/เอกสารประกอบคําบรรยาย
2. รายการวิทยุ
3. รายการโทรทัศน
4. ซีดี/หนังสืออิเลกทรอนิกส
5. กิจกรรมเกม/เพลงประกอบทา

x

4.08
3.76
4.17
4.10
3.75

S.D.
.96
.99
.95
.96
1.1

อันดับ
3
4
1
2
5

จากตารางที่ 4.4 พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิกเรื่องชนิดของสื่อที่ใช มีดังนี้
อันดับแรก ไดแก รายการโทรทัศน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ .95 หมายความวา คริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยเห็นวารายการโทรทัศนเปนชนิดของสื่อ
ที่มีความเหมาะสมในการจัดอบรมศาสนสัมพันธมากที่สุด
รองลงมา ไดแก ซีดี/หนังสืออิเลกทรอนิกส มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ .96
อันดับสุดทาย ไดแก กิจกรรมเกม/เพลงประกอบทา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.1 หมายความวา คริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยเห็นวากิจกรรมเกม/
เพลงประกอบทาทางเปนชนิดของสื่อที่มีความเหมาะสมในการจัดอบรมศาสนสัมพันธนอยที่สุด

ตารางที่ 4.5 จํานวนและรอยละรูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักร
คาทอลิกเรื่องกลุมเปาหมายในการจัดอบรม
กลุมเปาหมายในการจัดอบรม
1. เด็กนักเรียน อายุ 6-14 ป
2. เยาวชน อายุ 15-24 ป
3. ผูใหญ อายุ 25-54 ป
4. ผูสูงอายุ อายุ 55 ปขึ้นไป

n
9
101
46
1

รอยละ
5.7
64.3
29.3
0.6

อันดับ
3
1
2
4

จากตารางที่ 4.5 พบวา จํานวนและรอยละรูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทาง
คริสตศาสนจักรคาทอลิกเรื่องกลุมเปาหมายในการจัดอบรมศาสนสัมพันธ คริสตชนคาทอลิกใน
ประเทศไทยเห็นวากลุมเยาวชนมีความเหมาะสมสูงที่สุด คิดเปนรอยละ 64.3 และเห็นวากลุม
ผูสูงอายุมีความเหมาะสมต่ําที่สุด คิดเปนรอยละ 0.6
ตารางที่ 4.6 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทาง
คริสตศาสนจักรคาทอลิกเรื่องผูใหการอบรม
ผูใหการอบรม
1. มุขนายก/บาทหลวง/นักบวช
2. ผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง/นักบวช
3. ครูสอนคริสตศาสนธรรม
4. องคกรศาสนสัมพันธ
5. กลุมคริสตชนคาทอลิกตางๆ

x

4.60
3.90
4.04
4.48
4.11

S.D.
.65
1.0
.90
.70
.90

อันดับ
1
5
4
2
3

จากตารางที่ 4.6 พบวา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิกเรื่องผูใหการอบรม มีดังนี้

รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิก

อันดับแรก ไดแก มุขนายก/บาทหลวง/นักบวช มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ .65 หมายความวา คริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยเห็นวามุขนายก/บาทหลวง/
นักบวชเปนผูใหการอบรมที่มีความเหมาะสมในการจัดอบรมศาสนสัมพันธมากที่สุด
รองลงมา ไดแก องคกรศาสนสัมพันธ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.48 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ .70
อันดับสุดทาย ไดแก ผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง/นักบวช มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.0 หมายความวา คริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยเห็นวาผูเตรียมตัว
เปนบาทหลวง/นักบวชเปนผูใหการอบรมที่มีความเหมาะสมในการจัดอบรมศาสนสัมพันธนอย
ที่สุด
ตารางที่ 4.7 จํานวนและรอยละรูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักร
คาทอลิกเรื่องระยะเวลาในการจัดอบรม
ระยะเวลาในการจัดอบรม
1. ใชเวลา 1 วัน
2. ใชเวลา 2 วัน
3. ใชเวลา 3 วัน
4. ใชเวลา 4 วันขึ้นไป

n
13
58
54
32

รอยละ
8.3
36.9
34.4
20.4

อันดับ
4
1
2
3

จากตารางที่ 4.7 พบวา จํานวนและรอยละรูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทาง
คริสตศาสนจักรคาทอลิกเรื่องระยะเวลาในการจัดอบรมศาสนสัมพันธ คริสตชนคาทอลิกใน
ประเทศไทยเห็นวาระยะเวลา 2 วันมีความเหมาะสมสูงที่สุด คิดเปนรอยละ 36.9 และเห็นวา
ระยะเวลา 1 วันมีความเหมาะสมต่ําที่สุด คิดเปนรอยละ 8.3

ตอนที่ 3 รู ป แบบการจั ด อบรมศาสนสั ม พั น ธ สํ า หรั บ คริ ส ตชนคาทอลิ ก แต
ละสังฆมณฑล
จากการสํารวจรูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิก
ของคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย สรุปผลเปนรูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทาง
คริสตศาสนจักรคาทอลิกในภาพรวม สําหรับผลการวิจัยในขั้นตอนนี้นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ดวยคารอยละ จากการสํารวจรูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักร
คาทอลิ ก ของคริ ส ตชนในแต ล ะสั ง ฆมณฑลทั้ ง 10 สั ง ฆมณฑล ประกอบด ว ยอั ค รสั ง ฆมณฑล
กรุงเทพฯ อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลเชียงใหม สังฆมณฑล
อุบลราชธานี สังฆมณฑลอุดรธานี สังฆมณฑลนครสวรรค สังฆมณฑลสุราษฎรธานี สังฆมณฑล
ราชบุรีและสังฆมณฑลนครราชสีมา โดยนําผลสํารวจคารอยละที่มากที่สุดของแตละหัวขอเรื่องมา
นําเสนอเปนรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับแตละสังฆมณฑล ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอดังแสดง
ในตารางที่ 4.8 - 4.17
ตารางที่ 4.8 รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธสําหรับคริสตชนคาทอลิกของอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ
รูปแบบการจัดอบรม
1. เนื้อหาการอบรม
2. วิธีการจัดอบรม
3. ชนิดของสื่อ
4. กลุมเปาหมาย
5. ผูใหการอบรม
6. ระยะเวลา

ประเภท
พื้นฐานคําสอนที่เหมาะกับแตละศาสนา
การแลกเปลี่ยนประสบการณดานวัฒนธรรมระหวางศาสนา
รายการโทรทัศน
กลุมเยาวชน อายุ 15-24 ป
องคกรศาสนสัมพันธ
ใชเวลา 3 วัน

รอยละ
70.7
51.2
75.6
58.5
68.3
53.7

จากตารางที่ 4.8 พบวา รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธสําหรับคริสตชนคาทอลิกของ
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีดังนี้ 1) เนื้อหาการอบรม คือ พื้นฐานคําสอนที่เหมาะสมกับแตละ

รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิก

ศาสนา 2) วิธีการจัดอบรม คือ การแลกเปลี่ยนประสบการณดานวัฒนธรรมระหวางศาสนา 3) ชนิด
ของสื่อที่ใช คือ รายการโทรทัศน 4) กลุมเปาหมายสําหรับการจัดอบรม คือ กลุมเยาวชน อายุ 15-24
ป 5) ผูใหการอบรม คือ องคกรศาสนสัมพันธและ 6) ระยะเวลาในการจัดอบรม คือ ใชเวลา 3 วัน
ตารางที่ 4.9

รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธสําหรับคริสตชนคาทอลิกของอัครสังฆมณฑล
ทาแร-หนองแสง

รูปแบบการจัดอบรม
1. เนื้อหาการอบรม
2. วิธีการจัดอบรม
3. ชนิดของสื่อ
4. กลุมเปาหมาย
5. ผูใหการอบรม
6. ระยะเวลา

ประเภท
จุดประสงคและวิธีการของศาสนสัมพันธ
การแลกเปลี่ยนประสบการณดานวัฒนธรรมระหวางศาสนา
รายการโทรทัศน
กลุมเยาวชน อายุ 15-24 ป
มุขนายก/บาทหลวง/นักบวช
ใชเวลา 4 วันขึ้นไป

รอยละ
68.4
57.9
63.2
84.2
78.9
36.8

จากตารางที่ 4.9 พบวา รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธสําหรับคริสตชนของอัคร
สังฆมณฑลทาแร-หนองแสง มีดังนี้ 1) เนื้อหาการอบรม คือ จุดประสงคและวิธีการของศาสน
สัมพันธ 2) วิธีการจัดอบรม คือ การแลกเปลี่ยนประสบการณดานวัฒนธรรมระหวางศาสนา 3) ชนิด
ของสื่อที่ใช คือ รายการโทรทัศน 4) กลุมเปาหมายสําหรับการจัดอบรม คือ กลุมเยาวชน อายุ 15-24
ป 5) ผูใหการอบรม คือ มุขนายก/บาทหลวง/นักบวชและ 6) ระยะเวลาในการจัดอบรม คือ ใชเวลา 4
วันขึ้นไป
ตารางที่ 4.10 รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธสําหรับคริสตชนคาทอลิกของสังฆมณฑลจันทบุรี
รูปแบบการจัดอบรม
1. เนื้อหาการอบรม
2. วิธีการจัดอบรม
3. ชนิดของสื่อ

ประเภท
ประวัติของศาสนสัมพันธ
การแลกเปลี่ยนประสบการณดานวัฒนธรรมระหวางศาสนา
รายการโทรทัศน

รอยละ
82.4
41.2
64.7

ตารางที่ 4.10 (ตอ)
รูปแบบการจัดอบรม
4. กลุมเปาหมาย
5. ผูใหการอบรม
6. ระยะเวลา

ประเภท
กลุมเยาวชน อายุ 15-24 ป
ครูสอนคริสตศาสนธรรมและองคกรศาสนสัมพันธ
ใชเวลา 3 วัน

รอยละ
58.8
47.1
58.8

จากตารางที่ 4.10 พบวา รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธสําหรับคริสตชนคาทอลิก
ของสังฆมณฑลจันทบุรี มีดังนี้ 1) เนื้อหาการอบรม คือ ประวัติของศาสนสัมพันธ 2) วิธีการจัด
อบรม คือ การแลกเปลี่ยนประสบการณดานวัฒนธรรมระหวางศาสนา 3) ชนิดของสื่อที่ใช คือ
รายการโทรทัศน 4) กลุมเปาหมายสําหรับการจัดอบรม คือ กลุมเยาวชน อายุ 15-24 ป 5) ผูใหการ
อบรม คือ ครูสอนคริสตศาสนธรรมและองคกรศาสนสัมพันธและ 6) ระยะเวลาในการจัดอบรม คือ
ใชเวลา 3 วัน
ตารางที่ 4.11

รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธสําหรับคริสตชนคาทอลิกของสังฆมณฑล
เชียงใหม

รูปแบบการจัดอบรม ประเภท
1. เนื้อหาการอบรม ประวัติของศาสนสัมพันธและพื้นฐานคําสอนที่เหมาะกับแตละ
ศาสนา
2. วิธีการจัดอบรม การแลกเปลี่ยนประสบการณดานวัฒนธรรมระหวางศาสนา
3. ชนิดของสื่อ
รายการโทรทัศน
4. กลุมเปาหมาย
กลุมเยาวชน อายุ 15-24 ป
5. ผูใหการอบรม
มุขนายก/บาทหลวง/นักบวช
6. ระยะเวลา
ใชเวลา 4 วันขึ้นไป

รอยละ
55.0
70.0
50.0
70.0
85.0
40.0

รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิก

จากตารางที่ 4.11 พบวา รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธสําหรับคริสตชนคาทอลิก
ของสังฆมณฑลเชียงใหม มีดังนี้ 1) เนื้อหาการอบรม คือ ประวัติของศาสนสัมพันธและพื้นฐานคํา
สอนที่เหมาะกับแตละศาสนา 2) วิธีการจัดอบรม คือ การแลกเปลี่ยนประสบการณดานวัฒนธรรม
ระหวางศาสนา 3) ชนิดของสื่อที่ใช คือ รายการโทรทัศน 4) กลุมเปาหมายสําหรับการจัดอบรม คือ
กลุมเยาวชน อายุ 15-24 ป 5) ผูใหการอบรม คือ มุขนายก/บาทหลวง/นักบวชและ 6) ระยะเวลาใน
การจัดอบรม คือ ใชเวลา 4 วันขึ้นไป
ตารางที่ 4.12

รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธสําหรับคริสตชนคาทอลิกของสังฆมณฑล
อุบลราชธานี

รูปแบบการจัดอบรม
1. เนื้อหาการอบรม
2. วิธีการจัดอบรม
3. ชนิดของสื่อ
4. กลุมเปาหมาย
5. ผูใหการอบรม
6. ระยะเวลา

ประเภท
พื้นฐานคําสอนที่เหมาะกับแตละศาสนา
การแลกเปลี่ยนประสบการณดานวัฒนธรรมระหวางศาสนา
หนังสือ/เอกสารประกอบคําบรรยาย
กลุมเยาวชน อายุ 15-24 ป
มุขนายก/บาทหลวง/นักบวช
ใชเวลา 2 วัน

รอยละ
76.2
38.1
52.4
76.2
85.7
85.7

จากตารางที่ 4.12 พบวา รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธสําหรับคริสตชนคาทอลิก
ของสังฆมณฑลอุบลราชธานี มีดังนี้ 1) เนื้อหาการอบรม คือ พื้นฐานคําสอนที่เหมาะกับแตละ
ศาสนา 2) วิธีการจัดอบรม คือ การแลกเปลี่ยนประสบการณดานวัฒนธรรมระหวางศาสนา 3) ชนิด
ของสื่อที่ใช คือ หนังสือ/เอกสารประกอบคําบรรยาย 4) กลุมเปาหมายสําหรับการจัดอบรม คือ กลุม
เยาวชน อายุ 15-24 ป 5) ผูใหการอบรม คือ มุขนายก/บาทหลวง/นักบวชและ 6) ระยะเวลาในการจัด
อบรม คือ ใชเวลา 2 วัน

ตารางที่ 4.13

รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธสําหรับคริสตชนคาทอลิกของสังฆมณฑล
อุดรธานี

รูปแบบการจัดอบรม
1. เนื้อหาการอบรม
2. วิธีการจัดอบรม
3. ชนิดของสื่อที่ใช
4. กลุมเปาหมาย
5. ผูใหการอบรม
6. ระยะเวลา

ประเภท
พื้นฐานคําสอนที่เหมาะกับแตละศาสนา
การสัมมนาศาสนสัมพันธระดับทองถิ่นและสากล
รายการวิทยุ
กลุมเยาวชนและ กลุมผูใหญ
มุขนายก/บาทหลวง/นักบวชและกลุมคาทอลิกตางๆ
ใชเวลา 2 วัน

รอยละ
60.0
60.0
50.0
50.0
60.0
90.0

จากตารางที่ 4.13 พบวา รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธสําหรับคริสตชนคาทอลิก
ของสังฆมณฑลอุดรธานี มีดังนี้ 1) เนื้อหาการอบรม คือ พื้นฐานคําสอนที่เหมาะกับแตละศาสนา
2) วิธีการจัดอบรม คือ การสัมมนาศาสนสัมพันธระดับทองถิ่นและสากล 3) ชนิดของสื่อที่ใช คือ
รายการโทรทัศน 4) กลุมเปาหมายสําหรับการจัดอบรม คือ กลุมเยาวชนและกลุมผูใหญ 5) ผูใหการ
อบรม คือ มุขนายก/บาทหลวง/นักบวชและกลุมคริสตชนคาทอลิกตางๆและ 6) ระยะเวลาในการจัด
อบรม คือ ใชเวลา 2 วัน
ตารางที่ 4.14

รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธสําหรับคริสตชนคาทอลิกของสังฆมณฑล
นครสวรรค

รูปแบบการจัดอบรม

ประเภท

รอยละ

1. เนื้อหาการอบรม

จุดประสงคและวิธีการของศาสนสัมพันธและพื้นฐานคําสอนที่
เหมาะกับแตละศาสนา
การแลกเปลี่ยนประสบการณดานวัฒนธรรมระหวางศาสนา
กิจกรรมเกม/เพลงประกอบทา
กลุมเยาวชน อายุ 15-24 ป
ครูสอนคริสตศาสนธรรม
ใชเวลา 4 วันขึ้นไป

88.9

2. วิธีการจัดอบรม
3. ชนิดของสื่อ
4. กลุมเปาหมาย
5. ผูใหการอบรม
6. ระยะเวลา

77.8
88.9
77.8
66.7
55.6

รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิก

จากตารางที่ 4.14 พบวา รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธสําหรับคริสตชนคาทอลิก
ของสังฆมณฑลนครสววรค มีดังนี้ 1) เนื้อหาการอบรม คือ จุดประสงคและวิธีการของศาสน
สัมพันธและพื้นฐานคําสอนที่เหมาะกับแตละศาสนา 2) วิธีการจัดอบรม คือ การแลกเปลี่ยน
ประสบการณดานวัฒนธรรมระหวางศาสนา 3) ชนิดของสื่อที่ใช คือ กิจกรรมเกม/เพลงประกอบทา
4) กลุมเปาหมายสําหรับการจัดอบรม คือ กลุมเยาวชน อายุ 15-24 ป 5) ผูใหการอบรม คือ ครูสอนค
ริสตศาสนธรรม และ 6) ระยะเวลาในการจัดอบรม คือ ใชเวลา 4 วันขึ้นไป
ตารางที่ 4.15

สรูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธสําหรับคริสตชนคาทอลิกของสังฆมณฑล
สุราษฎรธานี

รูปแบบการจัดอบรม
1. เนื้อหาการอบรม
2. วิธีการจัดอบรม
3. ชนิดของสื่อ
4. กลุมเปาหมาย
5. ผูใหการอบรม
6. ระยะเวลา

ประเภท

รอยละ

ไมมีขอมูล

0.00

จากตารางที่ 4.15 พบวา รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธสําหรับคริสตชนคาทอลิก
ของสั ง ฆมณฑลสุ ร าษฎร ธ านี ยั ง ไม มี ข อ มู ล สํ า หรั บ ทํ า การวิ เ คราะห จึ ง ยั ง ไม ไ ด รู ป แบบการจั ด
อบรมศาสนสัมพันธสําหรับคริสตชนที่เหมาะสม
ตารางที่ 4.16 รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธสําหรับคริสตชนคาทอลิกของสังฆมณฑลราชบุรี
รูปแบบการจัดอบรม
1. เนื้อหาการอบรม

ประเภท
1. ประวัติของศาสนสัมพันธ
2. จุดประสงคและวิธีการของศาสนสัมพันธ
3. กฎหมายคริสตศาสนจักรคาทอลิกเรื่องศาสนสัมพันธ

รอยละ
60.0

ตารางที่ 4.16 (ตอ)
รูปแบบการจัดอบรม
2. วิธีการจัดอบรม
3. ชนิดของสื่อ
4. กลุมเปาหมาย
5. ผูใหการอบรม
6. ระยะเวลา

ประเภท
การแลกเปลี่ยนประสบการณดานวัฒนธรรมระหวางศาสนา
ซีดี/หนังสืออิเลกทรอนิกสและกิจกรรมเกม/เพลงประกอบ
กลุมเยาวชน อายุ 15-24 ป
มุขนายก/บาทหลวง/นักบวชและองคกรศาสนสัมพันธ
ใชเวลา 3 วัน

รอยละ
70.0
60.0
50.0
60.0
50.0

จากตารางที่ 4.16 พบวา รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธสําหรับคริสตชนคาทอลิก
ของสังฆมณฑลราชบุรี มีดังนี้ 1) เนื้อหาการอบรม คือ ประวัติของศาสนสัมพันธ จุดประสงคและ
วิธีการของศาสนสัมพันธและกฎหมายคริสตศาสนจักรคาทอลิกเรื่องศาสนสัมพันธ 2) วิธีการจัด
อบรม คือ การแลกเปลี่ยนประสบการณดานวัฒนธรรมระหวางศาสนา 3) ชนิดของสื่อที่ใช คือ ซีดี/
หนังสืออิเลกทรอนิกสและกิจกรรมเกม/เพลงประกอบ 4) กลุมเปาหมายสําหรับการจัดอบรม คือ
กลุมเยาวชน อายุ 15-24 ป 5) ผูใหการอบรม คือ มุขนายก/บาทหลวง/นักบวชและองคกรศาสน
สัมพันธและ 6) ระยะเวลาในการจัดอบรม คือ ใชเวลา 3 วัน
ตารางที่ 4.17

รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธสําหรับคริสตชนคาทอลิกของสังฆมณฑล
นครราชสีมา

รูปแบบการจัดอบรม
1. เนื้อหาการอบรม
2. วิธีการจัดอบรม
3. ชนิดของสื่อ
4. กลุมเปาหมาย
5. ผูใหการอบรม
6. ระยะเวลา

ประเภท
จุดเดน-จุดบกพรองของศาสนสัมพันธ
การแลกเปลี่ยนประสบการณดานวัฒนธรรมระหวางศาสนา
รายการวิทยุและกิจกรรมเกม/เพลงประกอบทา
กลุมเยาวชน อายุ 15-24 ป
มุขนายก/บาทหลวง/นักบวช
ใชเวลา 3 วันและ 4 วันขึ้นไป

รอยละ
80.0
70.0
50.0
40.0
90.0
40.0

รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิก

จากตารางที่ 4.17 พบวา รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธสําหรับคริสตชนคาทอลิก
ของสังฆมณฑลนครราชสีมา มีดังนี้ 1) เนื้อหาการอบรม คือ จุดเดน-จุดบกพรองของศาสนสัมพันธ
2) วิธีการจัดอบรม คือ การแลกเปลี่ยนประสบการณดานวัฒนธรรมระหวางศาสนา 3) ชนิดของสือ่ ที่
ใช คือ รายการวิทยุและกิจกรรมเกม/เพลงประกอบทา 4) กลุมเปาหมายสําหรับการจัดอบรม คือ
กลุมเยาวชน อายุ 15-24 ป 5) ผูใหการอบรม คือ มุขนายก/บาทหลวง/นักบวชและ 6) ระยะเวลาใน
การจัดอบรม คือ ใชเวลา 3 วันและ 4 วันขึ้นไป

ตอนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบรูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธ
การเปรียบเทียบรูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธของ 10 สังฆมณฑลในประเทศไทย
เพื่ อศึกษาความแตกต างเรื่องรูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพัน ธตามแนวทางคริสต ศาสนจัก ร
คาทอลิกที่เกี่ยวของ จําแนกตามเพศ อายุและประสบการณอบรมดานศาสนสัมพันธ ผลการ
วิเคราะหขอมูล นําเสนอดังแสดงในตารางที่ 4.18 - 4.20 ดังนี้
ตารางที่ 4.18 การเปรียบเทียบวิธีการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิก
ของคริสตชนคาทอลิกจําแนกตามสังฆมณฑล โดยการวิเคราะหความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One-Way ANOVA)
แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
* p < .05

SS
18.917
151.720
170.637

df
8
148
156

MS
2.365
1.025

F
2.307

P
.023

จากตารางที่ 4.18 พบวา คริสตชนคาทอลิกจําแนกตามสังฆมณฑลตางกันจะใชวิธีการจัด
อบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

ตารางที่ 4.19 การเปรียบเทียบวิธีการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิก
ของคริสตชนคาทอลิกจําแนกตามอายุ โดยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-Way ANOVA)
แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
* p < .05

SS
.729
169.908
170.637

df
2
154
156

MS
.364
1.103

F
.330

P
.719

จากตารางที่ 4.19 พบวา คริสตชนที่อายุตางกันจะใชวิธีการจัดอบรมศาสนสัมพันธตาม
แนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิกแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ตารางที่ 4.20 การเปรียบเทียบวิธีการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิก
ของคริสตชนคาทอลิกที่มีประสบการณอบรมดานศาสนสัมพันธตางกันโดยการ
ทดสอบคาที (Independent t-test)
ประสบการณ
เคย
ไมเคย
* p < .05

n
52
105

x

4.10
4.28

S.D.
1.159
.985

t

df

P

.620

155

.432

จากตารางที่ 4.20 พบวา คริสตชนที่มีประสบการณอบรมดานศาสนสัมพันธตางกันใช
วิธีการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิกแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ

รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิก

ตอนที่ 5 ผลการวิ เ คราะห เ นื้ อ หาข อ เสนอแนะสํ า หรั บ การจั ด อบรมศาสน
สัมพันธ
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดอบรมศาสนสัมพันธเพื่อใหรูปแบบการอบรมมีความ
สมบูรณครบถวน เพื่อชวยใหคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยมีความกาวหนา สรางความ
เปนหนึ่งเดียวในระหวางพี่นองแตละศาสนา ผลการวิเคราะหเนื้อหา มีดังนี้

ดานตัวบุคคล
คริสตชนจําเปนตองรูหลักคําสอนของตนเองใหดีกอน รับฟงผูอื่นดวยความเขาใจ
เปนตนในเรื่องศาสนา คําสอนตางๆ ของตนเองและศาสนาอื่น ควรมีความถอมตน เสวนาฉันทพี่
นองและไมแบงแยก ไมควรพูดแงลบของแตละศาสนา (f=2)

ดานวิธีการ
วิธีที่เหมาะสมในการจัดอบรม มีดังนี้ ใหมีผูนําศาสนามาจัดกิจกรรมเพื่อแบงปน
เกี่ยวกับแตละศาสนาใหฟง (f=3) ควรมีการจัดอบรมศาสนสัมพันธของแตละศาสนาอยางนอยปละ
2 ครั้ง โดยเฉพาะในหมูวัยรุนควรสงเสริมเปนพิเศษเพื่อจะไดจดจําและเปนแบบอยางที่ดีใหกับรุน
ตอๆ ไป (f=2) ควรมีครูคําสอนหรือนักบวชมาอบรมชาวบานในชุมชนและบรรยายเกี่ยวกับคริสต
ศาสนจักรคาทอลิกและคําสอนตางๆ กอนที่จะใหชาวบานไปศาสนสัมพันธ ควรเริ่มตนดวยการ
ประชาสัมพันธ ใหความรูเรื่องนี้กับคริสตชนคาทอลิกกอน ควรใชทิศทางการจัดศาสนสัมพันธใน
แบบเดียวกัน ควรจัดศาสนสัมพันธอยางตอเนื่อง (f=4) จัดในรูปแบบของคายอบรม ใหผูนําแต
ละสังฆมณฑลรับการอบรมดานนี้กอน แลวนํามาแบงปนใหกับสัตบุรุษ จัดใหมีการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมการดําเนินชีวิต ความเปนอยูของแตละศาสนาโดยการเขาไปอยูในทามกลางแตละศาสนา
(f=4)

ดานนโยบาย
ศาสนสัมพันธมีประโยชนในปจจุบันอยางมาก ตองอาศัยความรวมมือกับทุกศาสนา โดย
เริ่มตนตั้งแตนักบวชชายและหญิงตองมีความเปนหนึ่งเดียวกันเปนตัวอยางที่ดีกับคริสตชน แลวจัด
โครงสร า งให เ ป น รู ป ธรรมยึ ด หลั ก ปฏิ บั ติ ที่ มั่ น คง ควรส ง เสริ ม ให เ ยาวชนตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค า
ของศาสนสัมพันธมากๆ คริสตศาสนจักรคาทอลิกควรกําหนดแนวปฏิบัติชัดเจนขึ้นในเรื่องการเขา
รวมกิจกรรมกับศาสนาอื่น ควรปลูกฝงคุณคาที่ดีของแตละศาสนาใหกับเด็กรุนใหมโดยเนนถึง
ความเปนพี่นองกันระหวางแตละศาสนา

งานวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิก เปน
การดําเนินการวิจัยเชิงสํารวจ มีขั้นตอนการดําเนินงานสรุปผลนําเสนอตามลําดับดังนี้

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่ อศึกษารู ปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธที่ เหมาะสมกับคริสตชนคาทอลิก ใน
ประเทศไทย
2. เพื่ อศึกษารู ปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพัน ธที่ เหมาะสมกับคริสตชนคาทอลิก แต
ละสังฆมณฑล
3. เพื่อเปรียบเทียบวิธีการจัดอบรมศาสนสัมพันธระหวางคริสตชนที่มีความแตกตางกัน
ตามสังฆมณฑล อายุ และประสบการณการอบรมดานศาสนสัมพันธ

วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก เปนคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยจํานวน
200 คน สุ ม จาก 10 สั ง ฆมณฑลทั่ ว ประเทศ ใช วิธี ก ารสุ ม แบบแบ งชั้ น (Stratified
Random
Sampling)
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามรูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตาม
แนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิก มีสาระครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม 2) รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธ มีจํานวน 5 ขอ เปนการสอบถามขอมูลที่ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสจักรคาทอลิกที่เหมาะสม
โดยใหตัวอยางตอบตามความคิดเห็นที่เปนจริง ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) และแบบเลือกตอบ 3) ขอเสนอแนะสําหรับการจัดอบรม
ศาสนสัมพันธ
การวิเคราะหขอมูลนําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง วิเคราะหขอมูล
ทางสถิติเพื่อโดยใชคาความถี่ รอยละ ในสวนของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิธีการจัด
อบรมศาสนสัมพันธ กลุมเปาหมายสําหรับการจัดอบรมและระยะเวลาในการอบรม ใชคาเฉลี่ยและ

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อวิเคราะหขอมูลเรื่องเนื้อหาการอบรมศาสนสัมพันธชนิดของสื่อที่ใช
และผูใหการอบรมศาสนสัมพันธ เปรียบเทียบวิธีการจัดอบรมศาสนสัมพันธระหวางคริสตชนที่มี
ประสบการณอบรมดานศาสนสัมพันธแตกตางกันโดยการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ย การ
ทดสอบคาที (Independent t-test) เปรียบเทียบวิธีการจัดอบรมศาสนสัมพันธระหวางคริสตชน
คาทอลิกที่อยูในสังฆมณฑลและมีอายุแตกตางกันโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว
(One-way ANOVA) และวิเคราะหขอเสนอแนะของรูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธโดยใชการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะของการวิจัย
ดังนี้

สรุปผลการวิจัย
รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิก
1. เนื้อหาการอบรมเรื่องจุดประสงคและวิธีการของศาสนสัมพันธมีความเหมาะสมในการ
จัดอบรมศาสนสัมพันธมากที่สุด รองลงมา ไดแก เรื่องพื้นฐานคําสอนที่เหมาะสมกับแตละศาสนา
อันดับสุดทาย ไดแก เรื่องกฎหมายคริสตศาสนจักรคาทอลิก เรื่องศาสนสัมพันธ คริสตชนคาทอลิก
ในประเทศไทยเห็นวามีความเหมาะสมในการจัดอบรมศาสนสัมพันธนอยที่สุด
2. วิธีการจัดอบรมศาสนสัมพันธ คริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยเห็นวาวิธีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณดานวัฒนธรรมระหวางศาสนามีความเหมาะสมสูงที่สุดและเห็นวาวิธีการ
ประชุมทางวิชาการระหวางศาสนามีความเหมาะสมต่ําที่สุด
3. ชนิดของสื่อที่ใช คริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยเห็นวารายการโทรทัศนเปนชนิด
ของสื่อที่มีความเหมาะสมในการจัดอบรมศาสนสัมพันธมากที่สุด รองลงมา ไดแก ซีดี/สื่ออิเลกทรอ
นิกส อันดับสุดทาย ไดแก กิจกรรมเกม/เพลงประกอบทา คริสตชนคาทอลิกเห็นวากิจกรรมเกม/
เพลงประกอบทาเปนชนิดของสื่อที่มีความเหมาะสมในการจัดอบรมศาสนสัมพันธนอยที่สุด
4. กลุมเปาหมายในการจัดอบรมศาสนสัมพันธ คริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยเห็นวา
กลุมเยาวชนมีความเหมาะสมสูงที่สุดและเห็นวากลุมผูสูงอายุมีความเหมาะสมต่ําที่สุด

รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิก

5. ผูใหการอบรม คริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยเห็นวามุขนายก/บาทหลวง/นักบวช
เปนผูใหการอบรมที่มีความเหมาะสมในการจัดอบรมศาสนสัมพันธมากที่สุด รองลงมา ไดแก
องคกรศาสนสัมพันธ อันดับสุดทาย ไดแก ผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง/นักบวช คริสตชนไทยเห็นวาผู
เตรีย มตัว เป นบาทหลวง/นักบวช เปน ผู ใ หการอบรมที่มีความเหมาะสมในการจัดอบรมศาสน
สัมพันธนอยที่สุด
6. ระยะเวลาในการจัดอบรมศาสนสัมพันธ คริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยเห็นวา
ระยะเวลา 2 วันมีความเหมาะสมสูงที่สุดและเห็นวาระยะเวลา 1 วันมีความเหมาะสมต่ําที่สุด

รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธสําหรับคริสตชนแตละสังฆมณฑล
1. รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธสําหรับคริสตชนคาทอลิกของอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ มีดังนี้ 1) เนื้อหาการอบรม คือ พื้นฐานคําสอนที่เหมาะสมกับแตละศาสนา 2) วิธีการจัด
อบรม คือ การแลกเปลี่ยนประสบการณดานวัฒนธรรมระหวางศาสนา 3) ชนิดของสื่อที่ใช คือ
รายการโทรทัศน 4) กลุมเปาหมายสําหรับการจัดอบรม คือ กลุมเยาวชน อายุ 15-24 ป 5) ผูใหการ
อบรม คือ องคกรศาสนสัมพันธและ 6) ระยะเวลาในการจัดอบรม คือ ใชเวลา 3 วัน
2. รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธสําหรับคริสตชนคาทอลิกของอัครสังฆมณฑลทา
แร-หนองแสง มีดังนี้ 1) เนื้อหาการอบรม คือ จุดประสงคและวิธีการของศาสนสัมพันธ 2) วิธีการ
จัดอบรม คือ การแลกเปลี่ยนประสบการณดานวัฒนธรรมระหวางศาสนา 3) ชนิดของสื่อที่ใช คือ
รายการโทรทัศน 4) กลุมเปาหมายสําหรับการจัดอบรม คือ กลุมเยาวชน อายุ 15-24 ป 5) ผูใหการ
อบรม คือ มุขนายก/บาทหลวง/นักบวชและ 6) ระยะเวลาในการจัดอบรม คือ ใชเวลา 4 วันขึ้นไป
3. รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธสําหรับคริสตชนคาทอลิกของสังฆมณฑลจันทบุรี
มีดังนี้ 1) เนื้อหาการอบรม คือ ประวัติของศาสนสัมพันธ 2) วิธีการจัดอบรม คือ การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ดา นวัฒนธรรมระหวางศาสนา 3) ชนิดของสื่อที่ใ ช คือ รายการโทรทัศน 4)
กลุมเปาหมายสําหรับการจัดอบรม คือ กลุมเยาวชน อายุ 15-24 ป 5) ผูใหการอบรม คือ ครูคําสอน
และองคกรศาสนสัมพันธและ 6) ระยะเวลาในการจัดอบรม คือ ใชเวลา 3 วัน
4. รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธสําหรับคริสตชนคาทอลิกของสังฆมณฑลเชียงใหม
มีดังนี้ 1) เนื้อหาการอบรม คือ ประวัติของศาสนสัมพันธและพื้นฐานคําสอนที่เหมาะกับแตละ

ศาสนา 2) วิธีการจัดอบรม คือ การแลกเปลี่ยนประสบการณดานวัฒนธรรมระหวางศาสนา 3) ชนิด
ของสื่อที่ใช คือ รายการโทรทัศน 4) กลุมเปาหมายสําหรับการจัดอบรม คือ กลุมเยาวชน อายุ 15-24
ป 5) ผูใหการอบรม คือ มุขนายก/บาทหลวง/นักบวชและ 6) ระยะเวลาในการจัดอบรม คือ ใชเวลา 4
วันขึ้นไป
5. รู ป แบบการจั ด อบรมศาสนสั ม พั น ธ สํ า หรั บ คริ ส ตชนคาทอลิ ก ของสั ง ฆมณฑล
อุบลราชธานี มีดังนี้ 1) เนื้อหาการอบรม คือ พื้นฐานคําสอนที่เหมาะกับแตละศาสนา 2) วิธีการจัด
อบรม คือ การแลกเปลี่ยนประสบการณดานวัฒนธรรมระหวางศาสนา 3) ชนิดของสื่อที่ใช คือ
หนังสือ/เอกสารประกอบคําบรรยาย 4) กลุมเปาหมายสําหรับการจัดอบรม คือ กลุมเยาวชน อายุ
15-24 ป 5) ผูใหการอบรม คือ มุขนายก/บาทหลวง/นักบวชและ 6) ระยะเวลาในการจัดอบรม คือ
ใชเวลา 2 วัน
6. รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธสําหรับคริสตชนคาทอลิกของสังฆมณฑลอุดรธานี
มีดังนี้ 1) เนื้อหาการอบรม คือ พื้นฐานคําสอนที่เหมาะกับแตละศาสนา 2) วิธีการจัดอบรม คือ การ
สัม มนาศาสนสั มพั น ธร ะดั บ ท อ งถิ่น และสากล 3)
ชนิ ด ของสื่ อที่ ใ ช คือ รายการโทรทั ศ น
4) กลุมเปาหมายสําหรับการจัดอบรม คือ กลุมเยาวชนและกลุมผูใหญ 5) ผูใหการอบรม คือ
มุขนายก/บาทหลวง/นักบวชและกลุมคาทอลิกตางๆและ 6) ระยะเวลาในการจัดอบรม คือ ใชเวลา
2 วัน
7. รู ป แบบการจั ด อบรมศาสนสัม พั น ธ สํ าหรับ คริส ตชนคาทอลิ ก ของสั ง ฆมณฑลนค
รสววรค มีดังนี้ 1) เนื้อหาการอบรม คือ จุดประสงคและวิธีการของศาสนสัมพันธและพื้นฐานคํา
สอนที่เหมาะกับแตละศาสนา 2) วิธีการจัดอบรม คือ การแลกเปลี่ยนประสบการณดานวัฒนธรรม
ระหวางศาสนา 3) ชนิดของสื่อที่ใช คือ กิจกรรมเกม/เพลงประกอบทา 4) กลุมเปาหมายสําหรับการ
จัดอบรม คือ กลุมเยาวชน อายุ 15-24 ป 5) ผูใหการอบรม คือ ครูสอนคริสตศาสนธรรมและ
6) ระยะเวลาในการจัดอบรม คือ ใชเวลา 4 วันขึ้นไป
8. รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธสําหรับคริสตชนคาทอลิกของสังฆมณฑลราชบุรี มี
ดังนี้ 1) เนื้อหาการอบรม คือ ประวัติของศาสนสัมพันธ จุดประสงคและวิธีการของศาสนสัมพันธ
และกฎหมายคริสตศาสนจักรคาทอลิกเรื่องศาสนสัมพันธ 2) วิธีการจัดอบรม คือ การแลกเปลี่ยน
ประสบการณดานวัฒนธรรมระหวางศาสนา 3) ชนิดของสื่อที่ใช คือ ซีดี/หนังสืออิเลกทรอนิกสและ

รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิก

กิจกรรมเกม/เพลงประกอบ 4) กลุมเปาหมายสําหรับการจัดอบรม คือ กลุมเยาวชน อายุ 15-24 ป 5)
ผูใหการอบรม คือ มุขนายก/บาทหลวง/นักบวชและองคกรศาสนสัมพันธและ 6) ระยะเวลาในการ
จัดอบรม คือ ใชเวลา 3 วัน
9. รู ป แบบการจั ด อบรมศาสนสั ม พั น ธ สํ า หรั บ คริ ส ตชนคาทอลิ ก ของสั ง ฆมณฑล
นครราชสีมา มีดังนี้ 1) เนื้อหาการอบรม คือ จุดเดน-จุดบกพรองของศาสนสัมพันธ 2) วิธีการจัด
อบรม คือ การแลกเปลี่ยนประสบการณดานวัฒนธรรมระหวางศาสนา 3) ชนิดของสื่อที่ใช คือ
รายการวิทยุและกิจกรรมเกม/เพลงประกอบทา 4) กลุมเปาหมายสําหรับการจัดอบรม คือ กลุม
เยาวชน อายุ 15-24 ป 5) ผูใหการอบรม คือ มุขนายก/บาทหลวง/นักบวชและ 6) ระยะเวลาในการจัด
อบรม คือ ใชเวลา 3 วันและ 4 วันขึ้นไป

ผลการเปรียบเทียบรูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธ
คริสตชนที่อายุตางกันจะใชวิธีการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักร
คาทอลิกแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
คริ ส ตชนที่ มี ป ระสบการณ อ บรมด า นศาสนสั ม พั น ธ ต า งกั น ใช วิ ธี ก ารจั ด อบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิกแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
คริสตชนที่อยูในสังฆมณฑลตางกันจะใชวิธีการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสต
ศาสนจักรคาทอลิกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จําแนกองคประกอบของ
รูป แบบการจั ด อบรมศาสนสั ม พั น ธ สํา หรับ คริ ส ตชนคาทอลิ ก ในประเด็น ที่ คริ ส ตชนคาทอลิ ก
ทุ ก สั ง ฆมณฑลมี ค วามคิ ด เห็ น เหมื อ นกั น ได แ ก 1) วิ ธี ก ารจั ด อบรมศาสนสั ม พั น ธ แ ละ
2) กลุมเปาหมาย ประเด็นที่คริสตชนคาทอลิกแตละสังฆมณฑลมีความคิดเห็นแตกตางกันไดแก
1) เนื้อหาการอบรม 2) ชนิดของสื่อที่ใช 3) ผูใหการอบรมและ 4) ระยะเวลาในการจัดอบรมศาสนสัมพันธ

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ดานตัวบุคคล คริสตชนคาทอลิกจําเปนตองรูหลักคําสอนของตนเองใหดีกอน รับฟง
ผูอื่นดวยความเขาใจ เปนตนในเรื่องศาสนา คําสอนตางๆ ของตนเองและศาสนาอื่น ควรมีความ
ถอมตน เสวนาฉันทพี่นองและไมแบงแยก ไมควรพูดแงลบของแตละศาสนา
2. ดานวิธีการ วิธีที่เหมาะสมในการจัดอบรม มีดังนี้ ใหมีผูนําศาสนามาจัดกิจกรรมเพื่อ
แบงปนเกี่ยวกับแตละศาสนาใหฟง ควรมีการจัดอบรมศาสนสัมพันธของแตละศาสนาอยางนอยป
ละ 2 ครั้ง โดยเฉพาะในหมูวัยรุนควรสงเสริมเปนพิเศษเพื่อจะไดจดจําและเปนแบบอยางที่ดีใหกับ
รุนตอๆ ไป ควรมีครูคําสอนหรือนักบวชมาอบรมชาวบานในชุมชนและบรรยายเกี่ยวกับคริสต
ศาสนจักรคาทอลิกและคําสอนตางๆ กอนที่จะใหชาวบานไปศาสนสัมพันธ ควรเริ่มตนดวยการ
ประชาสัมพันธ ใหความรูเรื่องนี้กับคริสตชนคาทอลิกกอน ควรใชทิศทางการจัดศาสนสัมพันธใน
แบบเดียวกัน ควรจัดศาสนสัมพันธอยางตอเนื่อง จัดในรูปแบบของคายอบรม ใหผูนําแตละ
สังฆมณฑลรับการอบรมดานนี้กอน แลวนํามาแบงปนใหกับสัตบุรุษ จัดใหมีการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมการดําเนินชีวิต ความเปนอยูของแตละศาสนาโดยการเขาไปอยูในทามกลางแตละศาสนา
3. ดานนโยบาย ศาสนสัมพันธมีประโยชนในปจจุบันอยางมาก ตองอาศัยความรวมมือ
กับทุกศาสนา โดยเริ่มตนตั้งแตนักบวชชายและหญิงตองมีความเปนหนึ่งเดียวกันเปนตัวอยางที่ดี
กับคริสตชน แล ว จัดโครงสร างให เป น รูปธรรมยึด หลัก ปฏิบัติที่มั่ น คง ควรสง เสริมใหเยาวชน
ตระหนักถึงคุณคา ของศาสนสัมพันธมากๆ คริสตศาสนจักรคาทอลิกควรกําหนดแนวปฏิบัติชัดเจน
ขึ้นในเรื่องการเขารวมกิจกรรมกับศาสนาอื่น ควรปลูกฝงคุณคาที่ดีของแตละศาสนาใหกับเด็กรุน
ใหมโดยเนนถึงความเปนพี่นองกันระหวางแตละศาสนา

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. การศึกษาครั้งนี้เก็บขอมูลจากคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยทั้ง 10 สังฆมณฑล
จํานวนทั้งสิ้น 200 คนจากทั่วประเทศ แตไดรับอัตราการตอบกลับเพียง 157 ฉบับ คิดเปนรอยละ
78.50 โดยไมไดรับขอมูลกลับคืนจากสังฆมณฑลสุราษฎรธานี ผูวิจัยจึงไดวิเคราะหขอมูลรูปแบบ

รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิก

การจัดอบรมศาสนสัมพันธในภาพรวม คือ ทั่วประเทศ และแยกตามสังฆมณฑลเพื่อเปนประโยชน
ในการนําผลการวิจัยไปปรับใชใหเหมาะสมกับแตละสังฆมณฑล ดังนั้น เพื่อใหไดขอมูลครบถวน
ควรเก็บขอมูลเพิ่มเติมจากคริสตชนในสังฆมณฑลสุราษฎรธานี
2. ควรศึกษารูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธในแตละพื้นที่ โดยเริ่มตนศึกษาจากศูนยฯ
ที่รับผิดชอบเรื่องงานศาสนสัมพันธในแตละสังฆมณฑลเพื่อใหไดขอมูลเจาะลึกสําหรับการจัด
อบรมศาสนสัมพันธ
3. ควรใหผูมีสวนรวมในงานศาสนสัมพันธไดมีโอกาสทํางานวิจัยเชิงคุณภาพ ในการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากทุกฝายที่เกี่ยวของกับการจัดอบรมศาสนสัมพันธ เชน พุทธศาสนา อิสลาม ฯลฯ
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